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§ 136

Information från kommunrevisionen
BUN0245115-007

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Kommumevisorerna Leif Bergh och Margareta Helgesson deltar vid sammanträdet och lämnar information om kommunrevisionen och dess arbete.
Beslutet är enligt förvaltningens förs lag.
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§ 137

Information Gysam
SKOL0071111-612

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Gysam är en gymnasiesamverkan i frågor som rör gymnasieutbildning mellan
kommunerna i Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Rättvik,
Malung-Sälen, Säter, Smedjebacken och Vansbro.
Processledare Pernilla Bremer presenterar Gysams uppdrag och arbete.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan Gysam 2015.
Visionsgruppens politiska inritning för Gysam 20 14-2016.
Årsberättelse Gysam 2014.
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§ 138

Information budgetuppföljning
BUN0008/15-600

Beslut
Nämnden har tagit del av och godkänner informationen.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning efter oktober månad är att förvaltningen för 2015 får ett positivt resultat på 4,4 mnkr jämf61t med budget.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Periodrapport efter oktober.
Prognos 201 5 (per oktober) .
Sänds till
Ekonomikontoret
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§ 139

Information budget 2016
BUN0007/15-600

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

Protokollsanteckning:
Jan E Fors (M) med instämmande av Elisabeth Almberg Åsenius (MP): Det är
viktigt att kommunledningen redovisar hur de avser använda de av regeringen
aviserade pengar till flyktingmottagandet och vilken del som kommer att styras
till barn- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning
Förvaltningschef Jonatan Block och förvaltningsekonom Yuval Chulati lämnar
information om det fortsatta budgetarbetet.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Sänds till
Kommunstyrelsen
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§ 140

Inrättande av budgetberedning
BUNOOO 1115-600

Beslut
l. En budgetberedning bestående av nämndens presidium inrättas.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en arbetsordning får budgetberedningen.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden är ansvariga för verksamhetsplan och budget för
nämndens verksamheter. För att öka den politiska delaktigheten i budgetprocessen
under hela budgetåret föreslås nämnden inrätta en budgetberedning bestående av
nämnden presidium.
Budgetberedningen sammanträder med förvaltningschef och förvaltningsekonom
vid lämpliga tidpunkter under budgetåret och bereder förslag till beslut för barnoch utbildningsnämnden.
Beslutet är enl igt ordförandens förs lag.

Beslutsunderlag
Ordförandens skrivelse 20 15- 11-02.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordfö randen Jessica Wide (S) med instämmande av Joakim Storck (C): Enligt
ordförandens förslag.
Sänds till
Förvaltningsekonom
Ekonomikontoret
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§ 141

NIU-ansökan styrkelyft
BUN0015115-612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom ansökan om nationell
idrottsutbildning i styrkelyft med start hösten 2017.

Sammanfattning
Falu gymnasium har en lång tradition av idrottsutbildningar. De bedrivs på tre nivåer, där Nationellt godkända IdrottsUtbildningar (NIU) är den nivå där eleverna
satsar på en nationell karriär. Styrkelyft är en kraftsport bestående av delmomenten knäböj , bänkpress och mat·klyft.
Grundtanken med NIU styrkelyft är att eleven ska kunna bedriva en elitsatsning i
styrke lyft samtidigt med studier på något av kommunens 15 gymnasieprogram.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-22.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Jessica Wide (S) med instämmande av Joakim Storck (C) och Anton
Ek (V): Enligt förvaltningens förslag.
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§ 142

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO) studieresor
till Auschwitz
BUN0226/15-008

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås då den i sin utformning begränsar inriktningen av arbetet mot rasism eller annan form av kränkande behandling till enbart studieresor till koncentrationsläger.

Pro to ko lisan teckning:
Jan E Fors (M): Ett avslag på motionen innebär inte att frångå principen att det
ständigt är viktigt att påminna om förintelsen.
Sammanfattning
Katarina Gustavsson har inkommit med en motion med förslag om att inrätta en
kommunal fond för studieresor till Auschwitz eller någon arman plats, i syfte att
motverka främlingsfientliga krafter. studieresorna föreslås vara obligatoriska och
genomföras under årskurs åtta eller nio.
Barn- och utbildningsförvaltningen har inget att erinra mot att det i kommunen
skapas en fond för att motverka rasism och främlingsfientlighet eller annan form
av kränkande behandling. Det är viktigt att en sådan fond finansieras så att medel
till skolans kärnverksamhet inte påverkas utan verkligen skapar ett mervärde för
skolorna.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-16.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Jessica Wide (S) med instämmande av Madelene Vestin (SD): Enligt
förvaltningens förslag.
Sänds till
Kommunfullmäktige
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20 15-1 1-25

§ 143

Svar på motion från Jonas Lennerthson (S) Utred
möjligheten att senarelägga beslutsfattandet när det
gäller betyg i skolan
BUN0203/15-008

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige

l. Motionen bifall s.
2. Förvaltningen rapporterar till barn- och utbildningsnämnden om
resultaten av utredningen.

Sammanfattning
Jonas Lennerthson har lämnat en motion där han yrkar att barn-och utbildningsnänmden får i uppdrag att utreda möjligheten av att senarelägga beslutsfattandet
när det gäller betyg i skolan så att undervisning på ett naturligt sätt kan genomföras även term inens sista dagar.
Barn- och utbildningsförvaltningen håller med motionären om vikten av en väl
fu ngerande betygssättningsprocess. Betygssättningen är en viktig del av skolans
myndighetsutövande och därför ställs stora krav på rättssäkerhet i processens
utformande. Detrna process behöver därför utvärderas och vid behov revideras för
att kutma jämka saffilnan behov kring undervisningssituationen, lärarnas arbetsmiljö och elevernas rättssäkerhet.
Ansvaret för detta ligger enligt reglementet hos barn- och utbildningsnämnden.
Därför är det lämpligt att resultatet av utvärderingen fastställs där efter samråd
med fackliga organisationer och förankring i verksamheten.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbi ldningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-1 0-30.
Förslag till beslut på sammanträdet
Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP) med instämmande av Joakim Storck (C), Anton
Ek (V), Liza Lundberg (S), Jessica Wide (S), Björn Ljungqvist (M), Vanessa
Ebrahim (L) och Roger Stål (S): Enligt förvaltningens förslag.
Sändstill
Kommunfullmäktige
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Falu kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-11-25

§ 144

Möjligheten att söka pengar för städ och ventilation från
folkhälsorådet
BUN0084/ 15-026

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Vid barn och utbildningsnämndens sammanträde den 25 mars 2015 beslutades att
ge forvaltningen i uppdrag att undersöka om medel för extrakostnader för ventilation och städning kan sökas från folkhälsorådet
De projektmedel som går att söka ska möjliggöra nya utvecklingsprojekt som inte
ingår i den ordinarie verksamheten och är inte tänkta som resursförstärkning. Därfor är det inte möjligt att få projektmedel beviljade för ökade årliga kostnader for
ventilation och städning i skolorna.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsuf:lderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 15- 11-02.
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§ 145

Information sjukskrivningsstatistik
BUN0251115-026

Beslut
l . Nämnden har tagit del av informationen.

2. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa åtgärder för att minska
sjukskrivningstalen och återkomma till nämnden.

Sammanfattning
HR-taktiker Kim Anastasia redogör för sj ukfrånvaro och sjukskrivningsstatistik
inom barn- och utbildningsförvaltningen.
Beslutets första punkt är enligt förvaltningens förs lag.

Beslutsunderlag
Presentation sjukfrånvaro och sjukskrivningsstati stik.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Ljungqvist (M): Förvaltningen får i uppdrag att redovisa åtgärder för att
·
minska sjukskrivningstalen och återkomma till nämnden.
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§ 146

Kompetensförsörjningsplan
BUNO 144/15-027

Beslut
l. Barn- och utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan
fastställs.
2. En bilaga gällande hur personalsituationen med anledning av
flyktingsituationen ska hanteras tillfogas kompetensförsörjningsplanen.
3. Förvaltningen får i uppdrag att lägga till ett avsnitt om utbildning för
kompetensrekrytering.
4. Förvaltningen får i uppdrag att lägga till ett avsnitt om kompetensutveckling inför revideringen i maj 2016.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 19 mars 20 15 att förvaltningarna skulle uppmanas att påbötja arbetet med kompetensförsörjningsplaner.
En kompetensförsötjningsplan med prognostiserade pensionsavgångar och rekryteringsbehovet för de olika yrkestrupperna, samt åtgärder för rekrytering och kompetensförsörjning redovisas.
Beslutets första punkt är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-03.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan E Fors (M) med flera: En bilaga gällande hur personalsituationen med
anledning av flyktingsituationen ska hanteras tillfogas
kompetensförsörjningsplanen.
Liza Lundberg (S): Förvaltningen får i uppdrag att lägga till ett avsnitt om utbildning för kompetensrekrytering med en plan för utbildningar inom gymnasium
eller tillsammans med andra aktörer för att säkerställa rekrytering inför revideringen i maj 2016.
Sven-Olov Ytterholm (F AP): Förvaltningen får i uppdrag att lägga till ett avsnitt
om kompetensutveckling inför revideringen i maj 20 16.

Sändstill
Ledningsförvaltningen, personalkontoret
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§ 147

Val av ordförande till grundskolans fadderberedning
SKOL0232114-609

Beslut
Jessica Wide (S) utses till ordförande för grundskolans fadderberedning.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 november 2014 att inrätta fadderberedningar för respektive skolform för att alla ledamöter ska agera kontaktpolitiker för en skolform och delta i verksamhetsbesök samt få information om gällande
skollagstiftning.
Vatje fadderberedning har en ordförande som sammankallar och tillsammans med
utvecklingspedagog och skolformschef planerar fadderberedningens verksamhet.
Nuvarande ordförande för grundskolans fadderberedning har avsagt sig uppdraget.
Beslutet är enligt ordförandens förslag.

Beslutsunderlag
Ordförandens skrivelse 20 15-1 1-02.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Ljungqvist (M), Jan E Fors (M) och Anton EK (V): Enligt ordförandens
förslag.
Sänds till
Rektorer grundskolan

15 (20)

FFfLUN

Sammanträdesprotokoll

16 (20)

Falu kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
20 15-1 1-25

§ 148

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan 2016
BUN0003/15-600

Beslut
Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden för 2016 fastsälls
enligt nedanstående förslag.

Sammanfattning
Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente sammanträder barn- och utbildningsnämnden på den dag och tid som nämnden bestämmer senast vid sista sammanträdet före aktuellt verksamhetsår. Utöver ordinarie sammanträden ska sammanträde hållas när ordförande anser att det behövs eller om minst en tredjedel av
nämndens ledamöter begär det.
Nämndsammanträden sker vanligtvis på onsdagar, halv dagar kl. 13 . 15-17. 15 om
inte annat anges i kallelsen. I mars och september blir det eventuellt heldagar kl.
8. 15- 17. 15.
För 2016 föreslås följande sammanträdesdatum

27 januari

27 april

24 augusti

23 november

24 f ebruari

18 maj

21 september

14 december

23 mars

15 juni

26 oktober

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-23 .
Sänds till
Ledningsförvaltningen, stadskansliet
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§ 149

Uppföljning intern kontroll 2015
BUN0006/15-600

Beslut
Den kontroll som utförts utifrån tidigare fastställd internkontrollplan för
2015 godkänns.

Sammanfattning
Förvaltningens internkontrollplan för 2015 består av åtta punkter. Kontrollpunkterna syftar till att fastställa om förvaltningens och avdelningarnas arbete är imiktat på att uppnå målen för verksamheterna. De två första internkontrollpunkterna
är kommungemensamma.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015 -11-02.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Ljungqvist (M): Enligt förvaltningens förslag.
Sänds till
Ekonomikontoret, samordnare för intern kontroll
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Falu kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-11-25

§ 150

Information från ordförande och förvaltning
BUNOO 17/15-600

Beslut
l. Nämnden har tagit del av informationen.
2. Rapportering från fadderberedningarna flyttas till kommande
sammanträde.

Protokollsanteckning:
Jan E Fors (M), Björn Ljungqvist (M), Annica Alenius (M) och Vanessa Ebrahim
(L) lämnar PM inför kommande förvaltningsförslag om handlingsplan för nyanlända/flyktingar, bilaga.
Sammanfattning
Aterkopplingfrån skolinspektions tillsynsbesök
Återkoppling blir den 19 januari 2016 kl. l 0-12, inbjudan kommer.
Dom gliilande bidrag tillfristående gymnasieskolor 2010 ocft 2011
Domen är till barn- och utbildningsnämndens nackdel vilket medför att elevpengen för år 20 l Ooch 2011 ska räknas om. Pengar finns reserverade sedan
tidigare.
Yttrande över överklagade beslut om bidrag 2015 från Falu Frigymnasium,
Hagströmska gymnasiet ocft Helixutbildningar
Ytterligare ett förtydligande om lokalkostnader har sänds till Förvaltningsrätten i
Falun.
Rapportering från fadderberedningarna
Flyttas till kommande sammanträde.
Beslutets forsta punkt är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Domar från Förvaltningsrätten i Falun 20 15-10-13, Hagströmska gymnasiet och
Nordens Teknikerinstitut AB.
Yttranden 2015 -11-02 till Förvaltningsrätten i Falun, Falu Frigymnasium,
Hagströmska gymnasiet och Helixutbildningar AB.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Jessica Wide (S): Rapportering från fadderberedn ingarna flyttas till
kommande sammanträde.

'·

PM
/IF

2015-11-25

Punkter (skiss) för kommande förvaltningsförlag om
handlingsplan för nyanlända/flyktingar
1. Inledning, syfte
2. Kartläggning
a. Nuvarande situation (total)
b. Prognos (kort och läng)
i. Antal, åldersfördelning
ii. Från vilka länder, som påverkar nuvarande struktur och lösning
iii. Kunskapsstatus på nyanlända
3. Analys
a. Behovsstruktur för nyanlända
b. Kompetens hos organisationen
c. Lokaler
d. Personal
e. Centrum
f. Skolhälsa, övriga funktioner
g. Processer och ansvar
h. Resursbehov och dess finansiering
4. Förslag baserad på analys
a. Organisation
b. Process
c. Ansvar
d. Resurskomplettering
e. Finansiering
f. tidsaspekter
g. Övrigt
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
20 15-11-25

§ 151

Aterrapportering delegationsbeslut
BUN0005115-600

Beslut
Nämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Sammanfattning
Beslut som tagits på delegation ska återredovisas till nämnden. Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av delegationsbeslut diarieföreda till och
med den 23 oktober 2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-26.

19 (20)

FpfLUN

Sammanträdesprotokoll

Falu kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 152

Anmälningsärenden och skriftlig information
BUN0016/15-600

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

Sammanfattning
Redovisning av am11älningsärenden och skriftlig information sker vid vatje
nämndsammanträde. Vid dagens sammanträde redovisas handlingar diarieförda
till och med den 23 oktober 20 15.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-1 0-23.
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