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Ärendebeskrivning mätbara mål för att kunna mäta resultatet av de extra
medel som tilldelas nämnden
Barn- och ungdomskontoret har fått uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram mätbara mål
för att kunna mäta resultatet av de extra medel som tilldelas nämnden målen ska redovisas senast 10 oktober 2017 till kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn- och ungdomsnämnden har tilldelats extra medel enligt nedan.
 500 000 kr (2018) för att genomföra åtgärder för att skapa en giftfri förskola
 550 000 kr (2021-) för modersmålsundervisning
 1 000 000 kr (2019-2020) för kompetenshöjning/fortbildning
 500 000 kr för ny tjänst inom kulturskolan
 210 000 kr för att införa avgiftsfri kulturskola, avgifter för läromedel, instrument och
terminsavgift ska tas bort från och med 2018
 3 000 000 kr för att starta upp vuxenutbildningen enligt nämndens nivå 2.
Mätbara mål:
 en giftfri förskola
- Avdelningarna har blivit mer giftfria. Kontrolleras genom jämförelse mellan
externt genomförd inventering år 1 (2017) med intern inventering år 3
(2019).
o Inventeringen inriktas mot:
 gamla plastleksaker
 elektronik som leksaker
 icke-leksaker som t.ex. väskor, plånböcker och nycklar
 tallrikar och glas i plast
 köksredskap i plast
 parfymerade produkter, spray och tvättmedel
 vinylhandskar
 äldre skötbäddar
 vaxdukar
 madrasser och lekkuddar med pvc-överdrag
 leksaker utomhus från byggarbetsplatser t.ex. kabeltrummor
och lastpallar
 modersmålsundervisning
- Antalet modersmålslärare har ökat.
- Antalet elever som får modersmålsundervisning har ökat.
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kompetenshöjning/fortbildning
- Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i
förskolan har ökat.
- Måluppfyllelsen har ökat vilket visar sig genom:
o Andel elever i åk. 6 som har godkänt i matematik, svenska och
engelska + fem ämnen har ökat.
o Andel elever i åk. 9 med godkänt betyg A-E i alla ämnen (d.v.s.
uppnått kunskapskraven i alla ämnen).
ny tjänst inom kulturskolan
- Antalet barn inskrivna i kulturskolans verksamhet har ökat.
- Antalet aktiviteter såsom ensemble, projekt och workshops har ökat.
införa avgiftsfri kulturskola, avgifter för läromedel, instrument och
terminsavgift ska tas bort från och med 2018
- Antalet barn inskrivna i kulturskolans verksamhet har ökat.
starta upp vuxenutbildningen enligt nämndens nivå 2
- Vuxenutbildningen är uppstartad enligt nämndens beslut nivå 2.
- Antalet studenter inskrivna i vuxenutbildningen har ökat.
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