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Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta följande prioriterade mål för 2022:
Mål 8: God och näringsrik mat i en trivsam miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag
Mål 9: Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta
elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare
Mål 13: Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser
Mål 14: Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan är en del av nämndens styrsystem.
Verksamhetsplanen syftar till att utifrån mandatperiodens mål som har beslutats i nämnden
(BUN19/84) lyfta fram prioriterade områden med tillhörande aktiviteter. Aktiviteternas syfte
är att nå måluppfyllelse. Då verksamhetsplanen antas årligen finns utrymme att besluta om
prioriterade områden utifrån förändrade förutsättningar och förändrade behov för
verksamheten. Barn- och utbildningsnämndens mål följs upp i verksamhetsredovisning per
mars och augusti samt i verksamhetsberättelsen.
- Barn- och utbildningsnämndens uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar på uppdrag av Kommunfullmäktige för att i Ekerö
kommun vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem,
gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna enligt gällande
skollag. Nämnden ansvarar även för Ekerö kommuns arbetsmarknadsavdelning. Barn- och
utbildningsnämnden ansvarar för skolskjutsverksamheten, måltidsverksamheten i förskola
och skola samt elevhälsan.
- Barn- och utbildningsnämndens mål 2019–2022
Kommunfullmäktige har 2019-03-05 (Dnr KS19/53) antagit Ekeröalliansens politiska
plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under mandatperioden 2019–
2022. Barn- och utbildningsnämnden (BUN19/84) har med utgångspunkt i
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Kommunfullmäktiges beslut antagit 17 mål med tillhörande indikatorer. Dessa utgör
utgångspunkt för verksamhetsplanen. De 17 mål som har antagits för Barn- och
utbildningsnämnden för mandatperioden 2019–2022 är:
1. Språkträning via praktik inom kommunens gränser
2. Fokus på integrerande aktiviteter för kvinnor
3. Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den
enskilde bäst.
4. Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden
5. 700 fler elevplatser inom fem år för att möta det ökade behovet av elevplatser
6. Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan
7. Elevhälsogaranti. (Inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)
8. God och näringsrik mat i en trivsam miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag
9. Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta
elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare
10. Fokus på god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för våra lärare
11. Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda
kunskapsutbyte och kompetensutveckling
12. Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare inlärningsmetoder
och minskad administration
13. Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser
14. Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!
15. Inför utbildning på alla nivåer i skolan så att ungdomar förstår och tar avstånd från
hedersvåld, sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden.
16. Underlätta för de företag som vill erbjuda praktikplatser lokalt
17. Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap
Barn- och utbildningsnämnden har inte antagit några kompletterande mål för
mandatperioden.
Förvaltningen har utifrån en nulägesanalys baserad på verksamhetsuppföljning prioriterat
förbättringsområden i en förbättringsplan. Förvaltningens förslag till prioriterade mål 2022
grundar sig i detta systematiska kvalitetsarbete.
Utifrån verksamhetsuppföljningen ser vi att ett fortsatt arbete med fyra av de prioriterade
målen för 2021 behövs för att öka måluppfyllelsen därför föreslås dessa 2022.
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