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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämn- och förvaltningsplan 2021 för gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1. Nämnd- och förvaltningsplan 2021 för Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 Gymnasieskola och
7 Vuxenutbildning antas.
2. Detta beslut är villkorat av att kommunfullmäktige 2020-11-19 fattar
beslut om antagande av kommunplanen för perioden 2021-2024 med
budget 2021 och att protokollet i samband därmed justeras.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Elisabet Schultz
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och
förvaltningsplan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhetsområden 6 Gymnasieskola och 7 Vuxenutbildningen för 2021.
Förslaget baseras på förslag till kommunplan 2021-2024 med budget för 2021
som antas av kommunfullmäktige den 19 november 2020.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2020 § 70 att tillgänglighetsplanens
aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
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Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra
till de kommunövergripande målen. Den uppdaterade måldelningsprocessen
innebär att varje avdelning/enhet ska utarbeta mål som bidrar till de
övergripande målen.
Målområde: Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga
arbetsgivare
-

Medarbetarna har en hanterbar arbetsbelastning och ges möjlighet att
påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål

Målområde: Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
-

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utförs utbildning av god kvalitet
för höga kunskapsresultat för barn/ elever/ studerande

Målområde: Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar
goda livsvillkor – Här finns plats för alla
-

Verksamheten bedriver främjande och förebyggande arbete för en
trygg och stimulerande lärmiljö.

-

Inom ramen för regler och lagar får barn/elever/studerande rätt insats
i rätt tid.

Målområde: Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär
-

Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar
och långsiktig. Verksamheterna återanvänder naturresurser och har
arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan.

Till nämndmålen finns uppsatta indikatorer. Vissa saker kommer följas
månadsvis och andra följs upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.
Nämnd- och förvaltningsplanen omfattar en SWOT- analys innehållande
styrkor, svagheter, möjligheter och hot för nämndens verksamhetsområden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på
riskahanteringsplan och åtgärder.
Förslag till budget 2021 presenteras för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.
En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 1.

