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Uppföljningsrapport 1
Aprilrapporten innehåller sektor utbildning, kultur och fritids redogörelse för januari-april
2015. Utbildningsnämndens resultat för perioden januari - april är ett överskott på 4 427 tkr
vilket är en positiv budgetavvikelse på 1,8 procent.
Skolan har fått ett rejält ekonomiskt tillskott som medför att ett antal långsiktiga satsningar på
utveckling planeras under våren och kommer att påbörjas under HT-15.
Antalet barn i förskolan har ökat kraftigt det senaste halvåret och ser ut fortsätta öka, vilket
medför ett stort underskott till följd av ökade personal- och lokalkostnader för att möta
platsbehovet. Underskottet bedöms täckas av utvecklingsreserven.
Arbetet med att utforma enlångsiktig strategisk plan för utvecklingsprocessen i förskolan och
skolan pågår och beräknas vara klar under 2015. Den kommer att omfatta tre
huvudinriktningar: pedagogisk utveckling, strategisk lokalutveckling och strategisk
kompetensförsörjning.

Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till
utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapport 1 för år 2015.
Beslutsunderlag
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Yrkande

Ordförande Elena Fridfelt (C) lämnar följande tilläggsförslag:
I uppföljningsrapporten beskrivs arbetet med det pedagogiska bokslutet kopplat till det systematiska
kvalitetsarbete. Återrapportering till nämnden är en viktigt del för att nämnden ska kunna fatta beslut som
utgår från en analys av verksamheten så sker också men för tydlighetens skull uppdrar nämnden åt sektorn att
förtydliga processen med när nämnden informeras.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels eget yrkanden och dels på sektorns beslutsförslag och
finner att nämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign.
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Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapport 1 för år 2015.
I uppföljningsrapporten beskrivs arbetet med det pedagogiska bokslutet kopplat till det
systematiska kvalitetsarbete. Återrapportering till nämnden är en viktigt del för att nämnden
ska kunna fatta beslut som utgår från en analys av verksamheten så sker också men för
tydlighetens skull uppdrar nämnden åt sektorn att förtydliga processen med när nämnden
informeras.
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