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Utbildningsnämndens nämndmål 2021
Ärende
Utbildningsnämnden har att besluta om nämndmål som ska ingå i budget
2021,
Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar anta nämndmål till budget 2021 enligt
bildningsförvaltningens förslag i tjänsteutlåtande 2020-05-29 (UN
2020/0117).
Bakgrund
Nämndmålen ska styra utbildningsnämndens prioriteringar mot kommunens
vision. Nämndmålen ska även innehålla de områden som nämnden behöver
utveckla under kommande år. Uppföljning av nämndmålen rapporteras till
kommunledningen.
Enligt Riktlinjer mål- och styrmodell som beslutats av kommunstyrelsen
(KS2019/0182) ska mål kopplade till budgetprocessen lämnas en gång per
år i budgetarbetet. Detta görs på varje organisatorisk nivå utifrån det
uppdrag och de förutsättningar respektive verksamhet har.
Målen ska enligt riktlinjerna fokusera på resultat som behöver prioriteras i
utvecklingsarbetet. Prioriterade utvecklingsområden tas fram genom en
nuläges- och omvärldsanalys.
Vid framtagande av nämndmålen ska förtroendevalda, efter dialog med
förvaltningarna, bestämma inom vilka områden nämnden vill göra
förändringar. Det gäller de områden som fungerar mindre bra och de som
nämnden vill bli bättre på under kommande år. Förvaltningen håller i
arbetsprocessen och det viktigt att välja ut några få områden- bättre att
koncentrera sig på några få nämndmål än många.
Utbildningsnämnden beslutar i samarbete med bildningsförvaltningen
nyckeltal till varje nämndmål. Det kan vara ett nyckeltal eller några få per
nämndmål. Dessa nyckeltal ska helst kunna mätas fler än en gång per år.
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Bildningsförvaltningens utredning
Nämndmål

Nämndmålen för 2020 togs under 2019 fram tillsammans med en konsult.
Dessa gällde då enbart för utbildningsnämnden som beställare. I och med att
utbildningsnämnden även har ansvaret för egenregin behöver målen ses över
så att de omfattar hela ansvarsområdet.
Utfallet rapporteras i delårsbokslut och årsredovisning och utgår från
nyckeltalen. Analys av utfallet ska tillsammans med en omvärldsanalys, en
risk-och konsekvensanalys samt uppföljning av internkontrollen utgöra
underlag för revidering av nämndmålen.
Bildningsförvaltningen föreslår att följande områden prioriteras under
budgetåret 2021 genom nämndmål.


Samverkan och dialog med fristående huvudmän. Målet kvarstår
från 2020. Utbildningsnämnden har hemkommunsansvar och ska
därför ha en bra dialog med fristående grundskolor och
gymnasieskolor i kommunen. Målet har inte nåtts p g a
omorganisation och vårterminens pandemi.
Inom detta mål bör det även höra nyckeltal som rör tillsyn
Utbildningsnämnden har tillsynsansvar för fristående förskolor och
ska genomföra regelbunden tillsyn. Tillsynsarbetet har blivit eftersatt
och behöver prioriteras.



Danderyds vuxenutbildning finns inom samverkan
Kunskapscentrum Nordost som består av fem kommuner. Det
behövs ett närmare samarbete mellan KCNO och
bildningsförvaltningen gällande ekonomi och kvalitetsuppföljning
för att utbildningsnämnden ska kunna ta sitt ansvar som ansvarig
nämnd.



Målet om transparant modell för beräkning av peng kvarstår.



Ansvaret att utvärdera antal platser i kommunens förskole-,
grundskole- och gymnasieverksamhet kopplat till befintliga lokaler
ligger nu hos utbildningsnämnden som huvudman för egenregin.
Målsättningen att de kommunala verksamheterna ska ha en budget i
balans är också ett prioriterat område.
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Bildningsförvaltningens yttrande
Nämndmål

Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på nämndmål för 2021.
Nyckeltal presenteras när målen har beslutats.
1. Strategiområde Hög kvalitet

Nämndmål: Utbildningsnämnden genomför tillsyn av fristående
förskolor, utövar insyn i fristående grundskolor samt genomför
kvalitetsdialoger med alla huvudmän med verksamhet i Danderyds
kommun.
Nämndmål: Utbildningsnämnden har god insyn i vuxenutbildningen.
2. Strategiområde Stor valfrihet

Utbildningsnämnden har inga prioriterade mål för 2021 inom
området.
3. Strategiområde Hög attraktivitet

Utbildningsnämnden har inga prioriterade mål för 2021 inom
området.
4. Strategiområde Hög effektivitet

Nämndmål: Utbildningsnämnden har transparenta och hållbara
modeller för ersättningssystem till verksamheterna (från 2020).
Nämndmål: Utbildningsnämnden har plan för att optimera kapacitet
och utbud av utbildningsverksamhet.
Nämndmål: I Danderyd bedriver alla kommunala verksamheter en
kostnadseffektiv verksamhet (egenregi).
5. Strategiområde Stark utveckling

Utbildningsnämnden har inga prioriterade mål för 2021 inom
området.

Kent Henningson
Bildningsdirektör
Handlingar i ärendet
Expedieras
Klicka här för att ange text.
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