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Verksamhetsberättelse Gymnasie- och 
Arbetslivsnämnden, 2019  

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner Utbildningskontorets och 

Kommunledningskontorets Verksamhetsberättelse 2019 och överlämnar den 

till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Utbildningskontorets och Kommunledningskontoret har upprättat en 

verksamhetsberättelse för 2019 i enlighet med Kommunledningskontorets 

anvisningar. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2020 

 Verksamhetsberättelse för Gymnasie- och arbetslivsnämnden 2019 

Ärendet 

I förslaget till verksamhetsberättelse beskrivs hur de olika verksamheterna inom 

Utbildningsnämndens verksamhetsområde strävar efter att nå så stor 

måluppfyllelse som möjligt för alla barn och ungdomar.   

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att höja kvaliteten i verksamheterna. En 

viktig förutsättning för detta är att tilldelade budgetmedel används effektivt och 

till relevanta insatser.  

 

Utbildningskontoret 

 

 

Ida Texell 

 

Kaj Söder 

Kommundirektör Utbildningschef 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden är ny nämnd 2019. 

Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. 
En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd med 5 
miljoner kronor. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en 
prioriterad verksamhet. Nämndens ambition är att alla ungdomar i Upplands-Bro ska få 
en god utbildning eller meningsfull sysselsättning. 

Arbetet för att på sikt nå budget i balans för Upplands-Brogymnasiet har varit 
prioriterat. 

Under hösten delade nämnden för första gången ut ett kvalitetspris. Priset ges till 
personer som svarat för arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens 
utveckling. Nytänkande och kreativitet ska särskilt uppmärksammas genom 
kvalitetspriset. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden har under 2019 ansvarat för Arbetsmarknadsenheten, 
Vuxenutbildningen (SFI, Grundläggande och gymnasiala kurser samt Yrkesvux) och 
gymnasieskola. 

Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. 
En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en 
prioriterad verksamhet. 

En bra gymnasieutbildning är viktig för ungdomars fortsatta liv med arbete och studier. 
Den gymnasieskola som nämnden ansvarar för ska därför hålla en hög kvalitet. 

Till nämnden rapporterar Utbildningskontoret (gymnasieskola) och Centrum för 
vuxenutbildning och arbetsmarknad (övriga verksamheter). 

 

 

1.3 Verksamheten i siffror 
  2019 2018 2017  

Nämndens nettokostnader 196 225    

Nämndens budgetavvikelse -8 550    

Antal månadsavlönade personer 224    

Varav antal tillsvidareanställda personer 187    
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1.4 Viktiga händelser under året 

Kvalitetspris 

Under hösten 2019 delade nämnden för första gången ut sitt kvalitetspris. 

Gymnasieskola 

Projektet Hållbar skola som finansieras från Sociala investeringsformen har startats på 
Upplands-Brogymnasiet. 

Vuxenutbildningen 

Auktorisation 

1 juli 2019 övergick Vuxenutbildningen till auktorisation som upphandlingssätt för att 
komplettera utbildningsutbudet för kommunmedborgarna. De flesta av de externa 
anordnare som Vuxenutbildningen tidigare hade individuella avtal med valde att 
auktorisera sig samt att utbudet har ytterligare kompletterats med fler aktörer. 
Auktorisationsmodellen har inneburit en större valfrihet för den enskilde att söka 
utbildningar hos olika anordnare och det finns nu möjlighet att välja samma 
utbildningar hos flera. 

Samtliga ansökningar som inkom i och med övergången till nytt upphandlingssystem 
behandlades innan kursstart och innebar inga hinder för kommunmedborgare att söka 
utbildningar inför höstterminen. 

Jobbspår SFI 

Jobbspåren inom SFI kommer utvecklas vidare för att anpassas till det lokala 
näringslivets behov för att öka chanserna till språkinlärning, integration och 
egenförsörjning. 

Arbetsmarknad 

Projektet Kom i Jobb har startat i samarbete med Vuxenutbildningen -
 Arbetsmarknadsenheten - Socialkontoret/ekonomiskt bistånd. Primära målet är minskat 
ekonomiskt bistånd och underlätta möjligheten till arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden. Kom i jobb projektet har 85 personer som uppfyller villkoren och är 
beviljade insatser för att stärka arbetsförmågan: 8 st är i anställning, 5 st har utretts av 
arbetspsykolog och styrs mot annan insats, 3 st har påbörjat studier. Övriga deltagare 
har aktiva kontakter med arbetskonsulenterna på Jobbcenter. Projektet fortgår under 
2020. 

Ferieungdomar 

En nyhet för 2019 var möjligheten att erbjuda ferieanställning hos privata aktörer med 
handledarstöd. Nytt är också att ferieanställningen kan förläggas under hela året. Det 
finns 400 platser. Totalt sökte 465 ungdomar feriearbete. 324 st ungdomar anställdes för 
feriearbete i kommunal verksamhet. Inför nästa säsong ska ett närmare samarbete ske 
med näringslivskontoret och de lokala företagen för att öka chansen för ungdomar att få 
ett arbete bland företagen. 

KAA  

Projektet Insteget i gång och projektet Studiebron är beviljat för 2020. Dessa ska vara 
en möjlighet att förbereda återgång till utbildning eller slutförande av tidigare studier. 
Under 2019 har 20 st ungdomar återvänt till gymnasiet, 28 st har gått till anställning och 
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28 st läser på folkhögskola eller eftergymnasial utbildning. Målgruppen för KAA under 
2019 har varit 130 - 250 individer och varierat under året. 

Möjlighet finns för ungdomar inom Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) att 
feriejobba under hela året. 

Extratjänster 

Anställningstiden för Extratjänster kan högst uppgå till ett år, för 2020 har 
Arbetsförmedlingen tilldelat kommunen 17 platser inom Extratjänst. De vars Extratjänst 
löper ut coachas aktivt vidare till anställning eller annan insats. 

Per december 2019 var 22 st anställda inom Extratjänster. 

Åter i arbete 

Samtliga platser (10 st) är tillsatta. 

En mer omfattande kartläggning kring långtidssjukskrivna personers arbetsförmåga har 
påbörjats i samarbete med Socialkontoret. Syftet är att för individen få rätt ersättning 
och påbörja ev vidareutredningar där så föreligger. Även projektet Kom i jobb har under 
2019 utvecklat kartläggning av insatser för gruppen som kan omfattas av Åter i arbete. 

Ungdomstjänst 

Minderåriga som begått brott ska avtjäna samhällstjänst inom Arbetsmarknadsenheten 
via uppdrag från Socialkontoret. Under 2019 har 12 individer genomgått påföljd. 

Daglig verksamhet 

Ny arbetsplats Palmen öppnade i april för personer med funktionsvariation där 6 st 
personer arbetar. Ett samarbete med externt företag inom återvinning av datautrustning 
har inletts i syftet att skapa fler arbetsuppdrag. Flera nya kontakter har tagits med lokala 
företag i syfte att erbjuda andra arbetsplatser och uppgifter utifrån individens behov. Ett 
exempel är Biltema där ett etablerat samarbete lett till att 6st personer har fått ny 
arbetsplats 5 dagar i veckan. 
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2 Mål och resultat
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen
bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i
nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de
som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört
med tidigare år.

Målet uppfyl lt:

Målet delvis uppfyllt:

Målet ej uppfyllt:

Övergripande mål:
2.1 I Upplands - Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla

skeden

Nämndmål:
2.1 .1 Alla personer i nämndens verksamheter ska känna sig trygga

Indikatorer Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend

Enkätundersökning bland
elever på gymnasieskolan 100% 75% 74%

Enkätundersökning bland
elever på vuxenutbildningen 100% 95% 95%

Övergripande mål:
2.2 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av

hög kvalitet

Nämndmål:
2.2.1 Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med särskild

fokus på den enskildes möjlighet att bli självförsörjande genom arbete,
sysselsättning och integration

Indikatorer Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend

Andelen personer i
arbete/sysselsättning ska
öka

100% 33%

Andelen ungdomar som
kommer i sysselsättning
genom KAA

100% 58%
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Gällande andelen personer i arbete/sysselsättning är dessa beräknade på de personer
som gått till anställning eller studier efter insats inom Arbetsmarknadsenheten. Totalt
sett har 80 individer avslutats under 2019. Andra avslutsorsaker: annan insats,
Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan, uppdragsbeställning avslutad.

Nämndmål:
2.2.2 Elever ska klara sin gymnasieutbildning på för utbildningen planera d tid

Indikatorer Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend

Andelen med examen från
gymnasieskolan inom 3 år
(alla elever skrivna i
kommunen)

100% 58% 59%

Andelen med examen från
UBG inom 3 år 100% 69% 54%

Genomsnittlig betygspoäng
hos avgångseleverna (alla
elever skrivna i kommunen)

20 14 14

Genomsnittlig betygspoäng
hos avgångselever UBG 20 13 13

Andelen elever som är
behöriga till högskola efter
studier på
högskoleförberedande
program.

100% 72% 65%

Kommentar

Gymnasieelever folkbokförda i Upplands - Bro inom 4 år på högskoleförberedande program

2.3 Nämndens bedömning av måluppfyllelse
Trygghetsmålet är inte uppnått och här behöver arbetet fortsätta, främst inom Upplands -
Brogymnasiet.

När det gäller andelen elever me d examen inom 3 år så ser vi en klar förbättring från
föregående år. Målet 100 % är näst intill omöjligt att nå, men förhoppningsvis kan
andelen fortsätta öka kommande år.

Den genomsnittliga betygspoängen har inte heller ökat men bör kunna förbättras i
fra mtiden.
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 2019 Redovisat 2019 Avvikelse 2019 
Avvikelse 

2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Gymnasieskola 279 218 157 479 288 559 159 871 -9 341 2 392 -6 949 -5 330 

Gymnasiesärskola 10 772 252 10 084 205 688 -47 641 1 631 

Arbetsmarknads-
insatser 28 509 10 514 30 270 10 293 -1 761 -221 -1 982 -1 219 

Daglig verksamhet 18 237 530 20 917 953 -2 680 423 -2 257 -650 

Vuxenutbildning 34 878 15 165 36 772 19 056 -1 894 3 891 1 997 4 368 

Summa 371 614 183 940 386 602 190 378 -14 988 6 438 -8 550 -1 200 

3.2 Ekonomisk analys 

Gymnasieskola 

Det totala antalet Upplands-Broelever som går i gymnasieskolor samt utbetalade 
skolpengar för dessa elever redovisar här. 

Gymnasieverksamheten redovisar ett underskott med - 6 949 tkr vid årets slut. Den 
främsta anledningen är Upplands-Brogymnasiet organisation är för stor i förhållande till 
antalet elever.  Ekonomin tillåter inte lika många valmöjligheter, vilka har resulterat i 
för små undervisningsgrupper på skolan. Utbudet stramades därför upp från läsåret 
2019/20. 

En åtgärdsplan upprättades för Upplands-Brogymnasiet. Åtgärder i sammanfattning: 

 Neddragning med 12 heltidstjänster. 
 Ökad undervisningstid för lärare. 

Gymnasiesärskola 

Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola 

Antal elever var i genomsnitt 18. Verksamheten redovisar ett överskott med 641 tkr på 
grund av lägre genomsnittlig kostnad per elev. 
 

Arbetsmarknadsinsatser 

Arbetsmarknadsenheten gör ett underskott på -1982 tkr. Det negativa resultatet beror till 
allra största delen (-1551 tkr) på kostnader för transporter. Det har funnits ett 
investeringsbehov i fordon och chaufförer. Transportenheten kommer delas upp för att 
tydliggöra kostnader och lättare debitera för utförda körningar (DV, Kostenheten och 
Förebyggande enheten). Andra möjliga intäktsvägar undersöks (skoltransporter). 

Det övriga underskottet beror på uteblivna medel från Arbetsförmedlingen gällande 
feriejobben samt delfinansiering av projektet Åter i arbete från AME. 
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Daglig verksamhet 

Daglig Verksamhet gör ett underskott på -2257 tkr. Resultatet beror i huvudsak på tre 
orsaker. 

Volymökningar (fler deltagare) resulterar i ökade transportkostnader och 
personalkostnader. Vidare så har de gamla fordonen, 3 st, bytts ut under året mot nya. 
Utifrån behov öppnat ny verksamhet där budget saknas för lokal och personal. 
Investerat nytt V/A i befintlig fastighet, Bergvik. En översyn av transporten nödvändig 
för att minska behovet av körningar samt att flytta transport från Daglig Verksamhet 
skulle minska underskottet med 1 500 tkr. Transporter mellan arbetsplatsen och 
bostaden är ingen skyldighet i laglig mening och ligger utanför Daglig Verksamhet. 
Utökning av budgetram är nödvändig för att täcka driften av ny verksamhet. 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen gör ett positivt resultat på 1 997 tkr, främst beroende på tilldelning 
av sökta statsbidrag. Inkomstsidan gällande statsbidrag är svårberäknad då det är 
beroende på antalet sökanden samt vilken typ av utbildning de söker. 

  

3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2019 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Hållbar skola 201808 202108 7 200 2 396 7 200 0 

Insteget 201808 202012 3 360 1 350 3 360 0 

Kom i jobb 201903 202012 3 800 1 564 3 800 0 

Studiebron 201908 202012 1 800 0 1 800 0 

Summa   16 160 5 310 16 160 0 

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Hållbar skola 

Projektet är 3-årigt och drivs av Upplands-Brogymnasiet. Slutredovisning sker vid 
projektets slut 2021. 

Insteget – insatser för ungdomar 15-24 år utanför studier och arbete  

Projektet fortlöper under 2020 och finansierar 2 tjänster inom KAA, drivs av 
Arbetsmarknadsenheten. 

Kom i jobb 2019/2020 

Projektet fortlöper under 2020, riktar sig mot individer på försörjningsstöd för att främja 
sysselsättning och minskade kostnader. Drivs av Arbetsmarknadsenheten. 

Studiebron 
Planeras starta februari 2020, vänder sig till ungdomar med mål om åter till skolan. 
Drivs av Arbetsmarknadsenheten. 
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3.5 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2018 
Redovisat 

2019 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Omudgete
ras till 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Gymnasieskolan 1 247 0 541 1 247 706 706 

Daglig verksamhet 200 100 299 200 -99  

Summa 1 447 100 840 1 447 607 706 

3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Investeringsmedel har använts för att modernisera inventarier på UBG och Daglig 
verksamhet. Vissa investeringar gällande kök har ombudgeterats till 2020. 
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Vision och målbild för gymnasieskolan i 
Upplands-Bro 

Förslag till beslut 

Utbildningskontorets förslag till vision och målbild för gymnasieskolans 

framtid godkänns.  

Sammanfattning 

Befolkningsprognosen för Upplands-Bro kommun visar på växande elevkullar 

och antalet ungdomar i gymnasieålder i Stockholmsregionen förväntas öka från 

drygt 77 000 till 97 100 personer till 2027. Utifrån denna utveckling har det 

genomförts en utredning som baseras på elevprognoser, programutbud och 

omvärldsförändringar för att klargöra vilka prioriteringar som kan behövas för 

att anpassa Upplands-Brogymnasiet till framtiden på bästa sätt. PwC har gjort 

en nulägesanalys och omvärldsanalys samt presenterat förslag för hur 

kommunen bör dimensionera och organisera sin gymnasieskola och 

gymnasiesärskola i framtiden. En rekommendation är att ta fram en vision och 

målbild för gymnasieskolans framtid. 

Utbildningskontoret har tagit fram ett förslag i enlighet med 

rekommendationen.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2020 

 Vision och målbild för gymnasieutbildning i Upplands-Bro 

Ärendet 

I Upplands-Bro finns idag det kommunala Upplands-Brogymnasiet där knappt 

tusen elever studerar. Av kommunens ungdomar går ungefär hälften på 

Upplands-Brogymnasiet. Den andra hälften har valt att studera i en annan 

kommun.  

PwC har gjort en nulägesanalys och omvärldsanalys samt presenterar förslag 

för hur kommunen bör dimensionera och organisera sin gymnasieskola och 

gymnasiesärskola i framtiden. PwC har intervjuat nyckelpersoner inom och 

utanför organisationen, politiker samt tjänstemän från förvaltning och 
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gymnasieskolan. En workshop har genomförts med politiker, tjänstepersoner 

och fackliga företrädare. 

Kommun- och regionspecifik statistik, samt nationell data har använts. Till 

grund för omvärldsanalysen och förslagen ligger bland annat Upplands-

Brogymnasiets behov, elevprognoser och elevernas faktiska sökmönster, 

arbetsmarknadens behov, ekonomiska aspekter för kommunen, 

verksamhetsstatistik, benchmark och publikationer på området.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns inget som tyder på att 

Upplands-Brogymnasiet totalt sett är fel dimensionerat. Elevantalet kring 1 000 

är en uttalad önskad nivå för politiker och ledningen.  

En återkommande önskan är att gymnasieskolan ska ha ett brett utbud av 

program. Bredden av program är viktig och ska vara en av de faktorer som gör 

skolan attraktiv.  

PwC har i sin utredning lämnat flera rekommendationer till kommunen. En 

viktig rekommendation är att involvera ledning och personal med att ta fram en 

gemensam vision och målbild. Visionen bör kunna vara ett stöd för nämnden 

och förvaltningen i att utveckla bland annat program, marknadsföring och 

organisation. 

Utbildningskontoret har tagit fram ett förslag i enlighet med 

rekommendationen. 

 Barnperspektiv 

Att det finns gymnasieutbildning i kommunen som är väl anpassad och välmående 

och som tar hänsyn till de närliggande kommunernas programutbud leder till goda 

valmöjligheter för kommunens barn i framtiden.   

Utbildningskontoret 

 

 

 

Kaj Söder Jesper Sjögren 

Utbildningschef Stabschef 

 

Bilagor 
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1 Bakgrund 
Befolkningsprognosen för Upplands-Bro kommun visar på växande elevkullar 
och antalet ungdomar i gymnasieålder i Stockholmsregionen förväntas öka från 
dagens drygt 77 000 till 97 100 personer 2027. Utifrån denna utveckling har 
PwC genomfört en utredning som baseras på elevprognoser, programutbud och 
omvärldsförändringar för att klargöra vilka prioriteringar som kan behövas för 
att anpassa Upplands-Brogymnasiet till framtiden på bästa sätt.   

PwC har gjort en nulägesanalys och omvärldsanalys samt presenterat förslag 
för hur kommunen bör dimensionera och organisera sin gymnasieskola och 
gymnasiesärskola i framtiden. PwC har intervjuat nyckelpersoner inom och 
utanför organisationen, politiker samt tjänstemän från förvaltning och 
gymnasieskolan. En workshop har genomförts med politiker, tjänstepersoner 
och fackliga företrädare.  

Kommun- och regionspecifik statistik, samt nationella data har använts. Till 
grund för omvärldsanalys och förslag ligger bland annat Upplands-
Brogymnasiets behov, elevprognoser, elevernas faktiska sökmönster, 
arbetsmarknadens behov, ekonomiska aspekter för kommunen, 
verksamhetsstatistik, benchmark och publikationer på området.  

PwC har i sin utredning lämnat flera rekommendationer till kommunen. En 
viktig rekommendation är att ta fram en gemensam vision och målbild. 
Visionen bör kunna vara ett stöd för nämnd och förvaltning för att utveckla 
bland annat program, marknadsföring och organisation.  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutade 5 december 2019 att ge 
Utbildningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på en vision och målbild 
för gymnasieskolans framtid.  

 

 

2 Vision 

”Gymnasieutbildning som ger möjligheter” 
Formulering för visionen är preliminär då Upplands-Brogymnasiet är inne i ett 
arbete med att identifiera och formulera sin vision tillsammans med personal 
och elever. Vi vill inte föregripa detta arbete. 
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3 Målbild 

Ömsesidigt värdefull samverkan med lokalt näringsliv skall 
utvecklas  

 Branschråd för olika program skapas i samarbete med komvux och 
kommunens näringslivsutvecklare.  

 

Andelen elever som väljer Upplands-Brogymnasiet i första 
hand skall öka 

 Det är av vikt att de som går på gymnasiet är motiverade till just den 
utbildningen och positivt inställda till den skolan de går på.  

 

Fler elever skall välja någon av erbjudna profiler  
 Inflytande över sin utbildning höjer motivation. Att erbjuda attraktiva 

profiler garanterar söktryck och höjer kvaliteten.   

 

Andelen elever i Upplands-Bro som söker till Upplands-
Brogymnasiet skall öka  

 Kommunens ungdomar skall vara stolta över ”sin” skola och erbjudas 
kvalitativ utbildning med kort resväg. Mindre tid för transport gynnar 
både miljö och ger tid för studier och andra aktiviteter.  

 

Kvaliteten på verksamheten skall höjas:  
 Andelen med examen skall öka  

 Betygsresultaten skall öka  

 Förädlingsvärdet skall följas upp. Alla elever har rätt att utvecklas i 
våra verksamheter  

 

Samverkan mellan introduktionsprogrammen och kommunala 
aktivitetsansvaret skall utvecklas och organiseras så att alla 
ungdomar i kommunen erbjuds studier.  

 Oavsett tidigare skolerfarenheter skall ungdomar i Upplands-Bro ges 
möjlighet till arbete efter avslutad utbildning.  
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Ett brett programutbud, med både yrkesprogram och 
högskoleförberedande program, skall erbjudas  

 Kommunens styrka är mångfald och det skall speglas i alla våra skolor. 
Segregation och fördomar bekämpas av möten mellan människor.  

 

Gymnasiet skall erbjuda en trivsam och trygg plats för studier 
och utveckling   

 Ett långsiktigt toleransarbete i alla verksamheter skapar trivsamma och 
trygga miljöer  

 

Hållbarhetsperspektivet skall beaktas  
 Ett, ur alla perspektiv, hållbart samhälle skapas av människor som ges 

möjlighet att ta ansvar för sin egen situation och för sin påverkan på vår 
globala miljö.  

 

Samverkan och samarbete med vuxenutbildningen skall 
utvecklas  

 Utbildningssektorn i kommunen samverkar och samarbetar för 
invånarnas bästa. I brytpunkten mellan ungdom och vuxen verkar 
vuxenutbildningen och gymnasieskolan för att skapa de bästa 
förutsättningarna för eleverna att komma ut i yrkesliv eller vidare 
studier.  

 

Gymnasiesärskoleplatser skall säkras  
 Alla ungdomar skall känna sig välkomna, i våra egna verksamheter, 

eller i verksamheter där vi kan garantera god kvalitet. Vi menar allvar 
med att skapa en skola för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar.  

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Carl-Fredrik Wincent 

   

Kommunledningskontoret/GAN 

   

carl-fredrik.wincent@upplands-bro.se 

2019-11-25 GAN 19/0086  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Svar på medborgarförslag om service till äldre 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden tackar för förslaget och ger Centrum för 

Vuxenutbildning och Arbetsmarknad i uppdrag att utreda möjligheten att utöka 

serviceutbudet i kommunens ”Fixartjänst”. 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget daterat 16 juni 2017 önskar se en utökning av 

serviceutbudet i kommunens ”Fixartjänst” för kommuninvånare äldre än 70 år. 

Utökningen skulle vara tillägg av tjänster som enklare hantverksarbeten som 

byte av packningar och tätningar eller ventilationsarbeten. Centrum för 

Vuxenutbildningen och Arbetsmarknad som ansvarar för ”Fixartjänst” genom 

Arbetsmarknadsenheten anser att detta är ett bra förslag för att öka 

livskvaliteten för kommunens äldre. Kommunledningskontoret föreslår att 

förslaget utreds och återrapporteras i god tid till Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2019 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 

november 2019 

 Medborgarförslag om att utöka servicen i kommunens ”Fixartjänst” för 

äldre kommuninvånare den 16 juni 2017 

Ärendet 

Medborgarförslaget daterat den 16 juni 2017 önskar se en utökning av 

tjänsteutbudet i kommunens ”Fixartjänst” för äldre kommuninvånare över 70 

år. I tjänsten idag erbjuds äldre få hjälp med byte av lampor, uppsättning av 

gardinstänger och liknande för att förebygga fall och skador i hemmet. Enligt 

förslagsställaren skulle en utökad service i form av enklare hantverksjobb (byte 

av packningar och tätningar i handfat/kök, ventilationsarbete, mm) ge äldre en 

större möjlighet att bo kvar hemma och öka livskvaliteten då hantverkare sällan 

accepterar mindre jobb. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-11-25 GAN 19/0086 

 
 

 

Den 13 september 2017 överlämnade Kommunfullmäktige medborgarförslaget 

till Socialnämnden för beslut. Den 6 november 2019 omfördelades 

medborgarförslaget till Gymnasie- och arbetslivsnämnden.  

Intentionen i detta förslag är mycket positiv då det skulle öka livskvaliteten för 

många äldre som vill bo kvar längre i sina hem och ge ett stöd till många som 

har små marginaler att klara vardagen. Som förslagsställaren skriver är det ofta 

svårt att få hantverkare att ta mindre jobb och kan bli väldigt kostsamt om man 

ändå tvingas att göra det vid ett fel eller skada. 

Kommunledningskontoret föreslår att förslaget utreds för att se vilken typ av 

utökad service som skulle kunna ges inom ”Fixartjänst”. Det kan vara så att 

enbart vissa delar av förslaget går att förverkliga då vissa installationer och 

reparationer gällande vatten och ventilation har krav på fackmannamässigt 

arbete för att godkännas av försäkringsbolag, hyresvärdar och 

bostadsrättsföreningar. 

 

Barnperspektiv 

Beslut att utreda en eventuell ökning av servicen inom ”Fixartjänst” rör 

uteslutande personer över 70 år och får ingen direkt påverkan på barn och 

unga.  

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommunledningskontoret Carl-Fredrik Wincent 

 Tf. Avdelningschef Centrum 

Vuxenutbildning och Arbetsmarknad 

 

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag om att utöka servicen i kommunens ”Fixartjänst” för 

äldre kommuninvånare den 16 juni 2017  

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 

2019 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-11-25 GAN 19/0086 

 
 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 15 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-11-06 

 

 

§ 245 Omfördelning av medborgarförslag om 
service till äldre 

 Dnr KS 17/0207 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om service till äldre i 

kommunen till Gymnasie-och arbetslivsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 16 juni 2017 inkom ett medborgarförslag om service till äldre i 

kommunen. I medborgarförslaget skriver förslagsställaren att kommunen har 

en service, en så kallad fixartjänst, för dem som är över 70 år och till exempel 

behöver hjälp med att byta lampor hemma. Förslagsställaren anser att 

kommunen även bör ha en service för att äldre ska kunna bo kvar i sina hus. 

Kommunen ska genom denna tjänst till exempel byta packningar och tätningar 

i vattenkranar. 

Den 26 september 2019 behandlades medborgarförslaget vid Socialnämndens 

sammanträde. Eftersom kommunens fixartjänst tillhör Arbetsmarknadsenheten 

föreslår Socialnämnden att medborgarförslaget lämnas över till Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2019 

 Medborgarförslag om service till äldre den 16 juni 2017. 

 Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 26 september 

2019.13 september 2019 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 

september 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om service till äldre i 

kommunen till Gymnasie-och arbetslivsnämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 Socialnämnden 

 

 





GAN Balanslista Dnr GAN 20/0008 

 

Diarienr Uppdrag Beslut/Kommentar 

   

UN 16/0150 

Datum: 

2016-12-20 

§ 89 

Utredning Upplands-Brogymnasiet  

 

 

 

 

 

Utbildningskontoret får i uppdrag att 

utreda en eventuell utbyggnad av 

Upplands-Brogymnasiet. 

 

GAN 19/0050 

Datum: 

2019-12-05 

§ 49 

Förslag på en vision och målbild för 

gymnasieskolans framtid 

Utbildningskontoret får i uppdrag att 

ta fram ett förslag på en vision och 

målbild för gymnasieskolans framtid, 

som ska vara klart till Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden kvalitetsdag den 20 

februari 2020. 
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