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§ 15 Förändringar i föredragningslistan 

Beslut 
BUNOOO 1/ 16-600 

Tillkommande ärende: Uppsägning och omförhandling av 
samverkansavtal Gysam. 

4 (17) 



FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
201 6-02-24 

§ 16 Uppsägning och omförhandling av 
samverkansavtal Gysam 

SKOL007 1/ II -6 12 

Beslut 

l . Föreslå fullmäktige att säga upp samverkansavtalet Gysam for omförhand
ling med inriktning att nytt avtal finns innan uppsägningstidens utgång. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en intern analys av Gysam och 
återrapportera denna till nämnden i augusti 20 16. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

J>rotokollsanteckning: 
Jan E Fors (M), Björn Ljungqvist (M) och Annica Alenius: 
Gysam bör vara till för: 

l . Eleverna: Valfrihet, variation 
2. Kvalitet: Konkurrans vid breda utbildningar 
3. Resurser: Samverkan vid "smala" utbildningar, för att nå kritiskt massa 
4. Effektivitet: Effektiv, resurssnål, smart överbyggnad och samverkan i 

information 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2009 att godkänna samverkans
avtal för gynmasieskolan inom G Y SAM. Avtalet har därefter reviderats. 

Den 11 december 2014 beslutade kommunfullmäktige, efter en motion från Maria 
Gehlin (fap), att Falu kommun ska verka för att en extern granskning av Gysam 
ska ske under våren 2015. I annat fall ska Falu kommun genomföra en granskning 
beträffande Falu kommuns engagemang inom Gysam. 

Förvaltningen kan konstatera att flera av de punkter som fi1ms i samarbetsavtalet 
inte efterlevs eller inte är relevanta mot dagens förutsättningar. Därfö r är förvalt
ningens bedömning att nuvarande avtal behöver sägas upp för att vi ska kmma för
handla fram ett nytt avtal, utifrån de förutsättningar som råder nu. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-22. 

Samverkansavtal för gymnasieskolan inom G y sam 20 l 0-1 2-16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Jessica Wide, Jan E Fors (M) och Roger Stål (S): Enligt 
förvaltningens förslag. 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 16-02-24 

§ 17 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2015 

BUN0008/ 15-600 

Beslut 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2015 godkänns. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens resultat år 20 15 är + 14,9 mnkr, en avvikelse mot
svarande l % av budget. 

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott på l 0,7 mnkr. Den främsta orsaken 
ti ll överskottet är försening av byggnation av förskolan Slättaskogen, samt lägre 
kostnader för pedagogisk omsorg då fårre barn varit i verksamheten. 

Grundskaleverksamheten redovisar ett positivt resultat på l ,5 mnkr. Detta beror 
främst på fårre elever i grundsärskolan och därmed lägre kostnader. 

Gymnasieverksamheten inklusive vuxen utbildning redovisar ett överskott på 3 
mnkr. 

Barn- och utbildningsnämnden ger ett underskott på 0,3 mnkr. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Jessica Wide (S): Enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 
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FrfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
20 16-02-24 

§ 18 Verksamhetsbokslut och skolformernas 
pedagogiska bokslut 

BUN0070/16-6 19, BUN0093/ 15-600 

Beslut 

Nämnden har tagit del av info rmationen. 

Sammanfattning 

skolformscheferna informerar om resultat och måluppfyllelse i sina respektive 
verksamheter. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Skolhuset - Styrmodell för Fal u kommuns skol väsende. 

Resultat och måluppfyllelse förskolan, redovisning av forskolans systematiska 
kval itetsarbete läsåret 2014-20 15. 

Faluns kommunala grundskolor, Resultat och måluppfyllelse med analys och 
reflektioner Läsåret 20 14-20 15. 

Sammanfattning av de pedagogiska boksluten hösten 2015 gällande 
Kristinegymnasiet och Lugnetgymnasiet inom Falu Gymnasium. 

Komvux Resultat och måluppfyllelse Redovisning av årets systematiska 
kvalitetsarbete 2014115. 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-05-20, § 60, Politisk 
plattform. 
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-02-24 

§ 19 Ärlig uppföljning av politiskt fattade beslut 

SKOL0039/14-600 

Beslut 

1. Nämnden har tagit del av sammanställningar av återstående beslut från 
mandatperioden 20 Il-oktober 2014, samt återstående beslut fattade 
innevarande mandatperiod. 

2. Beslut under punkt 152 taget under mandatperioden 20 I l -oktober 2014 
avförs. 

Sammanfattning 
skolnämnden beslutade i augusti 20 l O att en avstämning av verkställigheten av 
politiskt fattade beslut skulle göras årligen i samband med årsbokslutet i februari 
varje år. 

Kommunfullmäktige har därefter i februari 2012 beslutat att en sammanställning 
av politiskt fattade beslut ska presenteras i respektive nämnd i samband med 
årsbokslut. 

Barn- och utbildningsförvaltningen fick vid redovisning till nämnden den 25 feb
rum·i 2015 i uppdrag att se över tidigare ej verkställda beslut och återkomma med 
förslag på upphävande av de beslut som ej längre är aktuella. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-05. 
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FflfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

§ 20 Budget 2017 

BUN0007/16-600 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-02-24 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

Information om tidplanen för arbetet med budget 2017. Anvisningar för budget 
20 17 har ännu inte kommit. 

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

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-02-24 

§ 21 Arbetsordning för budgetberedningen 

BUNOOOJ / 15-600 

Beslut 

Arbetsordning för budgetberedningen fastställs. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 november 2015 att inrätta en 
budgetberedning. Detta för att öka den politiska delaktigheten i budgetprocessen. 
Budgetberedningen består av nämndens presidium. Förvaltningen fick i uppdrag 
att ta fram en arbetsordning för budgetberedningen. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-16. 
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FFfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-02-24 

§ 22 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Bevara 
Teknikverkstan i Falu kommuns regi 

BUN0319/15-008 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

l. Motionen avslås. 

2. Om fu llmäktige prioriterar att bevara Teknikverkstan i någon form och 
tillför resurser för detta föreslås istället att Teknikverkstans nuvarande 
verksamhet omformas och utvecklas inom grundskolans ansvarsområ
de, med fortsatt fokus att öka intresset, nyfikenhet och kunskap inom 
naturvetenskap och teknik. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservation: 
Björn Ljungqvist (M), Jan E Fors (M) och Annica Alenius (M) länmar följande 
reservation: Förslaget att lägga ner Teknikverkstaden (TV) bygger på ett bespa
ringsförslag från förva ltningen (tjänstemän). Det blir vår slutsats att förvaltningen 
inte ser TV som en del av kärnverksamheten som kan bidra till ökad kunskap i 
teknik- och naturorienterade ämnen. Vi har en avvikande åsikt. I brist på alternativ 
som vi kan ställa oss bakom stödjer vi motionen från FAP. 

Sammanfattning 
En motion har inkommit där motionären föreslår att Falu Kommun omedelbart för 
över Teknikverkstan ti ll kommunens helägda bolag Falu Energi och Vatten AB 
och att Teknikverkstan finansieras genom ett årligt anslag från kommunfullmäkti
ge till Falu Energi och Vatten AB på 1,5 mkr. 

Utvecklingen av undervisningen i teknik och naturvetenskap är högt prioriterad av 
grundskolans olika yrkeskategorier. För att uppnå att utveckling av undervis
ningen i naturvetenskap och teknik fortsätter i samklang med skolans styrdoku
ment är det av största vikt att verksamheten är organiserad inom barn- och utbild
ningsförvaltningen. En fortsatt utveckling inom grundskolans organisation bör ske 
i samarbete med externa aktörer, i första hand Pedagogisk utvecklingscenter i 
Dalarna (PUD), Framtidsmuseet och Ljungbergsfonden. 

Beslutet är enligt förvaltn ingens förslag. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Jessica Wide (S) och Roger Stål (S): Enligt förvaltningens förslag. 
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-02-24 

Vanessa Ebrahim (L), Anton Ek (V), Björn Ljungqvist (M), Jan E Fors (M) och 
Annica Alenius (M): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enl igt 
eget med fleras förslag. 

Votering begärs och verkställs. Ja-röst for Jessica Wide med fleras forslag och 
nej- röst för Vanessa Ebrahim med fleras förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster mot 6 nej -röster beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt 
Jessica Wides med fleras förslag. 

Ja: Elisabeth Rooth Eriksson (C), Roger Stål (S), Mats Lissel (S), Helena 
Fridlund (S), Per Pettersson (C), Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP) och Jessica 
Wide (S). 

Nej: Björn Ljungqvist (M), Jan E Fors (M), Annica Alenius (M), Vanessa 
Ebrahim (L), Anton Ek (V) och Madelene Vestin (SD). 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



FrfLUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-02-24 

§ 23 Yrkande från Anton Ek (V) Digitala hjälpmedel till 
nyanlända 

BUN0043/ 16-600 

Beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan. 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet har lämnat in ett yrkande att alla nyanlända elever ska erbjudas en 
bärbar enhet fulladdad med pedagogiska resurser. Gymnasieelever får redan från 
start en egen dator och Vänsterpa11iet vill utvidga detta att gälla även de yngre 
barnen. 

Beslutet är enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Yrkande Digitala hjälpmedel till nyanlända från Vänsterpa1iiet. 
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F LUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-02-24 

§ 24 Information från ordförande och förvaltning 

BUN0026/16-600 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Rapport från fadderberedningarna 
Flyttas till kommande sammanträde. 

Kommunens kvalitet i korthet, nyckeltalsjiimförelser 2016 
Rapporterna finns i Netpublicator. 

Netpublicator utbildning 
Utbildning sker vid två tillfållen den 24/3, inbjudan skickas ut. 

Marsnämnden 
I mars har nämnden heldag. Förmiddagen ägnas åt Falu kommuns hållbarhets
program och eftermiddagen åt sammanträde. Inbjudan skickas tillnämndens 
politiker. 

Överklagat bidrag 2016från Hagströmska gymnasiet BUN0284/ 15-6 12 

Lokalkostnaderna har minskat beroende av komponentavskrivning och Hagström
ska gymnasiet yrkar att förvaltningsrätten ålägger Falu kommun att kol11lna in 
med en fullständig lista på alla komponentavskrivningar för sin gyronasieverk
samhet och att rätten prövar hyressättningens nivå i förhållande till normala 
marknadshyror. 
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F LUN 
Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-02-24 

§ 25 Aterrapportering delegationsbeslut 

BUNOOOS/16-600 
Beslut 

Nämnden har tagit del av delegations besluten. 

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 5 februari 2016. 

De delegationsbeslut som inte är sekretessbelagda finns med i pärm vid samman
trädet. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-09. 
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2016-02-24 

§ 26 Anmälningsärenden och skriftlig information 

BUN0027/16 -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 5 februari 2 O 16. 

Dokumenten fitms 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 2016-02-09. 
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