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§ 46 Utredning avseende kraftsamling för
matematiken
Dnr BIN 2019/4285

Ärendebeskrivning
Vid sammanträde den 19 december 2019, § 222, beslutade bildningsnämnden, i
enlighet med förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna,
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad som kan tas tillvara och utvecklas av
nuvarande insatser inom matematikundervisningen och vilka nya insatser som
behövs för att stärka elevernas matematikkunskaper,
att föreslå insatser för att möta ovanstående problem,
att redovisa ekonomiska och andra effekter av insatserna, samt
att återkomma till bildningsnämnden senast till budgetarbetet inför 2021.

Beredning
Bildningsnämndens presidium har att behandla och bereda följande förslag till
beslut:
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna utredningen,
att uppdra åt bildningsförvaltningen att ta med ett äskande om 2 120 000 kr för en
satsning på matematiken i enlighet med redovisad utredning, i det budgetförslag för
2021-2023 som bildningsnämndens ska besluta om i juni 2020, samt
att inarbeta matematiksatsningen i Verksamhetsplan 2021 och genomföra
satsningen med start 2021, förutsatt att det avsätts medel för satsningen när
kommunfullmäktige beslutar om Budget 2021-2023.

Yrkande
Ordföranden yrkar på bifall till att presidiet föreslår bildningsnämnden besluta i
enlighet med föreliggande förslag till beslut, med den justeringen att förtydligande
görs att förslaget är en politiskt prioriterad satsning.

Beslutsgång
Efter presidiets behandling av ärendet finner ordföranden att presidiet enas om att
föreslå bildningsnämnden besluta i enlighet med justerat förslag till beslut.
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Beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna utredningen,
att uppdra åt bildningsförvaltningen att ta med ett äskande om 2 120 000 kr som en
politiskt prioriterad satsning på matematiken i enlighet med redovisad utredning, i
det budgetförslag för 2021-2023 som bildningsnämndens ska besluta om i juni
2020, samt
att inarbeta den politiskt prioriterade matematiksatsningen i Verksamhetsplan 2021
och genomföra satsningen med start 2021, förutsatt att det avsätts medel för
satsningen när kommunfullmäktige beslutar om Budget 2021-2023.
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