Bilaga – Sammanfattning av identifierade behov BUN
Namn på nämnd: Barn- och ungdomsnämnden
Instruktion: Hänvisa i kolumnen identifierat område till rätt typ av analys (nyckeltal eller nuläge/omvärld). Komplettera sedan med prioritering, föreslagna
åtgärder och vilka konsekvenser som uppstår om åtgärder inte vidtas. I den sista kolumnen fylls eventuella kostnader i.
Prioritering görs utifrån följande:
1= Lindrig - mindre inverkan på grunduppdrag, mål, strategier, riktlinjer och lagar
2= Betydande - försvårar betydligt möjligheterna att nå grunduppdrag, mål, strategier
och att fullfölja riktlinjer och lagar
3= Allvarlig - grunduppdrag, mål, strategier kan ej nås. Riktlinjer och lagar kan ej
följas.
Identifierat område

Prioritering
(skala 1-3)

3
Kompetensförsörjning

2

Sammanfattning av föreslagna åtgärder

-

-

Fortsatt satsning digitalisering

Vilka konsekvenser får det
om åtgärder inte vidtas?

Kostnader +/- för år
och period

Inventera kompetenser och behörigheter
Kompetensutveckla anställningsgrupper där brist påvisas.
Tillskjuta medel för kompetensförsörjning så att Barnoch ungdomskontoret kan säkerställa att man har de
kompetenser man behöver både nu och framåt.




1 000 000 kr

Tillskjuta medel för 2 IT-resurser så att Barn- och
ungdomskontoret kan upprätthålla och utveckla den
påbörjade digitaliseringen inom förskola, grundskola och
gymnasium.










Resursskola

3

-

Tillskjuta medel för att kunna genomföra resursskolan då
statsbidraget Likvärdig skola är en osäker inkomst framåt.





Minskad måluppfyllelse
Sämre arbetsmiljö för
barn, elever och personal.
Skollagen följs inte.
Minskad måluppfyllelse
Sämre arbetsmiljö för
personal
Skollagen följs inte
Nationella styrdokument
följs inte
Lokala riktlinjer följs inte

1 000 000 kr

Minskad måluppfyllelse
Sämre arbetsmiljö
Skollagen följs inte

4 500 000 – 5 000 000
kr

Bilaga – Sammanfattning av identifierade behov BUN
Studiehandledning/Modersmål

Barnkonventionen

3

3

-

-

Tillskjuta medel till studiehandledning med 4 000 000 kr
för att kunna tillsätta tjänster.
Tillskjuta medel för 0,5 projekttjänst för implementering
Barnkonventionen.




Minskad måluppfyllelse
Skollagen följs inte

 Lagen följs inte
 Barnens rättigheter tas
inte i beaktan i den
utsträckning det är tänkt.

4 000 000 kr
250 000 kr

