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Förslag till beslut
1.Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2021 med
prognos 6 000 tkr positiv avvikelse jämfört årets budget och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13).
Av dessa har 3 mål ej uppnåtts, 5 mål delvis uppnåtts och 9 mål uppnåtts. De mål som
nämnden har uppnått är bland annat ”Inför individualiserad undervisning med systematisk
kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig
snabbare” samt ”Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna,
nolltolerans!” Dessa mål har haft indikatorer med bäring på Våga Visa-rapportens resultat
där flertalet elever under våren svarat att de i högre utsträckning känner sig trygga i skolan.
Även andel elever som instämmer i att man får hjälp i skolan med skolarbete, hjälp att nå
kunskapskrav samt hur man förbättra resultat har ökat. Målet ”Samarbete med universitet
för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling”
är uppnått i och med att samarbeten fortsatt pågår under året.
Per augusti har investeringar skett för 0,6 mnkr där 0,4 mnkr avser inventarier och 0,1 mnkr
IT. Helårsprognosen uppskattas till totalt 9,2 mnkr helt i nivå med budget, där 5 mnkr
prognosticeras flyttas över till tekniska nämnden för projekt kapacitetsutrusning/
statusbesiktning avseende enheten Matproduktion. Övriga investeringar avser inventarier
2,7 mnkr bland annat utbyte av möbler på förskolor och matsalsmöbler i skolor samt
investeringar IT 1 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13).
Av dessa har 3 mål ej uppnåtts, 7 mål delvis uppnåtts och 7 mål uppnåtts. De mål som
nämnden har uppnått är bland annat ”Inför individualiserad undervisning med systematisk
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kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig
snabbare” samt ”Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna,
nolltolerans!”. Målet ”Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och
erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling” är uppnått i och med att samarbeten
fortsatt pågår under året.
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