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Förändringar i föredragningslistan
BUNOOO 111 6-600

Beslut
Tillkommande ärende: Information gymnasiesök.

4 (2 1)

FflfLUN
Falu kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll

5 (2 1)

Sammanträdesdatum
20 16-03-23

Information budgetuppföljning 2016

§ 28

BUN0008/ 16-600

Beslut
Nämnden har tagit del av och godkätmer informationen.

Sammanfattning
Enligt prognos efter februari månad bedöms resultatet bli+ 2,4 mnkr för 2016
jämfört med budget.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens prognos efter februari månad.
Presentation visad vid dagens sammanträde.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret

w
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-23

Information nyckeltalsjämförelser 2016
SKOL0040/ 14-600

Beslut
Nämnden har tagit del av rapporten Nyckeltalsjämförelser 2016.

Sammanfattning
För att förbättra uppföljning och analys har Falu kommun sedan 2014 tagit fram
en rapport med nyckeltalsjämförelser. Utgångspunkt har varit tre befintliga kommunrapporter som RKA (rådet för kommunala analyser) tagit fram och som presenteras i Kolada (kommun- och landstingsdatabasen).
Syftet med rappotten är att utgöra en del av omvärldsbevakning samt utgöra
underlag for styrning. Målgruppen for rapportering är förtroendevalda politiker
och tjänstemannaledning. Uppdatering av nyckeltalen sker två gånger om året.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsforvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03 -09.
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Underlag till årsplan till budget 201 7
BUN0007/ 16-600

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Förvaltningsekonom Yuval Chulati informerar om barn- och utbildningsförvaltningens förslag inför kommande budgetd ialog.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Presentation visad vid dagens sammanträde.
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Sammanträdesdatum
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Information kösituationen förskolan
SKOL0264/ 14-634

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
skolnämnden beslutade i j anuari 20 11 att förvaltningen fortlöpande ska rapportera
om barnomsorgskön.
Sammanställningen är en ögonblicksbild över hur kösituationen ser ut j ust när
sammanställningen genomförs och förändras vartefter ansökningar och uppsägningar kommer in.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 16-03-03.
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Ändring av text i broschyr Allmänna villkor och
taxa för förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem
SKOLO184/ 14-634

Beslut
Förändringar i "Allmänna villkor och taxa" för tydliggörande av regler
antas.

Sammanfattning
Det har visat sig att vissa delar av den text som finns i vår broschyr "Allmänna
villkor och taxa" 2016-01 -0 l är skrivna så att de kan tolkas på flera olika sätt.
När regler som gäller för alla kommuninvånare kan tolkas på flera olika sät~ sätts
rättvisan ur spel. För att säkerställa att alla får likvärdig behandling måste den
information som ges vara så tydlig som det bara går.
Beslutet är enligt förvaltningens förs lag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbi ldningsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 16-03-0 l .
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Svär på motion från Katarina Gustavsson (KO) Eskola kan hjälpa hemmasittare
BUN0227/ 15-008

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås. Metoden används redan inom gymnasieskolans IMprogram och finns med i den övergripande digitaliseringsprocessen inom
barn- och utbildningsförvaltningen. Förslaget innebär inte någon förändring för verksamheten.

Sammanfattning
Katarina Gustavsson (KD) har ställt en motion till kommunfullmäktige där hon
föreslår att fullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att "införa
E-skola, det vill säga lektioner online, för att locka hemmasittare tillbaka till skolbänken".
Barn- och utbildningsförvaltningen använder med framgång de1ma metod, framförallt inom gymnasieskolans IM-program (Individuella program). En övergripande digitaliseringsprocess för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter
pågår och i detta arbete ingår att flytta fram positionerna när det gäller att införa
undervisning online.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03 -11.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Jessica Wide (S) med instämmande av Anton Ek (V): Enligt förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Antagande av riktlinjer för bidrag vid utiandsstudier
SKOL0083/13-619

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag för utiandsstudier enligt
barn- och utbildningsförvaltningens förslag av riktlinjer och kriterier.

Sammanfattning
skolnämnden gav den 17 april 2013 förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer
för bidrag vid utiandsstudier utifrån vad den pågående statliga utredningen kom
fram till.
Efter avstämning med Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
är det respektive kommun som fattar beslut om förutsättningar för utlandsstudier.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03- 14.
Protokollsutdrag skolnämnden 20 13-04- 17, § 40, Bidrag för utlandsstudier.

Förslag till beslut på sammanträdet
Joakim Storck (C) och Per Pettersson (C): Enligt förva ltningens förslag .
Ordföranden Jessica Wide (S): Enligt förvaltningens förslag efter redaktionell rättning av beslutsmeningen till Barn- och utbildningsnämnden beviljar bit/mg för
ullandsstudier enligt barn- och utbildnings-förvaltningensföreslag av riktlinjer
och kriterier.
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Information gymnasiesök
BUN0085/16-612

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Gymnasiechef Johan Svedmark informerar om söktryck på gymnasieskolan efter
provvalet i februari 20 16.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens sammanställning Söktryck gymnasieskolan
Falun 2016.
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Information sommarjobb inom barn- och utbildningsförvaltningen
BUN0077/16-61 O

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Sedan mitten av 1990-talet har kommunen en lösning för att skapa sommatjobb
för ungdomar mellan 16- 18 år. De arbetsplatser som har behov ochfeller kan tänka
sig ta emot sommarjobbare anmäler detta till arbetsmarknads- integration- och
kompetensförvaltningen (AIK). Mottagande arbetsplats betalar 25 % av lönen och
AIK står for resten. Sedan 20 15 finns ett forstärkt politiskt uppdrag att skapa sommatjobb inom vatje förvaltning.
I dagsläget har barn- och utbildningsfOrvattningen anmält behov av 34 sommarjobbare.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbi ldningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-15.
Information till arbetsplatser om sommatjobb 2016-02-17.
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Svar på remiss avseende ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en
fristående grundskola och fritidshem vid lndomi
Resursskola i Falu kommun
BUN0075/ 16-6 11

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen
l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och
lämnar det till kommunstyrelsen efter revidering23mars 2016 enligt
förslag.
2. Paragrafen justeras den 24 mars 2016.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar för egen del
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med information om hur
förvaltningen arbetar med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Sammanfattning
Indomi Resursskola har ansökt om tillstånd att få bedriva verksamhet för elever
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i åk 3-6 med tillhörande fritidshem
från och med läsåret 2017/20 18.
Barn- och utbildningsförvaltningen har invändningar mot ansökan, framförallt
angående i1mehållet i ansökan och pedagogiska konsekvenser.
Beslutet är enligt förvaltningens förs lag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-0 l.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 201 6-02-23.
Ansökan från Indomi AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av
skola 201 6-01-31.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Jessica Wide (S): Sista meningen i tj änsteskrivelsens sammanfattningen tas bort. I övrigt bifall till förslaget.
Joakim Storck (C), Liza Lundberg (S) och Anton Ek (V) : Bifall till ordförandens
förslag.
Jan E Fors (M), Björn Ljungqvist (M), Annica Alenius (M) och Mats Dahlberg
(M): Bifall till ordförandens förslag, samt tillägg att fö rvaltningen får i uppdrag att
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Sammanträdesdatum
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återkomma med information om hur förvaltningen arbetar med elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Tillägg i delegationsordningen Verksamhetsprövning av vakanta tjänster
BUN0059/16-020

Beslut

l.

E n punkt gällande verksamhetsprövning läggs till i delegationsordningen.

2.

Möjlighet till vidaredelegation vad gäller anställningar av personal inom
förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola sker genom verksamhetsprövning av
verksamhetschef förskola, grundskolchef och gymnasiechef.

Sammanfattning
Konmmnstyrelsens allmä1ma utskott (KSA) beslutade 2008 att alla vakanta tjänster inom kommunen skulle verksamhetsprövas av respektive förvaltningschef, detta fick inte delegeras. Till grund för beslutet låg dels ekonomiska skäl och dels ett
sätt att effektivt få fart på rekryteringsmodellen.
Detta arbetssätt upplevs nu från verksamheterna som onödigt byråkratiskt och
svå1jobbat. KSA beslutade därför den 18 januari 20 16 om ändrade riktlinjer kring
verksamhetsprövning av vakanta tjänster. De nya riktlinjerna är därför att varje
enskild nämnd fattar beslut om hur vakansprövning/verksamhetsprövning ska ske
i respektive förvaltning samt antar ändring i delegationsordning.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 201 6-02-29.
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Information reviderade styrdokument
BUN008 1/ 16-600

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
styrdokumenten "Verksamhetsprogram, policy och kvalitetsp lan för den medicinska delen av elevhälsan - skolhälsovården i Falun" och "Riktlinjer för kopiering av skolhälsovårdsjournal i de fall där export digitalt inte är möj ligt" har reviderats samt antagits på tjänstemannanivå och återrapporteras nu till nämnden.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Verksamhetsprogram, policy och kvalitetsplan för den medicinska delen av
elevhälsan - skolhälsovården i Falun, reviderad 20 16-02-19.
Riktlinjer för kopiering av skolhälsovårdsjournaler i de fall där export digitalt inte
är möjlig 20 16-03 -0 l .

Beslutet skickas till
Webbagent

17 (2 1)

FftLUN
Falu kommun
Barn- och utbildningsnämnden

§ 40

Sammanträdespt·otokoll

Sammanträdesdatum
20 16-03 -23

Val av ordförande gymnasieskolans fadderberedning
SKOL0232/14-609

Beslut
Roger Stål (S) utses till ordförande för gymnasiets fadderberedning.

Sammanfattning
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 november 20 14 beslutade nämnden att inrätta fadderberedningar för respektive skolform. Vatje fadderberedning har en ordförande som sammankallar och tillsammans med utvecklingspedagog och skolformschef planerar fadderberedningens verksamhet.
Nuvarande ordförande för gymnasieskolans fadderberedning, Joakim Storck (C),
fortsätter som ledamot i gymnasiets fadderberedning.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Ordförandens tjänsteskrivelse 20 16-03 -11 .

Beslutet skickas till
Rektorer gymnasieskolan
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Information från ordförande och förvaltning
BUN0026/ 16-600

Beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ny verksamltetscltefförskolan
AiniLeena Ni va har anställts som verksamhetschef för förskolan från den 7 juni
20 16.

Grmulsko/ecltef
Thomas Olsson slutar som grundskalechef den l september 2016 och övergår till
personalkontoret och ett projekt förcoachingav chefer.

Åtelfäring från Sko/inspektionen

BUN0173/15-61 O
skolinspektionen är nu klar med sin till syn och återföring kommer att ske under
april. Inbjudan kommer.

Återrapportering från fadderberedningama

SKOL0232/14-609

Planerade möten i fadderberedningarna är den 12 april för förskolan och den 20
april för grundskolan. För gymnasiet fitms inget datum klart än.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
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Aterrapportering delegationsbeslut
BUN0005/ 16-600

Beslut
Nämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Sammanfattning
Beslut som tagits på delegation ska återredovisas till nämnden. Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av delegationsbeslut som är diarieförda till
och med den 7 mars 2016.
Delegationsbeslut som inte är sekretessbelagda fi nns med i pärm vid sammanträdet.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 16-03-07.
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Anmälningsärenden och skriftlig information
BUN0027/J 6-600

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 7 mars 20 16.
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 änsteskrivelse 201 6-03 -07.
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