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§ 63 Information budgetuppföljning 

SKOL0008/14-600 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Skolkontorets resultat för 2014 beräknas efter mars månad till – 8,9 mnkr, 
fördelat på – 3,0 mnkr för förskoleverksamheten, + 1,5 mnkr för grundsko-
leverksamheten, - 2,4 för gymnasiesärskolan och – 4,8 mnkr för gymnasie-
skolan.  

Beslutet är enligt skolkontorets förslag.  

Beslutsunderlag 
Skolkontorets periodrapport mars 2014. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 
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§ 64 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Se över 
trafiksituationen kring Falu kommuns skolor 

SKOL0262/12-008 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalls. 

2. Översända den förvaltningsgemensamma tjänsteskrivelsen som svar 
på motionen. 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att Falu kommun utför en inven-
tering av trafiksituationen kring Falu kommuns skolor, med uppföljande 
åtgärder där detta behövs. Samt att även friskolor ingår om detta går.  

Trafik- och fritidsförvaltningen är ansvarig för att det kommunala vägnätet 
fungerar på ett trafiksäkert sätt. Kommunfastigheter som fastighetsägare för 
skolfastigheter ansvarar att skolgården med avlämningsplats är trafiksäker 
och rektor har ett ansvar inom skolans område.  

Trafik- och fritidsförvaltningen och skolförvaltningen har i ett samarbete 
påbörjat ett arbete angående säkra skolvägar.  

Beslutet är enligt det förvaltningsgemsamma reviderade förslaget.    

Beslutsunderlag 
Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse 2014-03-18, vilken reviderats 
utifrån trafik- och fritidsnämndens beslut 2014-04-03 § 50. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Viktor Zakrisson (S): Enligt det förvaltningsgemensamma 
reviderade förslaget. 
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§ 65 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 
Motionen är besvarad med hänvisning till skolkontorets 
tjänsteskrivelse.  

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

Samtliga fyra punkter i yrkandet gäller hela Falu kommun och arbetet med 
att avgifta vardagen bör organiseras med en gemensam struktur inom hela 
kommunen. Skolkontoret kan svara på de två sista punkterna vilka har på-
börjats eller är planerade att genomföras inom skolkontorets verksamheter. 

Beslutet är enligt skolkontorets förslag.  

Beslutsunderlag 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-03-18. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Viktor Zakrisson (S): Enligt skolkontorets förslag. 
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§ 66 Besparingar inom gymnasiet 

SKOL0064/12-612 

Beslut 
1. Haraldsbogymnasiet avvecklas som administrativ enhet, men undervis-

ningen i yrkesämnen är kvar i nuvarande lokaler. 
2. En fortsatt utveckling av fordons- och transportprogrammet (FT), samt 

restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL). Utvecklingen ska ske i nära 
samarbete med respektive bransch. 

Sammanfattning 
Vid sammanträde den 21 november 2012 fattade skolnämnden beslut om en 
omfattande organisationsförändring av Falu gymnasium. Syftet var att skapa en 
stark och konkurrenskraftig kommunal gymnasieskola, anpassad till nuvarande 
elevunderlag och budget.  
 

Stora förändringar har genomförts men trots omfattande organisationsföränd-
ringarna har gymnasieskolan fortfarande svårt att nå en budget i balans. I skol-
kontorets utredningsarbete har tre frågor varit i fokus; att bibehålla så många 
utbildningar som möjligt, att öka attraktionskraften på befintliga utbildningar 
och att få en budget i balans. Samtidigt är det av stor vikt för regionen att vi 
utbildar ungdomar inom de branscher där det finns behov av arbetskraft. För att 
möta framtida rekryteringsbehov är det därför viktigt att behålla ett brett utbud, 
hög kvalitet och hög attraktionskraft på yrkesprogram i Falu kommun.  
 

Beslutet är enligt skolkontorets förslag.  

Beslutsunderlag 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-04-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jessica Wide (S) och Richard Holmqvist (MP): Enligt skolkontorets förslag.  
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§ 67 Information koppling nationella prov - betyg inom 
gymnasiet 

SKOL0035/14-600 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Gymnasiechef Birgitta Larsson visar exempel på koppling mellan natio-
nella prov och betyg inom gymnasiet. Generellt är skillnaden på resultaten 
av nationella prov och slutbetyg större i Dalarna än övriga landet, samt för 
tjejer jämfört med killar. Detta kommer att tas upp för diskussion i Gysam. 

Beslutet är enligt skolkontorets förslag.  
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§ 68 Information verksamhetsbudget 2015 

SKOL0007/14-600 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
I december 2013 antog kommunfullmäktige en ny vision för Falu kommun. 
Ett omfattande arbete med att förstå och implementera den i verksamheten 
är påbörjat och kommer att inbegripa nya målsättningar och nya aktiviteter 
för att säkerställa att visionen blir verklighet. Detta beräknas vara klart till 
september 2014 då utskottet fattar beslut om budgeten. 

Ett förslag till skolkontorets vision presenteras inför diskussion vid kom-
mande sammanträde. 

Beslutet är enligt skolkontorets förslag.  
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