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§ 109

Information gymnasiets ekonomi
SKOL0256114-612

Beslut

l . Nämnden har tagit del av och godkänner informationen.
2. Beslutet från den 18 december 2014 gällande återrapportering vid varje
sammanträde är fullföljt.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 18 december 2014 att en grupp
bestående av nämndens presidie, barn- och utbildningschef samt gymnasiechef
regelbundet skulle träffas och att återrapprotering av planerade åtgärder skulle
ske vid vatje nämndsammanträde.
Gymnasiechef Johan Svedmark och förvaltningsekonom Yuval Chulati informerar att vid delårsbokslutet efter augusti månad har gymnasiet endast ett
mindre underskott och därmed bedöms gymnasiet ha en ekonomi i balans.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jessica Wide (S): Beslutet gällande ätenapportering vid vatje sammanträde är fullföljt.

4 (20)

F LUN

Sammanträdesprotokoll

Falu kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-09-23

§ 11 o

Information budgetuppföljning delårsbokslut
BUN0008/15-600

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Resultatet per den 31 augusti uppgår till 23,8 mnkr. Enligt prognosen bedöms
barn- och utbildningsförvaltningen få ett positivt resultat på 2, l mnkr jämfört
med budget för hela 2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut 20 15.

Sänds till
Ekonomikontoret
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§ 111

Budget2016
BUN0007/15-600

Beslut
l.

Anta verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 20 17-2018.

2.

Ge förvaltningen i uppdrag att bevaka effekter av statsbidrag
för löner, kompetensutveckling, personal, bibliotek, fritids,
utemiljöer och nyanlända barn.

3.

Ge förvaltningen i uppdrag att inför nämndsammanträdet i
februari 20 16 redovisa en plan för hur små fårskol e- och
skolenheter kan ersättas med större, samt vilka ekonomiska
effekter det kan ge.

4.

Ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med serviceförvaltningen infår nämndsammanträdet i februari 20 16 ta fram
ett förslag på hur debiteringen från serviceförvaltningen kan
minska med 5 miljoner kronor för 20 16.

5.

Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta utifrån riktningen att det
av kommunledningen aviserade tillskottet på l O miljoner kronor kommer att tillskjutas när budget tas i kommunfullmäktige i november, och att dessa medel används enligt nämndens
förslag.

6.

Med anledning av konsekvensbeskrivningarna signalera till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att nämndens budgetram skulle behöva utökas.

7.

Ge förvaltningen i uppdrag att inleda diskussioner med
Framtidsmuset gällande det uppdrag Teknikverkstaden utför
åt Falu kommun idag.

8.

Paragrafen justeras omedelbart.

Anton Ek (V) lämnar skriftlig reservation, bilaga.
Björn Ljungqvist (M), Mats Dahlberg (M), Jan E Fors (M) och Vanessa
Ebrahim (FP) lämnar skriftlig reservation, bilaga.

Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas barn- och utbildningsförvaltningens förslag
till verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018, samt ordförandens förslag utifrån att kommunstyrelsen aviserat att barn- och utbildningsnämndens budget för 20 16 utökas med l O milj o ner kronor.
Beslutet är enligt ordfårandes förslag.
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Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan för
2017 och 2018.
Ordförandes skrivelse 2015-09-22.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan E Fors (M) med instämmande av Björn Ljungqvist (M), Vanessa Ebrahim
(FP) och Annete Norell (SD): Återremiss.
Liza Lundberg (S), Helena Fridlund (S) och Roger Stål (S): Enligt ordförandes
förslag.
Joakim Storck (C) med instämmande av ordförande Jessica Wide (S): Enligt
ordförandes förslag med tillägg att ge förvaltningen i uppdrag att inleda diskussioner med Framtidsmuset gällande det uppdrag Teknikverkstaden utför åt
Falu kommun idag.
Anton Ek (V): A vslag på ordförandes förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer först förslaget att avgöra ärendet idag mot återremiss och
fitmer att nämnden beslutat att avgöra ärendet i dag.
Votering begärs och verkställs. Ja-röst för att ärendet avgörs idag och nej -röst
för återremiss.

Omrösningsresultat
Med 7 j a-röster för att ärendet avgörs idag, 5 nej-röster för återremiss och l
avstår beslutar nämnden att ärendet avgörs idag.
Ja: Jessica Wide (S), Joakim Storck (C), Roger Stål (S), Liza Lundberg (S),
Helena Fridlund (S), Per Pettersson (C) och Erik Eriksson (MP).
Nej: Björn Ljungqvist (M), Jan E Fors (M), Mats Dahlberg (M), Vanessa
Ebrahim (FP) och Annete Norell (SD).
Avstår: Anton Ek (V).

Beslutsgång
Ordförande ställer därefter eget förslag mot Anton Eks förslag på avslag på
beslutet mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes
förslag.
Därefter ställer ordförande fråga om nämnden bifaller Joakim Storcks tillläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt tilläggsyrkande.
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Sänds till
Ekonomikontoret

Reservation
Budget 2016
e.b 2016.09.22

Vif ~~""
c.(N~
"

Majoritetens budget kommer slå mycket hårt mot skolan.
F&;lculccht fca menar att nedskärningar som resulterar i fler barn
per årsanställd skulle vara förödande för förskolans verksamhet
resultat och måluppfyllelse. Detta går stick i stäv med vallöften från
samtliga tre majoritetspartier. (Mp ville ha "fler vuxna i skolan", att
"barngruppernas storlek ska minska och pedagogtätheten öka", S
lovade "satsning på skolan" med "minskade klass och
gruppstorlekar i lägre åldrar", att "öka lärartätheten genom att
anställa fler förskolelärare, lärare och specialpedagoger" och C
framhävde att "antalet vuxna per barn i förskolan ska öka).
Grundskolan får enligt LR:s årliga undersökning redan 266:e minst
resurstilldelning för undersvisningen (borträknat lokaler etc) av
Sveriges 290 kommuner. Med planerad budgetram kommer vi
sjunka ytterligare. Lärarbristen börjar märkas, och flertalet
pedagoger väljer bort Falun för andra kommuner. Lärarfacken
lokalt uppger båda att personalen redan är h årt pressad.
Arbetsmiljöverket rapporterar att arbetsrelaterade sjukdomar har
ökat med 72% under de senaste fem åren (nationellt). Pedagogiska
luncher plockas nu bort, vilket innebär minskat stöd för barnen i
matsalen, med risk för framtida psykosocial ohälsa och
utanförskap. Måltiden är en oerhört viktig del av elevernas
arbetsdag i skolan. Detta bidrar inte till att Falun blir en mer
"attraktiv skolkommun" som C lovade inför valet. Grundskolan
törstar även efter nya !T-lösningar, inte planerade nedskärningar
påiT.
Gymnasieskolan blir av med ytterligare 3,0 tjänster. Samtidigt som
elevunderlaget ökar mot förra läsåret rimmar detta illa.
Gymnasielärare berättar om en stor ökning i arbetsbelastningen
under senare år, att det inte är möjligt att leverera den
undervisning de önskar.
Centrum för flerspråkighet riskerar nedläggning ett år efter
uppstarten. Verksamheten for nyanlända bedömdes innan
uppstarten inte fungera tillfredsställande. Med nya lagkrav om
kartläggning från 2016 skulle det vara direkt huvudlöst att avveckla

Reservation
Budget 2016
verksamheten och därmed lägga ytterligare arbetsuppgifter på
blivande klasslärare samt rasera de nyanländas förutsättningar för
att på ett bra sätt introduceras i den svenska skolans värld.
Uppgifter som mottagningsenheten är välutbildade för och har god
erfarenhet av. Gymnasiet bedömer även att fler elever kommer bli
tvungna till ett fjärde läsår på gymnasiet om stöttningen minskar.
Mp vill "stärka flickors intresse för teknik". Budgeten tvingar
genusarbetande Teknikverkstan att awecklas. Teknikverkstan som
verkligen fyller en funktion för likvärdig, intressant och kompetent
utbildning kring NO, teknik och IT. Konsekvensen om vi mister
denna verksamheten blir att genustänk i dessa ämnesområden
tappar styrfart. Det är en stor efterfrågan på natur- och
teknikkunniga elever. Att ta bort aktörer som kan ge energi och
väcka lust för dessa framtidsyrken är förödande.
Förvaltningens, lärarfackens och kommunals bild av Falu
kommuns skolväsende är entydig; det krävs satsningar nu, inte
nedskärningar. Kommunen väntas gå med 6o miljoner i överskott
och därtill finns 33 miljoner i buffert sedan tidigare. Det vore att
svika framtida generationer, yrkeskåren och väljarna att inte satsa
på de vallöften man gjort, efter lång tids väntan (gång på annan).
Därför reserverar sig Vänsterpartiet Falun mot budgetbesluten
som drabbar skolan hårt, och yrkar på att förvaltningen äskar
utökad budgetram. Vi vet att pengar finns i Falu kommun om den
centrala bufferten tas i anspråk och vi är beredda att minska
kommunens överskott från 2 till l%. Dessutom finns det medel
från den så kallade vinsten från skid-VM.
Anton Ek
Zohreh Allhari

2

Reservation mot beslut anta verksamhetsplan och
ekonomisk plan 2016-2018 (BUN 2015-09-23)
Vi, Moderaterna och Folkpartiet, reserverar oss mot beslutet att anta
verksamhets- och ekonomisk plan. Skälet är att vi inte anser att underlaget
är så komplett, att det visar att de föreslagna besparingarna är
nödvändiga för att klara budgetramen. Vi anser således inte att det är
styrktl, att det "saknas" 29,5 miljoner, som hela förvaltningsbesparingen
vilar på.
Denna reservation innebär inte att vi släpper vår grunduppfattning att
tilldelad budget skall hållas, men vi vill som ansvariga politiker känna oss
övertygade om att alla andra möjligheter att hålla budget med bibehållen
kvalitet är uttömda.

För Moderaterna

för Folkpartiet

Björn Ljungqvist
Mats Dahlberg
jan Fors

Vanessa Ebrahim

Genom Björn Ljungqvist

mening vi är inte övertygade om underlagets och analysens resultat och tolkningar och
har inte fått ta del av bakomliggande information och resultatets kalkylering, varför t ex
fler elever leder till kostnadsnivån 26,7 miljoner kr.
l[

FrrfLUN

Sammanträdesprotokoll

Falu kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
20 15-09-23

§ 112

Arbete med kränkande behandling
BUN0207/15-609

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Alla elever har rätt till en skolmiljö fri från diskriminering och kränkande behandling. Alla skolformer är skyldiga att, på lokal nivå, upprätta en årlig likabehandlingsplan. Om diskriminering eller kränkning uppstår ska rektor/forskolechef omgående anmäla detta till huvudman. Elevhälsan har tagit fram en tydlig struktur och arbetsprocess för hur forskolor och skolor ska arbeta om diskriminering eller kränkning uppstår.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tj änsteskrivelse 201 5-08-24.
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§ 113

Placerade barns skolresultat
BUN0212/15-6 11

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Falu kommun har ett uppföljningsansvar för skolpliktiga barn, folkbokförda i
Falu kommun, som är HVB-hemsplacerade eller familjehemsplacerade.
skolkontoret och socialförvlatningen tog under 2014 fram en modell för att
kunna följa upp de placerade barnens skolresultat. Modellen presenterades vid
barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 12 maj 20 14. I modellen beskrivs att de placerade barnens skolresultat ska följas upp vid ett årligt möte
mellan skolkontoret och socialförvaltningen.
En uppföljning och genomgång av de placerade barnens skolresultat har nu
gjorts av socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbi ldningsförvaltningens tj änsteskrivelse 20 15-08-1 1.
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§ 114

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Inrätta en
handlingsplan för att motverka självmord
BUNO 192115-008

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
Motionen från Katarina Gustavsson (KO) "Inrätta en
handlingsplan för att motverka självmord" avslås.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fått en motion från Katarina Gustavsson (KD), där hon
föres lår att kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en handlingsplan för att motverka självmord. Förslagsställaren efterlyser ökad kunskap och samordnade insatser från olika aktörer inom landsting och kommun. Hon menar bland annat att det
behövs effektiv behandling vid psykisk ohälsa, fler skolsköterskor och mer resurser inom psykiatrin.
Barn- och utbildningsförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att arbetet för att motverka självmord är en mycket viktig fråga. Förvaltningen har
en aktiv samverkan med såväl kommunens socialtjänst som landstingets barnoch ungdomspsykiatriska enhet.
Förvaltningens uppfattning är att det ingår i skolans uppdrag att arbeta förebyggande, för att stärka elevernas självkänsla och välmående och att vara uppmärksam på ohälsa och att i dessa fall slussa vidare tilllandstinget som ansvarar för vård och behandling. Förvaltningen tror inte att en handlingsplan skulle
ytterligare stärka måluppfyllelsen och föreslår därför att motionen avslås.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-1 O.
Motion 20 14-07-23.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jessica Wide (S): Enligt förva ltningens förslag.

Sänds till
Kommunfullmäktige
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Falu kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-09-23

§ 115

Svar på motion från Maria Gelin (FAP), Anders Runström
(FAP), Anna Jörgensen (FAP) och Stefan Clarström (FAP)
Verkställ medborgarförslaget om ReDoo verksamheten i
grundskolan
BUN0072115-008

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
Motionen att utvidga ReDoo verksamheten att innefatta även
grundskolan avslås.

Sammanfattning
I motionen Verkställ medborgarförslaget om ReDoo verksamheten i Grundskolan vill förslagsställarna att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget att
utvidgaReDooverksamheten till att även omfatta Falu kommuns grundskolor.
skolkontoret såg i svaret på medborgarförslaget inte några problem att utöka
verksamheten till att även omfatta grundskolan på sikt. Men innan dess måste
en tydlig handlingsplan för hantering av material tas fram och även att den ekonomiska biten måste säkerställas.
Grundskolan arbetar för att ständigt ha hållbarhetsperspektivet närvarande - i
förhållningssätt, undervisningens innehåll och i agerande. Grundskolan ställer
sig bakom och arbetar utifrån iden att i så hög grad som möjligt återanvända
material inom den egna verksamheten.
Det som är avgörande för grundskolans förslag till avslag på motionen är
främst det ekonomiska perspektivet. Det finns inte ekonomiskt utrymme att bli
en del i ReDoo-verksamheten, då det utifrån resultatet av det systematiska kvalitetsarbetet finns andra utvecklingsområden som behöver prioriteras högre för
att ge ökad måluppfyllelse.
Beslutet är enligt förvaltningens fö rslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tj änsteskrivele 2015-05-27.
Motion 201 5-01 -04.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jessica Wide (S): Enligt förvaltningens förslag.
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Sänds till
Kommunfullmäktige
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Falu kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-09-23

§ 116

ReDoo verksamheten inom Falu kommuns grundskolor
SKOL0141114-008

Beslut
Grundskolan avstår att ingå i ReDoo verksamheten.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsutskottet beslutade i oktober 2014 att avslå ett medborgarförslag att utvidga ReDoo verksamheten till att omfatta även Falu kommuns
grundskolor. Utskottet beslutade även att ta upp förslaget till ny prövning i
september 2015.
Med hänvisning till svaret på den motionen "Verkställ medborgarförslaget om
ReDoo verksamheten i grundskolan" , kan det konstateras att det inte fi1ms
ekonomiskt utrymme att bli en del i ReDoo-verksamheten. Utifrån resultatet av
det systematiska kvalitetsarbetet finns andra utvecklingsområden som behöver
prioriteras för att ge ökad måluppfyllelse.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsundedag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-19.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-27.
Protokollsutdrag kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 2014-10-06,

§91.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jessica Wide (S): Enligt förvaltningens förslag.

Sänds till
Kommunstyrelsen för kännedom
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Falu kommun
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Sammanträdesdatum
2015-09-23

Revidering av punkter i dokumenthanteringsplanen betygsdokument

§ 117

BUN0206/15-600

Beslut
l . Punkterna gällande de betygsdokument som eleven får i dokumenthanteringsplanen revideras, så att de överlämnas till centralarkivet
under hösten det år eleven slutar skolan.

2. Under punkt 3.9.1 läggs följande punkter till: examensbevis, studiebevis, utdrag ur betygskatalog, skriftliga bedömningar/intyg som
ges istället för slutbetyg och gymnasieintyg. Under punkt 4.9.1
läggs följande punkter till: utdrag ur betygskatalog, samlat betygsdokument och skriftlig bedömning/intyg.
3. Leverans av tidigare ej överlämnade betygshandlingar sker omgående.
Sammanfattning
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i november 2014 beslutades
om rutin för mottagande och arkivering av betyg från friskolor.
För enhetlig hantering av betyg behöver de punkter i barn- och utbildningsförvaltningens dokumenthanteringsplanen som gäller de betygsdokument eleven
får revideras.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-31.

Sänds till
Falu kommuns centralarkiv
Rektorer högstadieskolor, gymnasier och Komvux
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§ 118

Yttrande över revisensgranskning förstelärarreformen
BUN0132/15-610

Beslut
l. Barn- och utbildningsförvaltningens inriktning och uppdrag kring
försteläratTeformen fastställs.
2. Nämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, genomfört en granskning av
arbetet med förstelärarreformen i Falu kommun. Revisorerna konstaterar att
nämnden inte antagit målsättningar eller strategier för förstelärarna eller hur de
tänkt kunna bidra till ökat resultat i skolan. Däremot anser de att de strategier
som tagits fram av tjänstemalmaorganisationen i allt väsentligt utgår från
skolans interna arbete med att öka måluppfyllelsen och att de därigenom med
största sannolikhet kommer att bidra till ökad måluppfyllelse utifrån att
funktionen är stödjande för centrala processer som är av vikt för att höja måluppfyllelsen.
Vidare bedömer revisorerna att tillsättning sker i enlighet med förordningens
intentioner, men vill samtidigt rekommendera konununen att ha en plan för vad
man ska göra för att behålla dessa yrkesskickli ga lärare om statsbidraget
försvinner.
Kommunens revisorer vill med anledning av denna rapport att barn- och
utbildningsnämnden lämnar ett yttrande för hur man agerar för att följa de
lämnade rekommendationerna:
Kommunen bör upprätta en strategi för hur kompetensförsäljning ska ske
när statsbidraget för förstelärarreformen upphör och när förstelärarnas
förordnande upphör.
Nämnden bör fatta ett strategiskt beslut om inrättande av karriärtjänster
Kommunens syfte med förstelärare bör fastställas i nämndbeslut
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens 2015-09-0 1, reviderad 20 15-09-23.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jessica Wide (S): Enligt förvaltningen s förslag.
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Sänds till

Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
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§ 119

Information från ordförande och förvaltning
BUN0017/15-600

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Riktlinjer för blodgivning BUN0077115-600
Kommunfullmäktige har beslutat att medarbetare i Falu kommun får lämna
blod p å arbetstid mot uppvisande av kallelse från landstinget. För verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen där det skulle uppstå ett vikariebehov, får blodgivning ske i direkt anslutning till ett arbetspass.

Lokalförsörjningsplan
Biträdande barn- och Utbildningschef Torbjörn Fernkvist lämnar lägesrapp011
från det pågående arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan.

Företagsbesök
Under Falu företagarvecka planeras besök på någon fristående fårskola eller
skola den 24/11. Kallelse kommer senare. Besöket räknas som förrättning och
ersättning utgår.

skolinspektionsbesök
Upptaktsträff inför skolinspektionens tillsyn sker den 311 1 kl. l 0-1 2 på Kristinegården. Kallese har gått ut. Besöket räknas som fårrättning och ersättning
utgår.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för blodgivning på arbetstid.
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§ 120

Aterrapportering delegationsbeslut
BUN0005/15-600

Beslut
Nämnden har tagit del av delegationsbes1uten.
Sammanfattning
Beslut som tagits på delegation ska återredovisas till nämnden. Vid dagens
sammanträde redovisas sammanställning av delegationsbeslut diarieförda ti ll
och med den 24 augusti 2015.
Delegationsbeslut som inte är sekretessbelagda finns med i pärm vid sammanträdet.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-25.
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§ 121

Anmälningsärenden och skriftlig information
BUNOO 16115-600

Beslut
Nämnden har tagit del av anmälda ärenden och skriftlig
information.

Sammanfattning
Redovisning av anmälningsärenden och skriftlig information sker vid vatje
nämndsammanträde. Nedan redovisas handlingar diarieförda till och med den
24 augusti 2015.
Dokumenten finns med i pärm vid sammanträdet, de kan även läsas från kommunens hemsida om inte offentlighets- och sekretesslagen eller personuppgiftslagen lägger hinder i vägen.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tj äsnteskrivelse 20 15-08-25.
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