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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Förändring av föredragningslistan och godkännande av
närvaro vid sammanträdet
BUN0001/15-600

Beslut
l.

2.

Föredragnings!istan ändras på följ ande sätt:
•

Tillkommande ärende: Förändring av program på gymnasiesärskolan.

•

Tillkommande ärende: Yttrande över överklagat beslut om bidrag
2014 Falu Frigymnasium AB

•

Tillkommande information från förvaltningen: Budget 2015 och !Tportal.
Nämnden godkänner att serviceutskottets ordförande Lars-Göran
Johansson deltar under information lokalbehov.

Justerand es s ignaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-01-28

Information från ordförande och förvaltning
BUNOOH/15-600

Beslut
l. Nämnden har tagit del av informationen.

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att åtenapportera
från samrådet kring lokalbehov i Svärdsjö vid nästa sammanträde.

Sammanfattning
•

Lokalbehov

Biträdande barn- och utbildningschef Torbjörn Fernkvist informerade
om investeringsprojekt som genomförts, vilka som ska genomföras och
vilka som skjuts på framtiden. Investeringsbudgeten för förvaltningen
minskas med 16,2 mnkr för 2015.
Under eftermiddagen ska Torbjörn Fernkvist, serviceutskottets ordförande Lars-Göran Johansson m.fl . träffa Svärdsjö Intresseförening och föräldrasamrådet i Svärdsjö för att höra deras åsikter om lokalisering av
förskola och skola i Svärdsjö.
•

Närvaroteamet

Elevhälsochef Kajsa Henriksson informerade om närvaroteamets tillkomst och sammansättning, samt deras arbete med att få elever som är
hemmasittare tillbaka till skolan.
•

Återrapportering förrättningar

•

Budget 20 15

Barn- och utbildningschef Jonatan Block informerade att Falu kommun
måste spara 19 mnkr under irmevarande år.
•

!T-portal

Barn- och utbildningschefen tillsammans med servicechef Lars Ringsby
ska kartlägga verksamheternas behov och därefter se vilken lösning som
kan passa.

Beslutsunderlag
Sammanställning förrättningar 2015-01-07.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-01-28

Kösituationen förskolan

SKOL0264/14-634
Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
skolnämnden beslutade i januari 2011 att förvaltningen fortlöpande ska rapportera om barnomsorgskön.
Sammanställningen är en ögonblicksbild över hur kösituationen ser ut just
när sammanställningen genomförs och förändras vartefter ansökningar och
uppsägningar kommer in.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-19.

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2015-01-28

Gymnasiets ekonomi

SKOL0256/14-612
Beslut
Nämnden har tagit del av och godkänner informationen.

Sammanfattning
Med anledning av gymnasiets förmodade underskott 2015 beslutade barnoch utbildningsnämnden den 18 december 2014 att en grupp bestående av
nämndens presidie, barn- och utbildningschef och gymnasiechef regelbundet skulle träffas och att återrapportering av planerade åtgärder ska ske
vid vmj e nämndsammanträde.
Barn- och utbildningschef Jonatan Block redogör för arbetet som pågår med
att få gymnasiets ekonomi i balans och vilka åtgärder som ska genomföras.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Justera ndes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-01-28

styrdokument för barn- och utbildningsförvaltningen
BUN0014/15-600

Beslut
l. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över vilka
styrdokument som behöver revideras och göra detta under 2015.

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att löpande se över
gällande styrdokument och i förekommande fall föreslå gallring.
3. Tidigare uppdrag från skolnämnden den 19 december 2007 upphävs.

Sammanfattning
De dokument som styr barn- och utbildningsverksamheten har sammanställts. styrdokumenten kommer löpande att ses över och vid behov revideras.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg i punkt 2.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-07.

Förslag till beslut på sammanträdet
Joakim Storck (C): Tillägga att förvaltningen vid översyn av styrdokumenten i förekommande fall föreslå gallring.
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Sammanträdesdatum

2015-01-28

Nationellt godkänd idrottsutbildning NIU
BUN0015-15-612

Beslut
l. Bam- och utbildningsnämnden ställer sig bakom ansökan om nationell idrottsutbildning i de två nya inriktningarna, tyngdlyftning
och kanotslalom med start hösten 2016.

2. Bam- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda idrottsprofilerna på gymnasial nivå och sätta en långsiktig plan för denna
framåt.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Fal u gymnasium har en lång tradition av idrottsutbildning på gymnasieskolan och med en omvittnad hög och bred kvalitet. Idrottsutbildningar
bedrivs på tre olika nivåer. För de som siktar på en intemationell kaniär
finns Riksidrottsgymnasiet, där bedrivs utbildning inom friidrott. För de
elever som satsar på en nationell katTiär finns Nationella Idrotts Utbildningar (NIU). För närvarande bedrivs dessa i innebandy och friidrott.
Falu gymnasium bedriver också Lokala Idrotts Utbildningar (LIU) för
de elever som vill kombinera sin vardagsträning med studier. Idag
bedrivs de inom innebandy, fotboll, ishockey, friidrott samt människan
och atleten.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-15.
Förslag till beslut på sammanträdet

Anton Ek (V), Björn Ljungqvist (M) m.fl.: Enligt förvaltningens
förslag.
Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP): A vs lag på förvaltningens förs lag.
Joakim Storck (C): Enligt förvaltningens förslag med tillägg att ge
barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda idrottsprofilerna
på gymnasial nivå och sätta en långsiktig plan för denna framåt. Utredningen bör beakta befintlig organisation och lämplig organisation framöver, förutsättningar för ekonomisk hållbarhet i idrottsprofiler, fokus på
bredd eller spets vad gäller imiktningar samt fokus på folkhäls a eller
elitsatsning.
Beslutsgång

FF'fLUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-0 1-28

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Joakim Storcks förslag.
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20 15-01-28

Återrapportering delegationsbeslut 2014

SKOLOOOS/14-600
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 2014-12-19.
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20 15-01 -28

Anmälningsärenden och information

SKOL0035/14-600
Beslut
Nämnden har tagit del av anmälda ärenden.

Sammanfattning
Redovisning av anmälningsärenden och skriftlig information enligt sammanställning.
Dokumenten finns med i pärm vid sammanträdet, de kan även läsas från
kommunens hemsida om inte offentlighets- och sekretesslagen eller personuppgifts lagen lägger hinder i vägen.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens sammanställning 2014- 12-19.

Justera ndes signaturer
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Sammanträdesdatum

2015-01-28

Förändring av program på gymnasiesärskolan
BUN0021/15-612

Beslut
l. Falu kommuns gymnasiesärskola ska, från och med höstterminen
2015, erbjuda följande utbildningar:
• Programmet för hälsa, vård och omsorg
• Programmet för fordonsvård och godshantering
• Programmet för hotell, restaurang och bageri
• Individuella programmet
2. Programmet för estetiska verksamheter läggs ned.

Sammanfattning
Gymnasiesärskolan är uppdelad i ett nationellt program och ett individuellt
program. Det nationella programmet har olika inriktningar som motsvarar
program inom den vanliga gymnasieskolan. I dagsläget har Falu gymnasium
imiktningar mot för hälsa, vård och omsorg, fordonsvård och godshantering,
individuella programmet och estetiska verksamheter. Imiktningen mot hotell, restaurang och bageri saknas. Till programmet för estetiska verksamheter är söktrycket väldigt litet.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn-och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-14.

Justerandes signaturer
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Yttrande över överklagat beslut om bidrag 2014 Fal u
Frigymnasium AB

SKOL0248/13-612
Beslut
l. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till ytt-

rande daterat 2015-0 1-22 som eget yttrande till Förvaltningsrätten i
Falun i mål nr 1045-14.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott beslutade den 20
januari 2014 om bidrag ti ll fristående gymnasieskolor för år 2014.
Falu Frigymnasium AB har överklagat detta beslut vad gäller bidrag
för vård- och omsorgsprogrammet Barn- och utbildningsutskottet har
lämnat yttrande vid tre tillfällen och barn- och utbildningsnämnden vid
ett tillfälle. Vid samtliga till fällen har angetts att barn- och utbildningsutskottets beslut från den 20 januari 2014 om bidrag till fristående gymnasieskolor för år 20 14 står fast.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 15-01-22.

Sänds till
Förvaltningsrätten i Falun

