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Anslagsbevis av justerat protokoll
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.
Nämnd

Utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde
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Datum då justeringen publiceras
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Datum då publiceringen av justeringen upphör
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Förvaring av protokollet

Protokollet finns tillgängligt på
kommunstyrelseförvaltningen
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Justerare
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Dnr 2020-000367

Budget 2021 plan 2022–2023 för utbildningsnämnden utbildningsförvaltningen
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för
utbildningsnämnden. Nämnden ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges
budget och andra reglementen som styr nämndens verksamhet ta fram en budget.
Budgeten ska innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade
utvecklingsmål, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten
ska också säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av
kommunfullmäktige beslutade ramarna.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-24.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden antar budget för utbildningsnämnden,
utbildningsförvaltningen, 2021 plan 2022–2023.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000368

Budget 2021 plan 2022–2023 för utbildningsnämnden arbetslivsförvaltningen
Sammanfattning
Arbetslivsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för
utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning. Nämnden ska utifrån styrmodell,
kommunfullmäktiges budget och andra reglementen som styr nämndens
verksamhet ta fram en budget. Budgeten ska innehålla en beskrivning om nämndens
verksamhet, prioriterade utvecklingsmål, inriktningar och eventuella utvecklingsmål
samt uppdrag. Budgeten ska också säkerställa att ansvaret för verksamheten sker
utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ramarna.
Utbildningsnämnden har sedan 2020 två förvaltningar i sitt ansvarsområde,
utbildningsförvaltning och arbetslivsförvaltning. Arbetslivsförvaltningen omfattar
verksamheterna enheten för vägledning och stöd, enheten för vuxenutbildning och
enheten för arbetsliv. Budget för dessa verksamheter planeras enligt ordinarie
process vilket framgår av budgetdokument.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden antar budget för utbildningsnämnden, arbetslivsförvaltningen,
2021 plan 2022 och 2023.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Arbetslivsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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