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Årsredovisning 2020 för Barn- och skolnämnden
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden godkänner årsredovisning för 2020, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Barn- och utbildningskontoret har upprättat årsredovisning för barn- och skolnämnden 2020
I årsredovisningen redovisas ekonomiskt resultat för barn- och skolnämndens verksamheter,
uppföljning av mål och uppdrag från kommunfullmäktige och barn- och skolnämnden.

Ärendet
Beskrivning
Varje nämnd ska i enlighet med kommunens styrmodell, fastställd tidplan och anvisningar upprätta
årsredovisning, och överlämna den till kommunstyrelsen..
Koppling till gällande styrdokument
Styrmodell för Norrtälje kommun antagen av kommunfullmäktige 2019-11-11

Förvaltningens analys och slutsatser
Barn- och utbildningskontoret har upprättat årsredovisning för barn- och skolnämnden 2020
I årsredovisningen redovisas ekonomiskt resultat för barn- och skolnämndens verksamheter,
uppföljning av mål och uppdrag från kommunfullmäktige och barn- och skolnämnden.
Barn- och skolnämnden redovisar ett ekonomiskt resultat på -33 mnkr för 2020.
Barn- och skolnämndens verksamheter har under året präglats starkt av rådande pandemisituation
och den stora påverkan på personal, elever och vårdnadshavare som pandemin inneburit. Förskolor
och skolor har trots svåra förutsättningar kunnat hållas öppna, och fjärrundervisning har endast behövt
tillämpas under en kort period i slutet av året.
Målen för elevernas kunskapsresultat uppnåddes inte fullt ut, men ser ut att följa utvecklingen i riket i
övrigt.
Målet om en sund och hållbar ekonomi nås ej. Stora ansträngningar har gjorts under året för att få
kontroll över det ekonomiska underskottet. Flera av de åtgärder som vidtagits i handlingsplanerna för
ekonomi i balans får inte full effekt förrän under 2021. Nämnden har också ett ökat antal elever i
förskola och skola, mer än vad befolkningsprognoserna angav. Coronapandemin medförde kraftfulla
och skyndsamma behov av omställningar i krisledning och arbetssätt samt merkostnader i form av
vikariekostnader, och andra tillfälliga kostnader.

Intern

Mottagande i de s.k. resursklasserna för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd ökade utan
att tillräcklig finansiering fanns, och slutligen gjordes vissa felaktiga antaganden i volymberäkningarna
under budgetprocessen som medförde ett strukturellt underskott från början av året som inte kunde
åtgärdas under året.
Nämnden har inte heller nått flera av de övriga inriktningsmålen, däremot har flera av uppdragen från
kommunfullmäktige genomförts under året även om vissa försenats på grund av den pågående
pandemin då vissa insatser inte har kunnat genomföras som planerat.

Tidplaner
Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 22 februari, och vid barn- och
skolnämndens sammanträde den 15 mars.
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