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Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00

Beslutande

Rune Persson (S), ordförande
Cecilia Örnemark (MP)
Neyssa Lundmark (S)
Thomas Thorné (S)
Gunnel Johansson (C)
Helena Dådring (M)
Rudolf Bachman (MP), tjänstgörande istället för Tonny Svensson (M)
Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
Åsa Edvardsson (SD)

Övriga närvarande

Olle Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Karin Enqvist (V), ej tjänstgörande ersättare
Anette Nellvi (SD), ej tjänstgörande ersättare
Rose-Marie Bergman, skolchef
Mattias Säflund, verksamhetschef frivilliga skolformer
Helen Viebke, verksamhetschef grundskola
Anneli P Dalberg, verksamhetschef förskola
Mattias Adolfsson, utvecklingsstrateg

Utses att justera

Gunnel Johansson (C)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-10-07, kl 10.00
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____________________________________________
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§ 76
Delårsuppföljning 2016
BUN 2016.0274.042

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen och ekonomikontoret har sammanställt
delårsuppföljning för perioden januari till augusti 2016.
Den ekonomiska prognosen pekar mot ett överskott kring 1 500 tkr vid årets slut.
Skolchef Rose-Marie Bergman påpekar att den ekonomiska prognosen innehåller
många osäkerhetsfaktorer, bland annat lågstadiesatsningen och mottagningsenheten.
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör för måluppfyllelsen för delåret avseende
nämndsmålen. De flesta av nämndens mål är ljus- eller mörkgröna. Meritvärdet för
åk 9 har ökat, elevernas upplevelse av trygghet och trivsel samt hög närvaro.
De målen som inte är uppfyllda gäller bland annat läskunnigheten och
taluppfattningen efter åk 2, elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande samt
andelen högskoleutbildad personal, framförallt i förskolan.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
Nämnden önskar se en omformulering av målet gällande ungdomar i sysselsättning
och förvaltningen tar med sig synpunkterna inför arbetet med nämndsmål 2017.
Nämnden diskuterar hur målet om läskunnighet efter åk 2 ska kunna uppnås
tillfredställande. Förslag som lyfts är förbättrade läromedel, bokpaket på förskolorna
samt skolbibliotekarie på varje skolenhet.
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att förvaltningen uppdras att utreda
möjligheterna att omprioritera i internbudgeten så att målet läskunnighet efter åk 2
uppnås.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 80/16
Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden, 2016-09-15, bilaga Bun § 76/16 A
Ekonomisk månadsuppföljning t o m augusti 2016, Anja Grönvall och Heléne Stoltz,
2016-08-15, Bilaga Bun § 76/16 B
Barn- och utbildningsnämnden beslut
1. Uppdrar åt skolchef att utreda möjligheterna att omprioritera i internbudgeten så
att målet läskunnighet efter åk 2 uppnås.
2. I övrigt noteras informationen.
_____
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