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Årsredovisning 2017 för barn- och grundskolenämnden 

 

Sammanfattning 

Årsredovisningen för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av 

utvecklingsområden, mål och resultat enligt verksamhetsplan 2017. 

 

I årsredovisningen redovisas de utvecklingsområden som kommunfullmäktige 

gett nämnden och övriga uppdrag för 2017. 

 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av barn- och grundskolenämnden 
under 2017 har kommunfullmäktige fastställt tre nämndmål. 

Ett av målen har uppnåtts, ett är på väg att uppnås och ett har inte uppnåtts. Den 
sammantagna måluppfyllelsen för barn- och grundskolenämnden vid årets slut är 
god. 

För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade 
arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. 

För år 2017 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 16,6 mnkr vilket 
motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en 
positiv volymavvikelse på 22,0 mnkr. För egen regi redovisas en negativ 
avvikelse på 4,9 mnkr och för de anslagsfinansierade kostnaderna redovisas en 
negativ avvikelse på 0,5 mnkr. 
 

 

Tillägg delegationsbeslut 

Av nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 framgår att varje 
nämnd ska ta ställning till i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av 
delegation ska anmälas till nämnd. Det blir härmed möjligt för en nämnd att 
förordna om att beslut i vissa ärenden eller grupper av ärenden inte ska anmälas 
till nämnden. Enligt nya kommunallagen ska beslut som inte anmäls 
protokollföras särskilt om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. Ur 
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rättssäkerhetssynpunkt och för att inte begränsa insynen i de beslut som fattas 
med stöd av delegation föreslås att alla delegationsbeslut ska anmälas till 
nämnden, det vill säga i den ordning som tidigare tillämpats. 

 

Förslag till beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden godkänner förslaget till årsredovisning för 2017 

och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

  
2. Barn- och grundskolenämnden godkänner förslaget att samtliga 
delegationsbeslut ska anmälas i den ordning som tidigare tillämpats. 
 

 

 

Patrik Forshage 

Utbildningschef 


