MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-04-12
Barn- och ungdomsnämnden
Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-16:45

Beslutande ledamöter

Maria Hedin (S) (ordförande), Ann-Christin Wendpapp (S) (1:e vice ordförande),
Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Dorothea Nilsson (M), Iréne Andersson
(socialdemokraterna), Desirée Hultberg (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Kennerth Svensson (V), Mustafe Ahmed Yuussuf (S)

Övriga närvarande

Stigert Pettersson (barn- och ungdomschef), Gunilla Abrahamsson (adminsitrativ
chef), Erik Wikström (sekreterare), Tobias Stenekull (TCO)

Utses att justera

Lennart Ohlsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret , 2017-04-12
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§40
Resultat- och ekonomisk plan REP 2018-2020 barn- och ungdomsnämnden
2017 BUN0003
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av analyser av KF-nyckeltal, omvärld och nuläge och
delger analyser och sammanfattning av identifierade områden till Kommunstyrelsen med
följande ändringar i bilagan "Sammanfattning prioriterade områden": Vikariepool får
prioriteringen 2. Resursökning IFO får prioriteringen 3. Migrationsverkets
handläggningstider tas bort. Införande av programmering grundskola/gymnsieskola får
prioriteringen 3. Digitala verktyg och program får prioriteringen 2.
Barn- och ungdomsnämnden begär också att få återkomma med begäran om medel till
justeringstillfället i november gällande integrationsvärdar/studiehandledare.
Beskrivning av ärendet
Efter kvalitetsdialog mellan barn- och ungdomskontoret och barn- och ungdomsnämnden har
sammanställning gjorts och förslag till underlag har arbetats fram.
Handlingar i ärendet
















§95 BUN AU Resultat- och ekonomisk plan REP 2018-2020 barn- och ungdomsnämnden
Tjänsteskrivelse Resultat- och ekonomisk plan REP 2018-2020
Beslutsunderlag för analys av nuläge
Beslutsunderlag för analys av omvärlden
KF-nyckeltal Andel barn och ungdomar som upplever det som lätt att få kontakt med
socialsekreteraren
KF-nyckeltal Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller
insats
KF-nyckeltal Andel ensamkommande barn och ungdomar som upplever ett gott bemötande
KF-nyckeltal Barn och unga - Plats på förskola på önskat placeringsdatum
KF-nyckeltal Barn och unga - Väntetid förskola
KF-nyckeltal Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram
KF-nyckeltal Meritvärde i åk. 9 kommunala skolor
KF-nyckeltal Nöjdhet grundskola (åk 2 5 och 8) (%)
KF-nyckeltal Nöjdhet vuxenutbildning och Introduktionsprogrammet (IM)
KF-nyckeltal Väntetid i antal dagar till utbildning i svenska för invandrare (SFI)
Sammanfattning identifierade områden

Förslag till beslut
Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av analyser av KF-nyckeltal, omvärld och nuläge och
delger analyser och sammanfattning av identifierade områden till Kommunstyrelsen.
Ändringsyrkanden
Maria Hedin (S) yrkar om följande ändringar gällande pritoiteringar i bilagan
"Sammanfattning prioriterade områden": Vikariepool får prioriteringen 2. Resursökning IFO
får prioriteringen 3. Migrationsverkets handläggningstider tas bort. Införande av
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programmering grundskola/gymnsieskola får prioriteringen 3. Digitala verktyg och program
får prioriteringen 2.
Tilläggsyrkande
Maria Hedin (S) yrkar om tillägget att "Barn- och ungdomsnämnden begär att få återkomma
med begäran om medel till justeringstillfället i november gällande
integrationsvärdar/studiehandledare."
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Maria Hedins (S) ändringsyrkanden och
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Maria Hedins (S) ändringsyrkanden.
Ordförandenfrågar om nämnden i övrigt bifaller kontorets förslag till beslut och finner att
barn- och ungdomsnämnden i övrigt bifaller barn- och ungdomskontorets förslag till beslut.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Maria Hedins (S) tilläggsyrkande och
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Maria Hedins (S) tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret
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