MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-08-29
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Räddningstjänsten, Hyltebruk kl. 08:00-12:30

Beslutande ledamöter

Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice
ordförande), Krister Mattsson (S), Bengt-Åke Torhall (L), Andreas Algerbo (C),
Johan Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (-), Micael
Arnström (S) ersätter Maria Johansson Arnström (S), Gunnel Johansson (S)
ersätter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anders Bertilsson (SPI) ersätter Johan
Fahlen (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Desirée Hultberg (M), Lisa Mogren (V), Stina Isaksson (SD), Alexander Engman
(L)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Ulrika Hjort (Ekonomichef), Susanne Ohlsson
(Kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Gunnel Johansson (S)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

§134

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Marie-Louice Lindström (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Gunnel Johansson (S)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsen
2017-08-29
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................
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MÖTESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

§134
Ändring av nyckeltal - barn- och ungdomsnämnden
2017 KS0244
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga till följande KF-nyckeltal för barn- och
ungdomsnämnden:





Andel behöriga till gymnasieutbildning. Nivåer: röd 0-90, gul 91-98, grön 99-100
Andel godkända elever SFI. Nivåer: röd > 2år, gul 2 år, grön <2år
Andel godkända elever av de som fullgör grundvux. Nivåer: röd 0-90, gul 91-98, grön 99-100
Andel godkända elever gymnasievux. Nivåer: röd 0-90, gul 91-98, grön 99-100

Kommunfullmäktige beslutar att ändra nyckeltalet ”Väntetid i antal dagar för de barn som inte
fått plats på förskola på önskat placeringsdatum” till följande:
 Väntetid i antal dagar från önskat placeringsdatum till faktiskt placeringsdatum inkl. ej
placerade (medelvärde). Nivåer: Röd >60, gul 31-60 och grön 0-30.

Kommunfullmäktige beslutar att ta bort följande KF-nyckeltal för barn- och
ungdomsnämnden:
 Ensamkommande barn och ungdomars upplevelse av kommunens mottagande. Nivåer: röd 075, gul 76-90, grön 91-100.

Beskrivning av ärendet
Under våren 2017 har barn- och ungdomsnämnden sett över sina nyckeltal. Barn- och
ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att lägga till, ändra och ta bort
några nyckeltal.
När kommunstyrelsen återremitterade ärendet vid sammanträdet 7 juni 2017 var ett av
uppdragen till kommunledningskontoret att nyckeltalet för godkända elever inom grundvux
skulle förtydligas. Kommunledningskontoret föreslår därför att man förtydligar nyckeltalet så
att det framgår att det är andelen godkända elever av de som fullgör grundvux man mäter.
Förtydligandet är avstämt med barn- och ungdomskontoret.
Handlingar i ärendet
 §191 KSAU Ändring av nyckeltal - barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse Sammanfattning av barn- och ungdomsnämndens beslut kring nyckeltal (inkl.
nivåer)
 §104 KS Ändring av nyckeltal - barn- och ungdomsnämnden
 §52 BUN Nyckeltal 2017(124497)
 §63 BUN Nyckeltal 2017
 Ärendebeskrivning förslag nyckeltal IFO barn och unga
 Ärendebeskrivning Nyckeltal 2017 för Barn- och ungdomskontoret - ändrad efter barn- och
ungdomsnämndens beslut
 Ärendebeskrivning -Förslag nyckeltal KF 2017 – Barn- och ungdomsnämnden(124496)
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