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Barn- och ungdomsnämndens ledamöter innehar fadderuppdrag
Syftet är att ha ”fadderuppdrag” är att nämndens ledamöter skall ta del av den verksamhet
som finns inom nämndens områden. Att i dialog med personal och elever ute på enheterna få
kännedom om organisation, verksamhet, arbetsmiljö och annat inom nämndens
verksamhetsområden.
En viktig del i uppdraget som nämndspolitiker är att ha kännedom och kunskap om den
verksamhet man har politiskt ansvar för. Detta kan ske på olika sätt och Hylte har valt att för
ledamöterna i Barn- och ungdomsnämnden pröva ett system med ”fadderverksamhet”. Syftet
är att skapa en nära dialog mellan nämndens ledamöter och de verksamheter som finns inom
nämnden. En god kännedom och dialog skapar nära och bra samarbete och som leder till ökad
förståelse för de olika uppdrag vi har, dvs det politiska uppdraget och det
tjänstemannamässiga uppdraget.
Syftet med besöken är alltså inte att skapa en direktlänk till nämnden dit verksamhetens frågor
lyfts för avgöranden. Istället skall fadderbesöken ses i ljuset av att få information, dialog och
kännedom om verksamheterna. Det och att sedan kunna föra det vidare till nämnden för
information och diskussion. Information och dialog är åt båda hållen det är lika viktigt att
nämndensledamöter kan informera om vad som är på gång från nämndens sida samt vilka
ärenden man har att hantera och besluta om, samt på vilka grunder man tagit sina beslut.
En nära och god dialog är en viktig del i ett systematiskt kvalitetsarbete. Nämnden har det
yttersta ansvaret och därför är det viktigt att nämndens ledamöter kan ha en nära dialog med
verksamheten om de resultat som uppvisas.
Barn- och ungdomskontoret kommer ta fram ett mer konkret material inför
fadderverksamheten.
Riktlinjer för fadderpolitiken är enligt följande:


Varje ledamot i barn- och ungdomsnämnden tilldelas två områden.



Varje område ska besökas minst en gång per läsår och man förfogar över 8 tim/år.



Ersättning till utsedd fadderpolitiker föreslås utgå med ordinarie timersättning samt
milersättning för eventuell resa.



Fadderbesöket ska informeras om i förväg till berörd chef.



Redovisningen av fadderbesöket skall göras vid nästkommande nämndssammanträde.
Ärendet bör tas upp som ett anmälningsärende där utsedd fadderpolitiker själv
ansvarar för att frågan lyfts.

Områden som skall besökas:
 Torup/ Rydöbruk: skola fritidshem
 Torup/ Rydöbruk: förskola
 Landeryd/ Långaryd/ Kinnared: skola fritidshem
 Landeryd/ Långaryd/ Kinnared: förskola
 Unnaryd: förskola skola fritidshem
 Sörgårdens förskola, Lönnens förskola
 Elias Fries skola fritidshem
 Elias Fries förskola
 Örnaskolan LM skola fritidshem + EFNA
 Örnaskolan H skola + Mossgatan
 Hylte gymnasieskola
 Vuxenutbildning, SFI
 IFO + öppna förskolan
 Bryggan

