TJÄNSTEUTLÅTANDE
GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
Datum
2021-01-27

Handläggare
Artur Andersson
08-535 360 70
artur.andersson@huddinge.se

Diarienummer
GAN-2021/53

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Fredrik Dahlin
08-535 366 35
fredrik.dahlin@huddinge.se

Verksamhetsberättelse för gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden 2020
Förslag till beslut
1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag
Verksamhetsberättelse 2020 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden,
enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 januari
2020, och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag
till revidering av senaste utfall, etappmål och målvärde för indikatorer
avseende gymnasieskolornas kunskapsresultat i nämndens verksamhetsplan
för 2021.
3. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden begär hos kommunstyrelsen om
medel 1,2 miljoner kronor för juridiska kostnader samt 29,2 miljoner
kronor ur centrala medel för nyanlända.
4. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden begär hos kommunstyrelsen om
resultatöverföring på -16,1 miljoner kronor till 2020.

Sammanfattning
Huddinge kommun har fem övergripande mål som visar vad kommunen gör för
invånare, brukare och kunder. I de målen, som består av Utbildning med hög
kvalitet, Fler i jobb, Bra att leva och bo, God omsorg och Ekosystem i balans
bedömer förvaltningen måluppfyllelsen som god. I det strategiska målet Sund
ekonomi bedöms måluppfyllelsen dock som ej godtagbar vilket medför att
förvaltningen bedömer den sammanvägda måluppfyllelsen som ej godtagbar.
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska resultat före justeringar
visar en negativ avvikelse om 46,5 miljoner kronor.
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En granskning från externa konsulter visar att de ekonomiska förutsättningarna
avseende finansiering av försörjningsstöd varit otillräckligt utredda inför
etablering av förvaltning, varför centrala medel behövs för att balansera brister i
budgetförutsättningarna.
Det ekonomiska resultatet, inklusive begärda centrala medel som föreslås bli
underlag för resultatöverföring är en negativ avvikelse mot budget med 16,1
miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommun har fem övergripande mål som visar vad kommunen gör för
invånare, brukare och kunder. Samtliga mål syftar till ett socialt hållbart samhälle
där Huddingebor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader
mellan människor. Inom två av dessa mål, Utbildning med hög kvalitet och Fler i
jobb, har nämnden formulerat egna nämndmål. Utifrån dessa nämndmål, samt
ytterligare prioriterade utvecklingsområden, bedöms måluppfyllelsen som god.
För de övriga övergripande målen Bra att leva och bo, God omsorg och
Ekosystem i balans bedöms måluppfyllelsen också som god utifrån hur
styrsignalerna har tolkats i nämndens verksamhetsplan och följts upp genom
nämndmålen. Det strategiska målet Sund ekonomi bedöms dock som ej godtagbart
vilket medför att förvaltningen bedömer den sammanvägda måluppfyllelsen som
ej godtagbar.
För det övergripande målet Utbildning med hög kvalitet bedöms måluppfyllelsen
som god. Nämndens mål Eleverna når högt ställda kunskapskrav och Förtroendet
för de pedagogiska verksamheterna är högt bedöms båda med måluppfyllelsen
god på aggregerad nivå men resultaten på skolenheterna är varierande.
Huddinges kommunala gymnasieskolors och vuxenutbildningens kunskapsresultat
för läsåret 2019/2020 ökar eller ligger kvar på en likvärdig nivå som tidigare läsår
förutom Andelen elever med examen över 3 år på yrkesförberedande program där
resultaten försämrats. Resultaten i sin helhet bedöms bland annat vara en
konsekvens av alla medarbetares och chefers flexibla och snabba handlande när
det kommer till att utveckla nya metoder för att ge eleverna goda förutsättningar
att nå högt ställda kunskapskrav.
För det övergripande målet Fler i jobb bedöms måluppfyllelsen som god. Arbetet
med de prioriterade utvecklingsområdena har gått enligt plan och resultaten är i
nivå med föregående år. Måluppfyllelsen för nämndmålet Fler i egen försörjning
bedöms som god.
Arbetet med att hantera nuläget och planera för framtiden med anledning av den
kvarvarande pandemin fortsätter. Verksamheterna har i och med covid-19 ställt
om arbetssätt för att utöka digitala möten med syfte att förhindra smittspridning.
Även utveckling och effektivisering av arbetssätt för att kunna möta ett eventuellt
ökat inflöde, som konsekvens av till exempel den ökade arbetslösheten, har
prioriterats. Implementeringen pågår av de nya genomförandeplanerna för stöd till
självförsörjning med målet att alla som varit aktuella mer än tre månader ska ha
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en individuell plan. Utifrån rådande läge har dock möjligheterna till besök varit
begränsade och arbetet har förflyttats till digitala möten eller över telefon.
För strategiska målet Sund ekonomi är måluppfyllelsen ej godtagbar. Gymnasieoch arbetsmarknadsnämndens ekonomiska resultat före justeringar visar en
negativ avvikelse om 46,5 miljoner kronor. Även efter begärda justeringar finns
kraftiga avvikelser inom gymnasieverksamheten.

Förvaltningens synpunkter
I bilaga 1, Verksamhetsberättelse 2020 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, redovisas den ekonomiska uppföljningen för perioden, en uppföljning
av utvecklingsåtaganden, mått samt uppföljning av internkontroll.
I verksamhetsplan 2020 konstateras även att förvaltningen i alla avväganden ska
beakta Förenta nationernas barnkonvention. Under året har nämndens
verksamheter genomlysts utifrån ett barnrättsperspektiv. Rektorer och
sektionschefer har deltagit i genomlysningen, under början av 2021 kommer
handlingsplaner att arbetas fram med syfte att stärka nämndens barnrättsarbete. I
övrigt beaktas barnkonventionen och primärt de fyra grundprinciperna (artikel
2,3,6 och 12) i samtliga uppföljningar, analyser och åtgärder som förvaltningen
genomför.
Förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2020 lämnas i bilagd rapport.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden begär hos kommunstyrelsen om 1,2
miljoner kronor för juridiska kostnader samt 29,2 miljoner kronor avseende
kostnader för nyanlända. Under förutsättning att gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden erhåller begärda medel justeras resultaträkning och
bokslutet visar ett negativt resultat om -16,1 miljoner kronor.

Frida Plym Forshell
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Bilagor
Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2020
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Kommunstyrelsen
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