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Barn- och
utbildningsnämnden

Uppföljning av nämndbeslut
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i juni
och i december varje år ta fram underlag till nästkommande arbetsutskott över
beslut som har fattats under det senaste halvåret, under januari-juni respektive
juli-december, med förslag om lämpliga tidpunkter för uppföljning av
nämndbesluten.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att följa
upp de nämndbeslut som arbetsutskottet väljer ut halvårsvis och återrapportera
dem till nämnden vid tidpunkter som arbetsutskottet bestämt, alternativt skriva
fram respektive ärende till nämnden igen för nytt beslut.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har delegation från nämnden att fatta
beslut i några utpekade ärendetyper. Därutöver har arbetsutskottet som huvuduppgift
att förbereda kommande nämndsammanträden. Det är likaså viktigt att beslut som
redan har fattats av nämnden verkställs och rapporteras till nämnden på ett ordnat
sätt. För att se till att återrapporteringen, uppföljningen av fattade beslut och
sammanträdesplaneringen fungerar optimalt har förvaltningen tagit fram två förslag till
beslut.
Ärendet har initierats på politisk nivå. Alternativa lösningar har övervägts, till exempel
att i alla beslut redan från början ange när det ska följas upp. Problemet med det är att
det kan tillkomma information längre fram som innebär att tidpunkten för uppföljning
bör bli en annan. Motiveringen till att arbetsutskottet ska avgöra vilka beslut som
behöver följas upp och när är att det ligger i arbetsutskottets uppdrag att förbereda
nämndsammanträden. Ett motiv för att beslut som arbetsutskottet har pekat ut för
uppföljning ska återrapporteras eller skrivas fram för nya beslut är att allmänheten ska
kunna följa beslutsgången.
Finansiering
Förslagen till beslut innebär inga extra kostnader.
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Konsekvenser för en effektiv organisation
Förslagen till beslut innebär en tydligare struktur för arbetet som är bra för
processkvalitén, medarbetarna och på sikt även för ekonomin.
Jämställdhet
Förslagen till beslut innebär inga särskilda ekonomiska eller andra konsekvenser
utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
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