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Inledning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över verksamheten. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor
som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och göra de eventuella
framställningar som behövs.
Samrådsträffarna är ett led i kommunstyrelsens uppföljningsansvar och kvalitetsutveckling.
Samrådsträffarna är också en möjlighet till dialog mellan styrelsen och nämnden inför
kommande beslut eller om det är något speciellt som nämnden vill lyfta med styrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott vill i första hand ta del av avvikelser, förändringar och
nyheter jämfört med tidigare samråd. Det gäller både positiva och negativa förändringar.
Har det inte skett någon förändring sen senaste samrådet på någon av frågorna räcker det att
nämnden skriver i sitt svar att inget nytt har tillkommit.
Skicka in de frågor som nämnden vill ta upp för dialog till kommunledningskontoret.

Ekonomi
Hur ser nämndens prognos ut för 2019? Har nämnden tagit beslut med anledning av
prognosen? Vad är bra att kommunstyrelsen har kännedom om som kan påverka prognosen?

Intern kontroll
Har det kommit fram något i nämndens interna kontroll som kommunstyrelsen bör ha
kännedom om?

Nyckeltal
Beskriv interna och externa faktorer som kan påverka resultatet av KF-nyckeltalen. Har t.ex.
nämnden gjort en särskilt satsning inom nämndens ansvarsområde? Kommer det ske en
lagändring eller något annat som kan påverka?
Kommunstyrelsen är intresserade av analyser, inte det faktiska resultatet.
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Observera att ni inte behöver svara på alla nyckeltalen om det inte har skett något som
kommunstyrelsen bör ha kännedom om.
Barn- och ungdomsnämndens KF-nyckeltal
 Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program, kommunala
skolor (%)
 Genomsnittligt meritvärde i åk. 9, 17 ämnen, kommunala skolor
 Andel godkända elever av de som slutför kurser på grundvux (%)
 Andel godkända elever av de som slutför kurser på gymnasievux (%)
 Andel godkända elever SFI (%)
 Nöjdhet förskola (%)
 Nöjdhet grundskola (åk. 2, 5 och 8) (%)
 Nöjdhet vuxenutbildningen (%)
 Nöjdhet Introduktionsprogrammet (IM) (%)
 Andel som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum (%)
 Väntetid i antal dagar från önskat placeringsdatum till faktiskt placeringsdatum,
medelvärde
 Väntetid i antal dagar till utbildning i svenska för invandrare (SFI)
 Andel barn och ungdomar som upplever det som lätt att få kontakt med
socialsekreteraren (%)
 Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar 0–12 år ett år efter avslutad utredning
eller insats (%)
 Andel ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning eller
insats (%)

Beviljade motioner
Hur går det med att verkställa motioner från kommunfullmäktige?
 Motion om hjärtstartare

Övriga frågor
Handlingsplan för budget i balans – hur går arbetet?
Utveckling - placeringar av barn och prognos för placeringar (IFO-barn- och unga)
Förebyggande arbete och samverkan mellan socialtjänst och skola, samt övriga myndigheter

Ronny Löfquist
KS ordförande

Anna Roos
KS 2:e vice ordförande

Per Borg
kommundirektör

2(2)

