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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2015.88
Datum: 2015-08-11
Kommunchef Björn Järbur
E-post: bjorn.jarbur@ale.se
Kommunstyrelsen

Revidering av kommunfullmäktiges protokoll 2015-06 15 § 103
avseende budget och verksamhetsplan 2016
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 § 103 att fastställa budget och verksamhetsplan 2016.
Beslutet i det justerade protokollet blev inte enligt det yrkande som Paula Örn (S) framlade på
mötet.
Under rubrik 5.1.1 yrkade Paula Örn (S) att i förhållande till målsättningen andel elever som nått
målen i alla ämnen ska öka stryka ”Målet för 2018 är 77% . För 2016 är målet 71%.” Vid
justeringstillfället stod istället att samtliga prioriterade mått för stycke 5.1 ska styrkas. Detta är inte i
enlighet med det yrkande som fullmäktige tog ställning till på junisammanträdet.
Under rubrik 5 i Budget och verksamhetsplan för 2016 ska därför följande text stå.
5.1.1 Prioriterade mått
·
·
·

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program ska öka. Målet för 2018 är
95 %. För 2016 är målet 87 %.
Andel elever som nått målen i alla ämnen ska öka.
Andelen elever i årskurs 8 som känner önskan att lära sig mer ska öka. Målet för 2018 är
55 %. För 2016 är målet 44 %.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillföra följande text till rubriken 5.1
Lust att lära i Verksamhetsplan med budget 2016-2019:
·
·
·

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program ska öka. Målet för 2018 är
95 %. För 2016 är målet 87 %.
Andel elever som nått målen i alla ämnen ska öka.
Andelen elever i årskurs 8 som känner önskan att lära sig mer ska öka. Målet för 2018 är
55 %. För 2016 är målet 44 %.

Björn Järbur

Håkan Spång

Kommunchef

Administrativ chef

Beslutsunderlag

·
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Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15 § 103

Ärendet expedieras efter beslut till:
Sektor kommunstyrelsen
För vidare hantering
Kommunikationschefen
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
För kännedom
Utbildningsnämnden
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