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Beslutande  
S Jessica Wide, ordförande    

         C      Joakim Storck, 1:e vice ordförande, § 98-106  
         C      Elisabeth Rooth Eriksson § 107-108 

M Björn Ljungqvist, 2:e vice ordförande 
S Roger Stål 
S Liza Lundberg, § 98-106, S Erik Lindborg § 107-108 
S Mats Lissel, § 98-del av 99, S Helena Fridlund, § del av 99-108 
C Per Pettersson 
MP Elisabeth Ahnberg Åsenius   
M Jan E Fors, § 98-99, FAP Sven- Olov Ytterholm § 100-108  
M  Annica Alenius 

       L      Maja Rudberg 
       V      Anton Ek, § 98-del av 99, S Anders Björn § del av 99-108 
       SD    Madelene Vestin, § 98-103, 104 dock ej beslut, 105-108 

                        

Utses att justera   Liza Lundberg  

Justeringsdag  2016-09-28 

Justerade paragrafer 98-108 

Underskrifter 
Sekreterare  ………………………………………………………………. 

Elisabeth Karlsson 
 
Ordförande  ………………………………………………………………. 

Jessica Wide 
 
Justerande   .………………………………………………………………. 

Liza Lundberg § 98-106 Erik Lindborg § 107-108   

Bevis 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2016-09-21 
Datum när anslaget sätts upp 2016-09-28 
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen  
Underskrift 
 …………………………………………………………… 

Elisabeth Karlsson 
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Ej tjänstgörande ersättare           

S Helena Fridlund, § 98-del av 99 
S Anders Björn, § 98- del av § 99 
S Erik Lindborg, § 98-105 
C Elisabeth Rooth Eriksson, § 98-105 
MP Erik Eriksson 
L Frida Gommel 
FAP Sven-Olov Ytterholm, § 98-99 
KD Sonja Shirwani 
SD Knut C A Scherman 

 

 

Övriga deltagare 
Jonatan Block, barn- och utbildningschef 
Torbjörn Fernkvist, biträdande barn- och utbildningschef 
Yuval Chulati, förvaltningsekonom 
Margareta Gustafsson, ekonom, § 98-99 
Johan Svedmark, gymnasiechef. § 98-101 
Gustaf Malmberg, grundskolechef  
Aini-Leena Niva, verksamhetschef förskolan 
Anna Hellström, elevhälsochef, § 98-99 
Bengt Ericsson, verksamhetschef PUD Högskolan Dalarna, § 100 
Ingemar Paulsson, IT-strateg, § 104-105 
N N, representant elevkåren Kåres Kår Lugnetgymnasiet, § 100-101 
N N, representant elevkåren Kåres Kår Lugnetgymnasiet, § 100-101 
Hanna Meijer Holmqvist, Lärarnas Riksförbund 
Jan-Erik Kyrö, Lärarförbundet 
Elisabeth Karlsson, sekreterare 
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§ 98 Information budgetuppföljning/delårsbokslut 
 BUN0008/16-600 
  
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av och godkänner informationen. 
 
Sammanfattning 
Jämfört med budget bedöms ett positivt resultat på 8,3 mnkr för 2016.   

Resultatet per den 31 augusti uppgår till 32 mnkr. Detta bland annat beroende av 
att medel behövs för fler elever till höstterminen 2016, samt att stora inköp av lä-
romedel och diverse material kommer att ske.  
 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut 2016. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Jessica Wide (S): Enligt förvaltningens förslag.  
__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 99 Verksamhetsplan 2017 

 BUN0007/16-600 
  
Beslut   
 

1. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2017-
2019 antas med de korrigeringar som framkommit under sammanträdet. 
 

2. Viktigt att indikator antal barn per årsanställd i förskolan är kvar. 
 

 
Protokollsanteckning 
Jan E Fors (M) deltar inte i beslutet. 
 

Björn Ljungqvist (M), Annica Alenius (M), Maja Rudberg (L) och Madelene 
Vestin (SD) lämnade följande protokollsanteckning: 
Arbetet med att ta fram en verksamhetsplan med mål och indikatorer har varit 
brådstörtat. Ansvariga tjänstemän på BUF har gjort ett bra försök att ta fram ett 
dokument som nämnden kan godkänna. Problemet är att politikerna i nämnden 
inte har haft tid och möjlighet att i lugn och ro lösa igenom och sedan diskutera i 
respektive partigrupp, dels om vi ställer oss bakom dels om vi tycker att något 
saknas. De många frågorna och reflektionerna från nämndens ledamöter indike-
rar att ärendet egentligen borde ha återremitteras, men p.g.a. den trånga tids-
ramen i förhållande till budgetbeslut nöjer vi oss med denna protokollsanteck-
ning. Vi förutsätter att detta arbete är i sin linda och att förvaltningen kommer att 
fortsätta utveckla verksamhetsplanen. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade den 16 juni 2016 beslut om årsplan med budget 
2017-2019. För barn- och utbildningsnämnden innebar det en ramförstärkning 
som dels täcker pris- och löneökningar, dels volymökningar. Dessutom möjliggör 
den ytterligare satsningar för att öka barn- och elevers måluppfyllelse samt att öka 
arbetet med förebygga ohälsa och främja hälsa. Detta kommer att ske inom områ-
den som naturvetenskap, digitalisering, På lika villkor samt olika former av perso-
nalförstärkning. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av Elisabeth Ahnberg Åsenius 
och ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-19. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP): Viktigt att indikatorn antal barn per årsanställd 
i förskolan ska vara kvar. 
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Roger Stål (S): Enligt förvaltningens förslag. 

Ordföranden Jessica Wide (S): Verksamhetsplanen antas med följande korrige-
ringar som framkommit under sammanträdet:  

- Nämndens uppdrag läggs till. 
- Logik i punkter och underpunkter så att det klart synas vad kommunfull-

mäktige beslutat och vad som nämnden beslutar. 
- Ta bort områden där nämnden inte har några mål. 
- Behålla tidigare mål att mäta andelen ungdomar som arbetar eller studerar 

två år efter slutförd gymnasieutbildning. 

__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 100 Information Pedagogiskt Utvecklingscentrum 

Dalarna - PUD 

 BUN0026/16-600 
  
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Bengt Ericsson från Högskolan Dalarna och barn- och utbildningschefen informe-
rar om pedagogiskt utvecklingscentrum samt förvaltningens samarbete med hög-
skolan. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
__________________________________________________________________ 
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§ 101 Information elevrådens egen budget 
 BUN0184/15-008 
  
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag att skolråden bör tilldelas en budget där medlen ska användas för att 
stimulera och engagera ungdomar att delta i demokratiska processer och aktiviteter har 
bifallits och skolråden på Kristinegymnasiet och Lugnetgymnasiet tilldelades en egen bud-
get. Vid nämnden sammanträde den 18 maj 2016 önskades redovisning kring elevrådens 
tilldelade budget. 

Representanter för elevkåren Kåres Kår på Lugnetgymnasiet och gymnasiechef Johan 
Svedamark informerar om elevkårens arbete.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
_________________________________________________________________________ 
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§ 102 Information uppföljning sommarjobb inom barn- 
och utbildningsförvaltningen 

 BUN0077/16-610 
  
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 23 mars 2016 informerades att förvaltningen 
anmält behov av 34 sommarjobbare. 

Det har varit 22 ungdomar placerade i förskoleverksamheten och 15 ungdomar 
inom grundskolan. Sommarjobbarna har varit uppskattade och gjort ett bra jobb 
enligt förskolechefer och rektorer.  
 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-06. 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23 § 36, Information 
sommarjobb inom barn- och utbildningsförvaltningen.  
__________________________________________________________________ 
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§ 103 Val av vice ordförande förskolans fadderberedning 

 SKOL0232/14-609 
  
Beslut   
 

Frida Gommel (L) utses till vice ordförande för förskolans fadderbered-
ning.  

 
Sammanfattning 
Nämnden beslutade den 12 november 2014 att inrätta fadderberedningar för res-
pektive skolform. Varje fadderberedning har en ordförande som sammankallar 
och tillsammans med utvecklingspedagog och skolformschef planerar fadderbe-
redningens verksamhet.  

Tidigare vice ordförande i förskolans fadderberedning har avsagt sig uppdraget. 
 

Beslutet är enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandens skrivelse 2016-08-29. 
__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Förskolechefer 
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§ 104 Information digitaliseringsprocessen 

 BUN0036/16-600 
  
Beslut   
 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 21 oktober 2015 fick förvaltningen i uppdrag att 
löpande informera om arbetet med digitaliseringsprocessen.  

Vid dagens sammanträde lämnas muntlig information hur arbetet fortskrider.  
 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
__________________________________________________________________ 
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§ 105 Svar på motion från (V) En dator till varje elev i 

Faluns grundskolor 

 BUN0116/16-008 
  
Beslut   
          Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 
            

Motionen avslås - med motiveringen att kompetensutveckling av perso-
nalen och införandet av samarbetsplattformen GAFE anses viktigare i 
nuläget än att arbeta för att införa en dator per elev; en till en. 

 
Sammanfattning 
Vänsterpartiet föreslår i motionen ”En dator till varje elev i Faluns grundskolor” 
att Falu kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
snarast utarbeta en central strategi som ombesörjer att Falu grundskola, likt Falu 
gymnasium och flertalet friskolor, erbjuder eleverna en egen digital enhet för 
lärande. 
 

För att möta behovet av moderna digitala verktyg och för att underlätta en utveck-
ling och förändring av arbetssätt i de pedagogiska verksamheterna, har ett omfat-
tande arbete inletts i barn- och utbildningsförvaltningen. En långsiktig process 
som kallas Digital skola Falun har startat för att kunna skapa nödvändiga föränd-
ringar. Utbildning av skolledare, pedagoger och annan personal är avgörande för 
att digitaliseringen ska få önskad effekt.  
 

Vad gäller tillgången till digitala enheter utreder förvaltningen därför vilket behov 
skolorna och de olika årskurserna har. Förvaltningen tittar också på vad tillgång 
till tillräckligt många digitala enheter innebär och vilka olika typer av enheter det 
finns behov av.  
 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-12. 

Motionen 2016-04-12. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Jessica Wide (S), Anders Björn (S), Joakim Storck (C) och Roger 
Stål (S): Enligt förvaltningens förslag.  
__________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 106 Bordläggning av ärenden 

   
  
Beslut   
 

Ärende nummer 8-10 bordläggs. 
 
 
8. Information flyktingsituationen.   BUN0155/16 
  
9. Information Lärarlönelyftet.   BUN0125/16  
 
10. Information reviderade och upprättade styrdokument. BUN0081/16 
__________________________________________________________________ 
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§ 107 Återrapportering delegationsbeslut 
 BUN0005/16-600 
  
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 som är upprättade 
och/eller diarieförda till och med den 19 september 2016. 

Delegationsbeslut som inte är sekretessbelagda finns med i pärm vid samman-
trädet.  
 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-05.  

Barn-och utbildningsförvaltningens uppdaterade tjänsteskrivele 2016-09-19. 
__________________________________________________________________ 
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§ 108 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 september 2016. 
 

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 2016-09-05. 
__________________________________________________________________ 
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