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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

§ 27 Information Faluns vision kopplat till hållbarhetsdoku
menten 

Beslut 

SKOL0015/14-000 

l. Nämnden har tagit del av informationen. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram sommatjobb till ungdomar och 
redovisa detta för nämnden vid majsammanträdet 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg, ordförande i tillväxtrådet Jonny 
Gahnshag, ordförande i miljörådet Richard Holmqvist och tillväxtstrateg Karin 
Perers informerar om kommunens hållbarhetsprogram - folkhälsoprogrammet, 
miljöprogrammet och tillväxtprogrammet - kopplat till Falun kommuns vision. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av Amanda Belins och J an E 
Fors förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Amanda Belin (S): Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram sommatjobb till ung
domar. 

Jan E Fors (M): Instämmer i Amanda Belins förslag med tillägg att redovisning 
ska ske vid nämndsammanträdet i maj. 
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§ 28 Information från ordförande och förvaltning 

BUN0017/15-600 

Beslut 

l. Nämnden har tagit del av informationen. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om medel för extrakostnader för 
ventilation och städning kan sökas från folkhälsorådet 

Sam manfattning 

Styrdokument beslutade på tjänstemannanivå BUN0077115 

Information om reviderade anvisningar gällande registerkontroll inom förskola, 
grund-/gymnasieskola och barnomsorg. Enligt lagen om registerkontroll har 
arbetsgivare rätt att inhämta registerutdrag vid rekrytering av personal till gym
nasie- och gymnasiesärskola, vilket nu införs. 

Antagningsberedningen 

Antalet som sökt till Faluns kommunala gymnasier har ökat med nästan 30 % 
jämfört med föregående år. 

Riktlinjer ventilation och städning BUN0084/15 

Nya riktlinjer för ventilation och städning inom skol-/färskolelokaler har tagits 
fram av Folkhälsomyndigheten. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen deltar 
i ett projekt för att implementera dessa riktlinjer. I ett samarbete mellan service
förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen används Hosjäskolan som 
praktikfall för att ta fram standardprogram för ventilation och städning. 

Handikapprådet 

Per Pettersson (C) informerar från handikapprådets sammanträde. 

Stiidavtal SKOL0071112 

Serviceförvaltningen övertar städavtal från barn- och utbildningsförvaltningen 
som ett led i att renodla ansvarsfördelningen mellan kommunens förvaltningar. 

Övergripande förtroendemannautbildning 

Ordföranden påminde nämndens politiker att anmäla sig till den obligatoriska 
grundutbildningsen för förtroendevalda den 16 april 2015. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av Elisabeth Ahnberg Åsenius 
förslag. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP): Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om 
medel för extrakostnader för ventilation och städning kan sökas från folkhälso
rådet 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

§ 29 Yttrande över överklagat beslut om bidrag 2015 Falu Fri
gymnasium AB 
SKOL0213/14-612 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämndens beslut i december om bidrag för 2015 står 
fast. Samtliga krav bestrids inkluderande skadestånd i form av dröjsmåls
ränta vid eventuella senare beslut från förvaltningsrätten om höjda ersätt
ningsbelopp. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Falu Frigymnasium har kommit in med överklagan över bidragsbeslut för 2015. 
Fal u Frigymnasium yrkar att bidragsbeloppen justeras uppåt med hänsyn till kor
rekta lokal- och elevvårdskostnader, samt även att Falu kommun redovisar vad 
skillnaderna i lokal- och elevvårdskostnader beror på jämfört med föregående år. 
Därutöver yrkar Falu Frigymnasium att skadestånd i form av dröjsmålsränta enligt 
räntelagen på det belopp som utgör mellanskillnaden mellan beslutat belopp och 
av förvaltningsrätten eventuellt senare beslutat högre belopp. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-25. 

Sändstill 
Förvaltningsrätten i Falun 
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Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

§ 30 Yttrande över överklagat beslut om bidrag 2015 
Hagströmska gymnasiet AB 

SKOL0215/14-612 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämndens beslut i december om bidrag för 2015 står 
fast. Samtliga krav bestrids inkluderande skadestånd i form av dröjsmåls
ränta vid eventuella senare beslut från förvaltningsrätten om höjda ersätt
ningsbelopp. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Hagströmska gymnasiet har kommit in med överklagan över bidragsbeslut för 
2015. Hagströmska gymnasiet yrkar att bidragsbeloppen justeras uppåt med hän
syn till konekta lokal- och elevvårdskostnader, samt även att Falu kommun redo
visar vad skillnaderna i lokal- och elevvårdskostnader beror på jämfört med före
gående år. Därutöver yrkar Hagströmska gymnasiet att skadestånd i form av dröjs
målsränta enligt ränteJagen på det belopp som utgör mellanskillnaden mellan be
slutat belopp och av förvaltningsrätten eventuellt senare beslutat högre belopp. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-25. 

Sändstill 
Förvaltningsrätten i Falun 
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Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

§ 31 Yttrande över överklagat beslut om bidrag 2015 Helixut
bildningar AB 

SKOL0216/14-612 

Beslut 

l. Bam- och utbildningsnämndens beslut i december om bidrag för 2015 står 
fast. Samtliga krav bestrids inkluderande skadestånd i form av dröjsmåls
ränta vid eventuella senare beslut från förvaltningsrätten om höjda ersätt
ningsbelopp. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Helixutbildningar har kommit in med överklagan över bidragsbeslut för 2015. 
Helixutbildningar yrkar att bidragsbeloppen justeras uppåt med hänsyn till kor
rekta lokal- och elevvårdskostnader, samt även att Falu kommun redovisar vad 
skillnadema i lokal- och elevvårdskostnader beror på jämfört med föregående år. 
Därutöver yrkar Helixutbildningar att skadestånd i form av dröjsmålsränta enligt 
räntelagen på det belopp som utgör mellanskillnaden mellan beslutat belopp och 
av förvaltningsrätten eventuellt senare beslutat högre belopp. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Bam- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-25. 

Sändstill 
Förvaltningsrätten i Falun 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

§ 32 Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om god
kännande som huvudman för en utökning av befintlig fri
stående gymnasieskola vid Plusgymnasiet läsåret 2016-
2017 

BUN0065/15-612 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

l. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande daterat 2015-03-11 antas 
som eget yttrande. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Plusgymnasiet AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvud
man för utökning av befintlig fristående gymnasieskola med vård- och omsorgs
programmet, från och med läsåret 2016-17. Fullt utbyggt från läsåret 2018-2019 
uppgår elevantalet till totalt 48. 

Tvärtemot det som Plusgymnasiet skriver i sin ansökan så finns vård- och oro
sorgsprogrammet redan både i Faluns kommunala gymnasieskola och på Falu 
frigyrnnasium, där det också erbjuds en liknande profil (Akutsjukvård brand- och 
räddning) som Plusgymnasiet beskriver i sin ansökan. En etablering av vård- och 
omsorgsprogrammet på ytterligare en gymnasieskola i Falu kommun kommer att 
innebära negativa konsekvenser för redan etablerade utbildningar. Tilläggas kan 
att Borlänges kommunala gymnasieskola kommer att starta vård- och omsorgs
programmet redan tillläsåret 2015-16. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-11. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Ljungqvist (M), Joakim Storck (C) och Per Pettersson (C): Enligt förvalt
ningens förslag. 
Anton Ek (V), Helena Frislund (S): Föreslå skolinspektionen att avslå ansökan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildnings
nämnden beslutar enligt Björn Ljungqvist m.fl. förslag. 

Omröstning begärs och genomförs. Följande beslutsgång beslutas, Ja-röst för 
Björn Ljungqvists förslag och nej-röst för Anton Eks förslag. 

Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt 
Björn Ljungqvists m.fl. förslag. 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

Ja: Björn Ljungqvist (M), Roger Stål (S), Per Pettersson (C), Jan E Fors (M), 
Annica Alenius (M), Vanessa Ebrahim (FP), Annete Norell (SD) och Joakim 
Storck (C). 

Nej: Amanda Belin (S), Helena Fridlund (S), Erik Lindborg (S), Elisabeth 
Ahnberg Åsenius (MP) och Anton Ek (V). 

Sändstill 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

§ 33 Yttrande till skolinspektionen över ansökan från 
ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för 
en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i 
Borlänge kommun läsåret 2016-2017 
BUN0063/15-612 

Beslut 
Bam- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

l. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande daterat 2015-03-
11 antas som eget yttrande. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Thorengruppen AB har hos skolinspektionen ansökt om att få starta en fristående 
gymnasieskola, Yrkesgymnasiet, i Borlänge kommun med start läsåret 2016-
2017. Det handlar om elva nationella yrkesprogram med 14 inriktningar. Fullt ut
byggt från läsåret 2018 -201 9 uppgår elevantalet till totalt 180. 

Alla de sökta inriktningarna finns redan idag på en eller flera gymnasieskolor i 
både Falun och Borlänge. Förutom de kommunala gymnasieskolorna finns det sex 
fristående gymnasieskolor i Falun. Eftersom samtliga program som Thorengrup
pen AB söker finns etablerade i Falun och/eller i Borlänge är bam- och utbild
ningsförvaltningens bedömning att en etablering av Yrkesgymnasiet kommer att 
få betydande negativa konsekvenser för Falu kommun. Detta eftersom en stor del 
av de elever som finns i Falu kommuns gymnasieskolor kommer från Borlänge 
kommun och andra kommuner i regionen. Falun-Borlängeregionen har utmärkta 
kommunikationer och elever kan med lätthet röra sig mellan dessa två kommuner. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
B am- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-11. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anton Ek (V): Enligt förvaltningens förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
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§ 34 Yttrande över ansökan från Guteskolan AB om god
kännande som huvudman för en fristående gymnasie
skola vid Gutegymnasiet i Borlänge kommun läsåret 
2016-2017 

BUN0064/15-612 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

l. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande daterat 2015-03-
11 antas som eget yttrande. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Guteskolan AB har hos skolinspektionen ansökt om att få starta en fristående 
gymnasieskola kallat Gutegymnasiet i Borlänge kommun med start höstterminen 
2016. Det handlar om åtta nationella program med 17 inriktningar, varav två är 
yrkesprogram med fyra inriktningar. Fullt utbyggt från höstterminen 2018 uppgår 
elevantalet till totalt 570. 

Alla de sökta inriktningarna finns redan idag på en eller flera gymnasieskolor i 
både Falun och Borlänge. I Faluns kommunala gymnasieskolor finns alla de sökta 
programmen utom handels- och administrationsprogrammet Dock finns det pro
grammet på en av de fristående gymnasieskolorna i Falun. Förutom de kommu
nala gymnasieskolorna fi1ms det sex fristående gymnasieskolor i Falun. Eftersom 
samtliga program som Guteskolan AB söker fi1ms etablerade i Falun är barn- och 
utbildningsförvaltningens bedömning att en etablering av Gutegymnasiet kommer 
att få betydande negativa konsekvenser för Falu kommun. Detta eftersom en stor 
del av de elever som finns i Falu kommuns gymnasieskolor kommer från 
Borlänge kommun och andra kommuner i regionen. Falun-Borlängeregionen har 
utmärkta kommunikationer och elever kan med lätthet röra sig mellan dessa två 
kommuner. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-11. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anton Ek (V): Enligt förvaltningens förslag. 

Sändstill 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

§ 35 Yttrande över ansökan från Rytmus Borlänge i Borlänge 
om godkännande som huvudman för nyetablering av 
fristående gymnasieskola i Borlänge kommun fr.o.m. 
läsåret 2016/2017 

BUN0074/15-612 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

l . Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande daterat 2015-03-
18 antas som eget yttrande. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Rytmus Borlänge har hos s kolinspektionen ansökt om att få etablera en fristående 
gymnasieskola i Borlänge kommun från och med läsåret 2016/2017. Etableringen 
handlar om att starta ett Estetiskt program, inriktning musik som full utbyggt pla
neras ha 180 elever tillläsåret 2018/2019. 

Det sökta programmet och im iktningen finns redan idag på den kommunala gym
nasieskolan i Falun. En etablering av ett nytt estetiskt program med inriktning 
musik i Borlänge kommun kommer att få negativa konsekvenser för Faluns kom
munala gymnasieskola. Detta eftersom en stor del av de elever som finns i Falu 
kommuns gymnasieskolor kommer från Borlänge kommun och andra kommuner i 
regionen. Falun-Borlängeregionen har utmärkta kommunikationer och elever kan 
med lätthet röra sig mellan dessa två kommuner. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-11. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anton Ek (V) och Per Pettersson (C): Enligt förvaltningens förslag. 

Sändstill 
Kommunstyrelsen 
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§ 36 Information budgetuppföljning 

BUNOOOS/15-600 

Beslut 

l. Nämnden har tagit del av informationen. 

2. Nämnden arbetar frenetiskt med att undanröja eventuellt underskott till 
årets slut. 

Sammanfattning 
Enligt prognosen bedörns barn- och utbildningsförvaltningen få ett resultat på 
-8,0 mnkr för 2015 jämfört med budget. Till detta kan läggas beräknad ersättning 
till friskolor för kommunalt underskott. Eventuell ersättning beror både på elev
och resultatutveckling resten av året. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av Jan E Fors förslag. 

Beslutsunderlag 
Periodrapport efter februari 2015. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan E Fors (M): Nämnden arbetar frenetiskt mot att undanröja eventuella under
skott till årets slut. 

Sändstill 
Ekonomikontoret 
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FflfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

§ 37 Nyckeltalsjämförelse 

SKOL0040/14-600 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

l. Nämnden har tagit del av rapporten Nyckeltalsjämförelse 2015. 

2. Nämnden framför att det snarast ska satsa lika mycket per elev i den 
kommunala grundskolan i Fal u kommun som i jämförbara kommuner. 

3. Nämnden framför att den alarmerande situationen som framgår av de 
fackliga organisationernas skrivelse uppmärksammas. 

Sammanfattning 
För att förbättra uppföljning och analys har Falu kommun under 2014 tagit fram 
en rapport med nyckeltalsjärnförelser. Utgångspunkt har varit tre befintliga kom
munrapporter som RKA (rådet för kommunala analyser) tagit fram och som pre
senteras i Kolada (kommun- och landstingsdatabasen). Syftet med rapporten är att 
utgöra en del av omvärldsbevakningen samt utgöra underlag för styrning. Mål
gruppen för rapp01tering är förtroendevalda politiker och tjänstemannaledning. 

Uppdatering av nyckeltalen kommer att ske två gånger om året och nu har den 
första uppdateringen skett. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av Anton Eks förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-17. 
skrivelse från fackliga organisationer 2015-03-20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anton Ek (V) med instämmande av Amanda Belin (S), Elisabeth Ahnberg 
Åsenius (MP), Björn Ljungqvist (M) och Joakim Storck (C): Nämnden framför att 
det snarast ska satsa lika mycket per elev i den kommunala grundskolan i Falu 
kommun som i jämförbara kommuner, samt att den alarmerande situationen som 
framgår av de fackliga organisationernas skrivelse uppmärksammas. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 
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FffLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

§ 38 Svar på motion från Mats Dahlström (C) och Anna 
Hägglund (C): Öka takten i arbetet med att avgifta 
vardagen i Falu kommun 

SKOL0082/14-008 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

Motionen Öka takten i arbetet att avgifta vardagen i Falu kommun, bifalls 
med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens svar. 

Sammanfattning 
Mats Dahlström (C) och Anna Hägglund (C) har i en motion föreslagit att Falu 
kommun gör en kartläggning var i kommunens verksamheter som giftiga ämnen 
kan finnas, att Falu kommun med stöd av miljömålen om att kommunen ska vara 
giftfri gör sig av med giftiga ämnen i sin verksamhet, att Falu kommun ställer 
krav på giftfria produkter vid upphandling samt att Falu kommun ska agera 
kunskapshöjande gällande de gifter som finns runt om oss. 

Barn- och utbildningsutskottets svar på motionen i mars 2014 gick på återTemiss. 
För att göra en gemensam handlingsplan i arbetet med att påskynda arbetet med 
att avgifta vardagen i Falu kommun efterfrågades ett samarbete mellan skolkonto
ret, miljökontoret, kommunfastigheter, upphandlingscentrum och kostenheten. 
Representanter från respektive enhet/förvaltning har träffats och diskuterat hur 
arbetet med att avgifta Fal u kommun kan påskyndas. Inga handlingsplaner antogs 
på mötet eftersom man ville avvakta politiska beslut. 

Beslutet är enligt förvaltningens förs lag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-23. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Pettersson (C), Anton Ek (V) och Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP) och 
Annete Norell (SD): Enligt förvaltningens förslag. 

Sändstill 
Kommunfullmäktige 
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FflfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

§ 39 Budget 2016 

BUN0007 /15-600 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

l. Nämnden godkänner budgetdialogdokumentet 

2. Förvaltningen ska sträva efter renodling av skolansverksamheter mot 
huvuduppdraget 

3. Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av !T-kostnader och 
undersöka framtida satsningar som leder till ökad måluppfyllelse. 

Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Nils Kempe informerade om förvaltningens förslag till 
verksamhetsbudget 2016 inför budgetdialogen. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av Björn Ljungqvist och 
Anton Eks förslag. 

Beslutsunderlag 
Bam- och utbildningsnämndens verksamhetsbudget 2016 med planeringsperiod 
2017-2018 inför budgetdialogen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Ljungqvist (M): Förvaltningen ska sträva efter renodling av skolans verk
samheter mot huvuduppdraget 

Anton Ek (V): Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av !T-kostnader 
och undersöka framtida satsningar som leder till ökad måluppfyllelse. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 
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FFfLUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

§ 40 Svar på remiss Folkhälsoprogrammet 2020 

BUN0069/15-609 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till svar daterat 
2015-03-10 som eget svar på remiss folkhälsoprogrammet 2020. 

2. I fölteckningen av styrdokument tillägga FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. 

3. Paragrafen j u s te ras omedelbart. 

Sammanfattning 
Förslag till Folkhälsoprogram 2020 har tagits fram i process med folkhälsorådet, 
de politiska partiemas gruppledare, representanter från kommunens olika förvalt
ningar, landstinget Dalarna, Kopparstaden och i workshops där ideella föreningar 
varit inbjudna. 

Tre huvudområden har under processen utkristalliserats. Det är delaktighet och 
inflytande, barns och ungas uppväxtvillkor och hälsofrämjande livsmiljöer. Prin
cipen har varit att formulera mål och strategier, men att först i implementerings
fasen sätta fokus på åtgärder. V mje verksamhet kommer då att få formulera de 
åtgärder som de kan bidra med för att nå de uppsatta målen. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av Helena Fridlunds förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helena Fridlund (S): I förteckningen av styrdokument tillägga FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Sändstill 
Miljö- och sarnhällsbyggandsförvaltningen, diarienummer KS0244/14 



FFfLUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

Samman trädesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

§ 41 Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om 
godkännande som huvudman för en fristående förskole
klass, grundskola och fritidshem vid Erlaskolan läsåret 
2016-2017 

BUN0066/15-611 

Beslut 
Bam- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen: 

l. Bam- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande daterat 2015-03-
16 antas som eget yttrande. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Lärande i Sverige AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och 
fritidshem vid Erlaskolan i Falu kommun fr.o .m. läsåret 2016/17. 

I ett tidigare svar till skolinspektionen har förslaget om en etablering av Erla
skolan i Falun avstyrkts. Ingenting i det då anförda har förändrats vilket innebär 
att konsekvensen av en etablering riskerar att det kommer att bli nedläggning av 
kommunala skolor. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Bam- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bjöm Ljungqvist (M) och Joakim Storck (C): Enligt förvaltningens förslag. 
Anton Ek (V), Erik Eriksson (MP), Amanda Belin (S), Erik Lindborg (S), 
Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP): Föreslå skolinspektionen att avslå ansökan. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att bam- och utbildnings
nämnden beslutar enligt Bjöm Ljungqvists och Joakim Storcks förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelsen 



FffLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

§ 42 Internkontrollplan 2015 

BUN0006/15-600 

Beslut 

Internkontrollplan för 2015 godkänns. 

Sammanfattning 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

Intern kontrollplan ska årligen upprättas. Barn- och utbildningsförvaltningens 
ledningsgrupp gör väsentlighetsanalys av rutiner, processer mm och lämnar för
slag till barn- och utbildningsnämnden över vilka punkter som bör hanteras i in
ternkontrollplanen. Utgångspunkten för bedömning av väsentlighet är om punk
tema innebär risk för att förvaltningens mål inte uppnås, både ur ett verksamhets
perspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Punkterna har bland annat utgått från verksamhetens styming och kvalitetsarbete 
samt myndighetshantering av ärenden. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-02. 

Sändstill 
Ekonomikontoret, samordnare för intern kontroll 
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FflfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

§ 43 Information gymnasiets ekonomi 

SKOL0256/14-612 

Beslut 

Nämnden har tagit del av och godkänner informationen. 

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

Biträdande barn- och utbildningschef Torbjörn Fernkvist lämnar lägesrapport från 
det arbetet som pågår för att få gymnasiets ekonomi i balans och vilka åtgärder 
som planeras. 

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

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

§ 44 Godkännande av enskild verksamhet Kids2Home 

SKOL0144/13-638 

Beslut 

l. Den fristående förskolan Kids2Home Centrum med ny huvudman god
känns. 

2. Förskolan har rätt till bidrag för barn i verksamheten 

3. Barnpeng till fristående försklan Kids2Home Centrum för år 2015 fast
ställs enligt§ 19 (barn- och utbildningsnämndens protokoll2014-12-18). 

4. Ovanstående gäller under förutsättning att lokaler och utemiljö efter 
ombyggnad är godkända och ändamålsenliga. 

5. Godkännandet gäller för ett öppnande av försklan senast augusti 2015. 

Reservation: Anton Ek (V), Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP) och Erik Eriksson 
(MP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Kids2Home fick i maj 2013 godkärmande att starta förskola i Falu kommun. Hu
vudman för förskolan skulle vara Kids2Home Skoldrift AB, men driften av den 
dagliga verksamheten skulle läggas ut på underentreprenad till ett annat aktie
bolag, helt ägt av en licenstagare. Förskolan beräknades öppna i januari 2014. 

Öppnandet av förskolan har ännu inte skett. Planen nu är att starten ska ske i au
gusti 2015. Huvudman kommer att vara Kids2Home Förskolor AB. I övrigt kom
mer som tidigare förskolan att vara belägen på sturegatan 6 och ha plats för 75-80 
barn. Utifrån byte av huvudman behöver barn- och utbildningsnämnden fatta ett 
nytt beslut om godkännande. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-13. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anton Ek (V), Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP), Erik Eriksson (MP) och Annete 
Norell (SD): A v slag på ansökan med hänvisning till markföroreningar i området. 

Joakim Storck (C): Enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och firmer att nämnden beslutat enligt 
Joakim storeks förslag. 

Sändstill 
Kids2Home Förskolor AB 
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FffLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

§ 45 Återrapportering delegationsbeslut 

BUN0005/15-600 

Beslut 

Nämnden har tagit del av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 
Beslut som tagits på delegation redovisas i sammanställning. 

Dokumenten finns med i pärm vid sammanträdet. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens sammanställning 2015-02-27. 
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FffLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

§ 46 Anmälningsärenden och skriftlig information 

B UNOO 16115-600 

Beslut 

Nätnnden har tagit del av anmälda ärenden. 

Sammanfattning 
Redovisning av anmälningsärenden och skriftlig information enligt sammanställ
ning. 
Dokumenten finns med i pärm vid sammanträdet, de kan även läsas från kommu
nens hemsida om inte offentlighets- och sekretesslagen eller personuppgiftslagen 
lägger hinder i vägen. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens sammanställning 2015-02-27. 
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Ff&fLUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

§ 47 Svar på remiss Tillväxtprogrammet 2020 

BUN0070/15-609 

Beslut 

l . Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till svar på 
remiss om tillväxtprogrammet som eget svar. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Falu kommun har tre strategiska styrdokument för hållbar utveckling och för att 
nå visionen "Ett större Falun", ett tillväxtprogram, ett miljöprogram, och ett folk
hälsoprogram. Miljöprogrammet är nyligen reviderat och nu har turen kommit till 
tillväxtprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Barn och utbildningsförvaltningen bedömer att tillväxtprogrammets intentioner 
stämmer väl överens med barn- och utbildningsförvaltningens ambitioner att ut
veckla verksamheterna. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
B am-och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-20. 

Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, diarienummer KS0216/14 



FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Samman trädesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

§ 48 Översyn av vuxenutbildningen 

BUN0090/15-615 

Beslut 

l. Frågan om en gemensam vuxenutbildningsorganisation för skolformerna, 
grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbild
ning för vuxna och gymnasial vuxenutbildning utreds. 

2. Förvaltningschef Jonatan Block i samverkan med arbetsmarkand- integra
tions- och kompetensförvaltningens förvaltningschef Maria J ansson får i 
uppdrag att utse utredare för uppdraget. 

Sammanfattning 
Falu kommun har två organisationer för vuxenutbildningen. Den ena är organi
serad inom barn- och utbildningsförvaltningen och genomförs i egen regi inom 
skolformerna grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare samt 
särskild utbildning för vuxna. Den andra organisationen för gymnasial vuxenut
bildning tillhör arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK. 

I dag samverkar de båda vuxenutbildningsorganisationerna för målgruppernas 
bästa. Samarbetet behöver förtätas och frågan är om det är möjligt med dagens 
delade organisationer för vuxenutbildningen i kommunen. Båda organisationerna 
för vuxenutbildning ser att frågan är aktuell för en huvudmannaöversyn och att ett 
uppdrag om att utreda ärendet för en gemensam organisation görs för att se över 
organisationen och möjlighet till effektivisering. Ärendet kommer även att hante
ras av kommunstyrelsens verksamhetsutskott 

Beslutet är enligt det förvaltningsgemensamma förslaget. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens och arbetsmarkands- integrations- och kom
petensförvaltningens förvaltningsgemensamma skrivelse daterad 2015-03 -17. 

Sänds till 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK 
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FfAfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

§ 49 Betyg från årskurs 4 

BUN0083/15-611 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-25 

Nämnden yttrar sig om sin inställning till betyg från årskurs fyra i enlighet 
med ordförandens skrivelse. 

Sammanfattning 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 februari 2015 lyfte Anton 
Ek (V) frågan om Falu kommuns barn- och utbildningsnämnd bör yttra sig i frå
gan om försöksverksamhet av betyg från årskurs fyra . 

Barn- och utbildningsnämnden i Falu kommun är överens om att vi bör lägga 
energi och resurser på sådana insatser som enligt forskning och beprövad erfaren
het är till gagn för verksamhetens mål. Försöksverksamhet med betyg från årskurs 
fyra vilar inte på sådan kunskapsmässig grund. Det samla forskningsläget visar 
inte att betyg i tidiga åldrar har positiv effekt på barnens lärande. 

Som huvudman för de kommunalt drivna skolorna i Falu kommun har barn- och 
utbildningsnämnden inte för avsikt att ta initiativ till deltagande i någon försöks
verksamhet för betyg från årskurs fyra . 

Beslutsunderlag 
Ordförandens skrivelse 2015-03-20. 

Sänds till 
Grundskalechef 
Rektorer grundskolan 
Fristående grundskolor i Falun, för kännedom 
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