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Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens årsplanering 2019
Ärendebeskrivning
I enlighet med nämndens internkontroll ska en årsplanering över kända besluts- och
informationsärenden upprättas.
Förvaltningens yttrande
Årsplaneringen för 2019 innehåller några förändringar från föregående årsplanering.
Förändringarna innebär bl.a. att vissa ärenden flyttat från en månad till en annan, ett ärende
utgår och två nya ärenden har tillkommit.
Följande förändringar i årsplaneringen 2019 är:



Ärende ”Personaltäthet kommunala och fristående fsk, fritids,ped.omsorg” har tidigare
redovisats vid fyra tillfällen per år. För 2019 kommer ärendet redovisas vid två
tillfällen, april och oktober. Förvaltningen fortsätter att följa upp personaltätheten fyra
gånger per år och detta kommer att framgå i rapporterna.



Ärende ”Uppföljning kontaktpolitikerorganisationen” kommer inte vara med 2019 då
uppdraget som kontaktpolitiker kommer vara så pass nytt för de flesta i barn- och
ungdomsnämnden. En uppföljning kommer att planeras in tidigast 2020 då
kontaktpolitikerorganisationen varit i gång ett tag och en relevant uppföljning kan
göras.



Ärende ”Uppföljning främjande och förebyggande arbete” är borttaget för 2019 i och
med att uppföljningen numera ingår i ärende Kunskapsuppföljning inkl. särskilt stöd
och närvaro som presenteras i april.



Ärende ”Intermistisk elev- och omsorgs peng” flyttas från november till december
samt får ny benämning ”Grundbidrag fristående verksamheter”.



Ärende ”Uppföljning av biblioteksplan 2019-2022” är ett nytt ärende som lagts till i
årsplaneringen (oktober).



Ärende ”Kartläggning av obehörig personal” har lagts till i årsplaneringen.
Kompetensförsörjning och kompetensbrist är en mycket stor utmaning och därför är
det viktigt att följa upp status kring nuläge en gång per läsår i nämnden, därav
planeras ärendet in på nytt i november 2019.



Det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan och grundskolan kommer att ändras
under året utifrån att regeringen har beslutat om nationella delmål för skolan. Det
innebär att förskolan och grundskolans uppföljning kommer att delas upp under året.
Förskolan får ett nytt ärende i oktober, förskolans inre organisation och så kommer
uppföljning av Läroplan för förskolan att ske i eget ärende i december. Grundskolans
följs upp som tidigare i mars och i november.

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inte några kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer årsplanering för 2019.
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