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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Utvärdering faddersystem
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av utvärdering faddersystem

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret har fått i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att utvärdera den
fadderorganisation som varit under förra mandatperioden.
Frågor har gått ut till samtliga chefer inom Barn- och ungdomskontoret
1. Har ni haft besök av en fadderpolitiker under 2015-2018
2. Om ni haft besök – vad var bra – mindre bra.
3. Önskemål/tankar kring fadderbesök i framtiden
Sammanfattning av utvärdering fadderbesök
Samtliga chefer tillfrågades om de haft fadderbesök under aktuell period. 8 svarade ja och 7 svarade
att man inte har haft besök. Där det varit chefsbyten har det varit svårt att få säkra svar.
De som har haft besök tycker att man har haft bra diskussioner och samtal. Samtliga tycker det är
trevligt att få visa sin verksamhet. Några saknar återkoppling från fadderpolitiker efter besöket. Bra att
besöken är bokade och att det fanns givna punkter att diskutera kring.
Inför framtiden önskar man:
- Mer regelbundna verksamhetsbesök som är bokade och med givna frågeställningar.
- Efter besöket önskar man en återkoppling/reflektioner i samtalsform.
- Förslag från någon att få träffa fler från nämnden, inte bara en fast fadder.
- Förslag att satsa på välplanerad dialog kring kvalitetsarbete och kompetensförsörjning.
Personalkontoret har ombetts ta fram kostnad för arvoden för fadderbesök under perioden.
Man svarar att redovisning av detta sker via mötesblanketter och man kan inte se noteringar om arvode
just för fadderbesök i den rutan där så är avsett.
En uppskattad kostnad för fadderbesök blir max 7000 kr/år enligt följande uträkning.
9 faddrar x 2 tillfällen/år x ca 2 timmar/tillfälle á 185kr =18 x 370 = 6660 kr
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