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Årsredovisning 2019 för Barn- och skolnämnden
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden godkänner årsredovisning 2019 för barn- och skolnämnden, och överlämnar
den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Barn- och utbildningskontoret har upprättat årsredovisning för barn- och skolnämnden 2019.
I årsredovisningen redovisas ekonomiskt resultat för nämndens verksamheter, uppföljning av mål för
god ekonomisk hushållning, kommunens mål för jämställdhet och mål för Norrtälje kommun som
arbetsgivare. Vidare redovisas uppföljning av barn- och skolnämndens verksamhetsmål.

Bakgrund
Varje nämnd ska i enlighet med fastställd tidplan och anvisningar upprätta årsredovisning, och
överlämna den till kommunstyrelsen.
Koppling till gällande styrdokument
Barn- och skolnämnden rapporterar årsredovisning 2019 i enlighet med av kommunstyrelsekontoret
fastställda tidplaner, mallar och anvisningar.
Samberedning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningskontoret.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret har upprättat årsredovisning för barn- och skolnämnden 2019. I
årsredovisningen redovisas ekonomiskt resultat för nämndens verksamheter, uppföljning av mål för
god ekonomisk hushållning, kommunens mål för jämställdhet och mål för Norrtälje kommun som
arbetsgivare. Vidare redovisas uppföljning av barn- och skolnämndens verksamhetsmål.
Barn- och skolnämnden redovisar ett ekonomiskt resultat på -7,7 mnkr för 2019.
Elevernas betygsresultat totalt sett försämrades något läsår 2018/19 jämfört med föregående läsår
för samtliga mål avseende meritvärde, behörighet till gymnasiet och andel elever som når
kunskapsmålen i alla ämnen.
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Konsekvensanalys/riskanalys
Jämställdhetsanalys
Är inte tillämplig.
Barnkonsekvensanalys
Är inte tillämplig.
Ekonomisk analys
Är inte tillämplig.
Tidplaner
Ärendet behandlas på barn- och skolnämndens arbetsutskott den 2 mars 2020, och vid barn- och
skolnämndens sammanträde den 16 mars.
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Controller barn- och utbildningskontoret
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen
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