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Tjänsteskrivelse Handlingsplan för högre resultat i skolan
Ärendebeskrivning
Barn och ungdomsnämnden fick 2014-04-07 §47 i uppdrag av kommunstyrelsen att arbeta
fram en handlingsplan för högre resultat i skolan. Handlingsplanen skulle utgå från följande
punkter:
-

Lärarnas arbetssituation med fokus på tid för förberedelser och uppföljning av
lektioner
Lärarnas möjligheter till kompetensutveckling
Skolledarnas roll och hur deras uppdrag kan utvecklas
Behovet av nyrekrytering under kommande år och hur detta ska kunna mötas
Arbetsmiljön under lektionstid och omfattningen av ogiltig frånvaro/sena ankomster
Införandet av en dator per elev, hur de används, riktlinjer för användningen, lärarnas
kompetens inom området samt ekonomiska förutsättningar
Behov av speciallärare till elever som behöver stöd inom områdena ”läsa-skrivaräkna”

Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2014-06-17 §60 att översända nuläge och underlag
för kommande Handlingsplan för högre resultat i skolan till kommunstyrelsen. Vidare
beslutade barn- och ungdomsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en
heltäckande handlingsplan för ökat resultat i grundskolan, som barn- och ungdomsnämnden
ska fatta beslut i början av kommande mandatperiod (2015-2018).
Utifrån att Skolinspektionen genomförde ordinarie tillsyn under 2015 och att resultatet i
tillsynen skulle användas i det fortsatta analysarbetet har uppdraget avvaktat att tillsynen
skulle avslutas. Skolinspektionens tillsyn avslutades 2017-02-01 och förvaltningen
presenterade då förslag till fortsatt arbete.
I avvaktan på fortsatt statliga beslut inom skolområdet kan barn- och ungdomsnämnden inte
anta en ny heltäckande handlingsplan för ökat resultat i grundskolan. Det frågor som barnoch ungdomsnämnden arbetade vidare med inom ramen för åtaganden i flerårsstrategin
2017-2019 eller särskilda ärenden var framtida förskole- och skolorganisation,
resursfördelning frågan om att omfördela eller utöka socioekonomisk resursfördelning, hur
riktat statsbidrag för ökad likvärdighet ska användas för kompensatoriska åtgärder, utveckla
elevhälsan att arbeta främjande och förebyggande, samt utveckla skolans inre organisation.
Därtill hur volymökning av barn och elever ska finansieras och organiseras, samt motverka
kompetensbrist och personalomsättning som har ökat och hur tillgängliga lärmiljöer kan
utvecklas för alla elever.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2017-12-19 §122 att frågan om kommunal
handlingsplan för ökat resultat i grundskolan skulle avvakta ny mandatperiod.

Förvaltningens yttrande

Barn- och ungdomsnämnden överordnade uppdrag är barn- och elevers måluppfyllelse där
samtliga ärenden och åttaganden strävar mot just ökad måluppfyllelse.
2019-11-27 § 218 beslutade Alingsås kommunfullmäktige om reviderad styrmodell för
Alingsås kommun i vilken nämndernas ansvar för kvalitetsuppföljning stärks och fullmäktiges
mål och kvalitetsuppföljning sker genom prioriterade mål och indikatorer. Nämnder och bolag
kan ges särskilda uppdrag men den möjligheten ska användas restriktivt och formuleras i de
fall kommunfullmäktige ser att ett kritiskt arbete finns att göra för en eller flera nämnder, men
som ligger utanför kommunfullmäktiges beslutade målstyrning.
Mot bakgrund av de åtgärder som genomförts och rapporterats inom ramen för det aktuella
uppdraget som barn- och ungdomsnämnden beslutat om för respektive mandatperiod
kvarstår frågan för barn- och ungdomsnämnden om en handlingsplan för barn- och
ungdomsnämnden denna mandatperiod.
Förvaltningen föreslår att ärendet rörande handlingsplan för ökad måluppfyllelse kan
avslutas som särskilt ärende då måluppfyllelse generellt följs i kommunfullmäktigens måloch kvalitetsuppföljning. Vidare följer barn- och ungdomsnämnden, enligt beslut 2020-06 16
§ 52, resultaten i huvudmannens verksamhetsuppföljning.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
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Redovisningen godkänns och ärendet avslutas.
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