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Tertialrapport 1 - april 2020 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner Utbildningskontorets 

tertialrapport för april 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har skrivit en tertialrapport per 30 april med helårsprognos 

för 2020.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2020 

 Tertialrapport april 2020 

Ärendet 

Tertialrapporten innehåller en redogörelse av Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden verksamhet och resultat under årets fyra första månader. 

Dessutom innehåller rapporten en helårsprognos för nämndens ekonomiska 

resultat. 

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.  
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

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. 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 är prioriterat. 

Nämnden delar varje år 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 ansvarar 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 Viktiga händelser under året 

Kvalitetspris 

Hösten 2020 kommer nämnden dela ut sitt kvalitetspris för andra gången. 

Gymnasieskola 

Projektet Hållbar skola som finansieras från Sociala investeringsformen har pågår på 

Upplands-Brogymnasiet. 

Under stor del av vårterminen har undervisningen på Upplands-Brogymnasiet bedrivits 

genom fjärr- och distansstudier på grund av pågående pandemi. 

Nämnden har beslutat om en vision och en målbild för kommunens gymnasieutbildning 

i framtiden. 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen har under vårterminen ställt om till att endast erbjuda utbildning via 

fjärr- och distansundervisning i enlighet med Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer p.g.a. pågående pandemi. Detsamma har gällt för våra externa 
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upphandlade utbildningar. 

Ett samarbetsavtal mellan Upplands-Bro och Håbo kommun har skrivits på. Avtalet 

innebär att Håbo förlägger all sin kommunala vuxenutbildning inom SFI, 

grundläggande och gymnasiala kurser i Upplands-Bro. Detta innebär en ökad volym 

och större intäkter. 

Arbetsmarknad 

Projektet Kom i Jobb fortgår i samarbete med Vuxenutbildningen -

 Arbetsmarknadsenheten - Socialkontoret/ekonomiskt bistånd. Primära målet är minskat 

ekonomiskt bistånd och underlätta möjligheten till arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten deltar i ESF-projektet MIA - vidare från 2020 

samt överser möjligheterna att ansluta till ett samordningsförbund. 

Ferieungdomar 

För 2020 har ett externt koncept upphandlats med målet att utföra feriearbete i 

närområdet för att stimulera ägarskap och utveckla trygghet. I övrigt har arbetet med 

ferieplatser till viss del påverkats av rådande pandemi (äldreboenden och hemtjänst tar 

inte emot ferieungdomar). Ett större fokus på central ledning av feriearbetet har skett 

under 2020 för att kvalitetssäkra och skapa meningsfulla arbeten. 

KAA  

Projektet Studiebron, ett sociala investeringsfonds projekt, har inte kunnat starta som 

planerat beroende på pandemi under våren 2020. 

Möjlighet finns för ungdomar inom Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) att 

feriejobba under hela året. 

Extratjänster 

Anställningsformen Extratjänst fortlöper under 2020, 12 anställda finns i denna insats. 

OSA-platser 

Arbetsförmedlingen har tilldelat kommunen 10 platser inom anställningsformen 

Offentligt Skyddad Anställning för 2020. 
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2 Ekonomi 

2.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 202004 Redovisat 202004 Avvikelse 202004 
Avvikelse 

201904 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Gymnasieskola 102 102 51 996 104 550 53 390 -2 448 1 394 -1 054 -4 933 

Gymnasiesärskol
a 3 565 23 3 511 61 54 38 92 408 

Arbetsmarknads-
insatser 6 901 3 008 6 165 1 791 736 -1 217 -481 -1 982 

Vuxenutbildning 12 102 5 051 11 826 5 143 276 92 368 1 997 

Summa 124 670 60 078 126 052 60 385 -1 382 307 -1 075 -4 510 

2.2 Helårsprognos 

  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Gymnasieskola 283 907 155 917 291 607 155 917 -7 700 0 -7 700 

Gymnasiesärskola 10 695 70 10 725 100 -30 30 0 

Arbetsmarknadsinsatser 23 334 9 050 23 703 7 719 -369 -1 331 -1 700 

Vuxenutbildning 35 064 15 154 35 064 15 154 0 0 0 

Summa 353 000 180 191 361 099 178 890 -8 099 -1 301 -9 400 

2.3 Ekonomisk analys 

Gymnasieskola 

Det totala antalet Upplands-Broelever som går i gymnasieskolor samt utbetalade 

skolpengar för dessa elever redovisar här. 

Gymnasieverksamheten beräknas redovisa ett underskott med - 7 700 tkr vid årets slut. 

Den främsta anledningen är Upplands-Brogymnasiet organisation är för stor i 

förhållande till antalet elever. En åtgärdsplan är upprättad för Upplands-Brogymnasiet. 

Gymnasiesärskola 

Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola. Elevpeng betalas för i genomsnitt 18 

elever. 

Budget i balans. 

Arbetsmarknadsinsatser 

Transport & Service är en intäktsbaserad verksamhet. Pågående pandemi-läge påverkar 

kostnaderna för personal och fordon som fortlöper samtidigt som inga inkomster 

skapas. 

Vissa personalkostnader för Arbetsmarknadsenheten som helhet har minskat under 

pandemin då en del av personalen har blivit tillfälligt omplacerad till Socialkontorets 

verksamheter. 
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Vuxenutbildningen 

En stor del av Vuxenutbildningens finansiering kommer från riktade statsbidrag. För 

innevarande år finns det ett förslag från regeringen att ta bort det kommunala 

medfinansieringskravet för yrkesutbildningar. Förslaget tydliggör inte vad som händer 

med de elever som söker längre utbildningar som sträcker sig över årsskiftet till 2021. 

Detta skulle kunna innebära en större utgift för Vuxenutbildningen nästa år för 

utbildningar som godkänns och bekostas av staten under innevarande år. Det här är ett 

förslag som inte är beslutat ännu vilket sammantaget medför stor osäkerhet i prognosen 

för resten av året 2020. 

  

2.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202004 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Hållbar skola 201808 202108 7 200 3 068 7 200 0 

Insteget 201808 202012 3 360 1 605 2 501 859 

Kom i jobb 201903 202012 3 800 2 525 3 800 0 

Studiebron 201908 202012 1 800 0 0 1 800 

Summa   16 160 7 198 13 501 2 659 

2.5 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 

Planerades starta februari 2020, vänder sig till ungdomar med mål om åter till skolan. 

Med rådande pandemi-läge har detta projekt inte kunnat starta. Drivs av 

Arbetsmarknadsenheten. 
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2.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Prognos 

2020 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Gymnasieskolan 1 200 145 1 200 1 200 0 

Arbetsmarknadsinsatser 100 0 0 100 100 

Summa 1 300 145 1 200 1 300 100 

2.7 Kommentarer investeringsredovisning 

Investeringsmedel har använts för att modernisera inventarier på Upplands-

Brogymnasiet (inkl kök). 
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Utredning av Upplands-Bro kommuns 
deltagande i ett samordningsförbund 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ger Centrum Vuxenutbildning 

Arbetsmarknad (CVA) i uppdrag att utreda förutsättningarna för Upplands-Bro 

kommuns deltagande i ett samordningsförbund. 

Sammanfattning 

Ett samordningsförbund är ett samarbete mellan kommun, region och stat. 

Målet med samordningsförbundet är att skapa heltäckande insatser för personer 

som står långt från arbetsmarknaden genom ökad samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen. Det är också en 

förutsättning för deltagande i större insatser. 

Centrum Vuxenutbildning Arbetsmarknad (CVA) har som mål att under 2020 

utreda förutsättningarna för Upplands-Bro kommuns deltagande i ett regionalt 

samordningsförbund och inkomma med ett eventuellt förslag till deltagande 

från början av 2021. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2020 

Ärendet 

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten (genom 

myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan). 

Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera 

rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att uppnå sin 

förmåga att förvärvsarbeta. 

Förbunden liknar kommunalförbund till formen, men regleras av egen 

lagstiftning. Förbundet har en styrelse med ledamöter från de tre parterna – 

kommuner, regioner och staten. Det ska också finnas en förbundsordning. 

2019 fanns det 82 finansiella samordningsförbund. 247 av 290 kommuner och 

alla regioner är medlemmar i ett samordningsförbund. 
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Samordningsförbundets insatser gör skillnad 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort en analys av 

samordningsförbundens effekter på målgruppen individer som står utanför den 

reguljära arbetsmarknaden (rapport 2019:4). Rapporten kommer fram till 

följande resultat gällande effekterna av samordningsförbundens insatser: 

- Andelen personer med sjukpenning minskar. 

- Andelen personer med sjuk- och aktivitetsersättning ökar. 

- Andelen män som lämnar Arbetsförmedlingen för arbete ökar. 

Individer som befinner sig inom olika delar av de gemensamma 

trygghetssystemen riskerar att hamna mellan stolarna. Arbetsförmedlingen kan 

bedöma en individ som för sjuk för att stå till arbetsmarknadens förfogande 

medan Försäkringskassan bedömer samma individ som för frisk för att få rätt 

till ersättning från sjukförsäkringen. Detta exempel visar på behovet av 

samordning när det gäller vilken insats som är bäst för individen med målet att 

bli självförsörjande. 

Samordningsförbunden arbetar genom finansiering av två olika typer av 

insatser: individnivå och strukturövergripande nivå. Målgruppen för de 

individuella insatserna är personer med medicinska, psykiska, sociala och 

arbetsmarknadsrelaterade problem som behöver stöd från flera aktörer. Dessa 

personer befinner sig oftast långt ifrån arbetsmarknaden och är ofta beroende 

av offentlig försörjning. På övergripande nivå är samordningsförbundets syfte 

att initiera och delta i större insatser (t.ex. ESF-projekt) samt att stärka 

samverkan mellan de fyra parterna och öka medarbetarnas kunskap om olika 

gruppers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 

Tidsplan 

CVA har som mål att under resten av 2020 utreda Upplands-Bro kommuns 

förutsättningar att ingå i ett regionalt samordningsförbund för att inkomma med 

ett beslutsunderlag för eventuellt medlemskap början av 2021. 

Barnperspektiv 

Föräldrars etablering i arbete utgör en stark skyddsfaktor för barns hälsa. Att 

växa upp i en familj med ett långvarigt utanförskap i förhållande till 

arbetsmarknaden och möjlighet till egenförsörjning medför risker senare i livet. 

Att aktivt arbeta för att människor ges möjlighet att självständigt forma sina liv 

främjar barns utveckling. 
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Ida Texell  

Kommundirektör Carl-Fredrik Wincent 

 t.f. Avdelningschef Centrum 

Vuxenutbildning Arbetsmarknad 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Socialnämnden 
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Utredning av Arbetsmarknadsenhetens 
organisationstillhörighet 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ger Centrum Vuxenutbildning 

Arbetsmarknad (CVA) i uppdrag att utreda förutsättningarna för ny 

organisation inom arbetsmarknadsenheten. 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsenheten arbetar med deltagare på uppdrag av Socialkontoret i 

form av ett myndighetsbeslut. Insatsen syftar till att träna upp arbetsförmågan 

med målet att hjälpa deltagaren till anställning eller studier och generellt stärka 

individens ställning på arbetsmarknaden. 

För att nå detta mål vill Centrum Vuxenutbildning Arbetsmarknad (CVA) 

arbeta fram en organisation som syftar till att kommunens resurser utnyttjas så 

effektivt som möjligt. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslås fatta beslut 

om att ge CVA i uppdrag att genomföra en genomlysning av samarbetet mellan 

Arbetsmarknadsenheten (AME) och enheten för försörjningsstöd. Ärendet ska 

även tas upp för beslut i Socialnämnden. 

De områden som en genomlysning ska ge svar på är bland annat effekter och 

resultat av befintliga arbetsmetoder, inventering av målgrupper och olika 

behov, värderingar och synsätt, kompetens, statistik och jämförelsetal. 

CVA har som mål att under resten av 2020 utreda nuvarande organisation och 

arbetsmetod samt att ge Gymnasie- och arbetslivsnämnden ett förslag på en 

ändamålsenlig organisation med aktiv start från början av 2021. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2020 

Ärendet 

Sett till sin omfattning är försörjningsstöd ett av de mest betydelsefulla 

områdena inom socialt arbete. Stödformen utgör den kostnadsmässigt största 

enskilda biståndsinsatsen inom individ- och familjeomsorgen och det 

vanligaste skälet till att människor kommer i kontakt med socialtjänsten. Som 

samhällets sista ekonomiska skyddsnät fångar det upp en mängd olika behov. 
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Merparten av de försörjningssvårigheter det handlar om har någon form av 

arbetslöshetsproblematik i botten. 

Arbetsmarknadsenhetens målgrupp står längst ifrån arbetsmarknaden och 

resultat från projektet Kom i jobb där en arbetspsykolog har träffat deltagare 

har visat på en ofta komplex problematik och behov av stora insatser. AME har 

arbetat med arbetsmarknadspolitiska åtgärder såsom Extratjänster, 

Nystartsjobb, lönestöd och, från 2020, OSA-platser.  

Hushåll med mer varaktiga behov av försörjningsstöd ökar och de psykosociala 

problemen är komplexa. Det betyder att åtgärder och insatser för att nå målet 

om egen försörjning behöver vara varierade, stegvisa och samordnade med 

andra huvudmän. 

 

Kostnadsutveckling av försörjningsstöd 

Behovet av arbetsmarknadsinsatser påverkas av en rad olika faktorer såsom 

konjunkturläge, tillgång till arbete, utformning av statliga trygghetssystem samt 

inkomst- och kostnadsutveckling. De grupper som står långt från 

arbetsmarknaden är extra utsatta för strukturella förändringar. Några grupper 

som ofta nämns är utrikesfödda kvinnor med långvarigt försörjningsstöd samt 

ensamstående mödrar. Övriga individuella faktorer som påverkar hur vägen 

mot egen försörjning ser ut är graden av utbildning, arbetslivserfarenhet, 

språkkunskaper och psykisk och fysisk hälsa. 

I Upplands-Bro kommun har kostnaderna för försörjningsstöd stadigt ökat i 

takt med befolkningsökning och den ökade mottagningen av nyanlända 

flyktingar. Dessa kostnader avspeglas också i Arbetsmarknadsenhetens 

ekonomiska resultat. Nyanlända som efter två år lämnar etableringen, och sin 

grundförsörjning med ersättning från staten, har lång väg kvar till såväl arbete 

som bostad. Denna grupp har fortsatt stora behov av arbetsinriktade insatser. 

Vilken effekt den rådande Coronakrisen kommer att ge är svår att förutse men 

CVA spår en betydande ökning av nya hushåll samt att tiden i bidragsberoende 

kommer att bli längre. Regeringen avser att tillföra Arbetsförmedlingen medel 

för att möta kommande behov för människor som står långt från 

arbetsmarknaden i form av arbetsmarknadsutbildningar och andra 

arbetsmarknadspolitiska program vilka är insatser som nogsamt behöver 

bevakas. 

 

Organisering och genomlysning av arbetsmarknadsinsatser 

De arbetsmarknadsinsatser som Upplands-Bro kommun kan erbjuda ligger idag 

organiserade inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden, Arbetsmarknadsenheten 

(AME). AME erbjuder både kartläggning av arbetsförmåga och 

jobbsökarverksamhet, såväl i verksamhet inom kommunen som på den 

reguljära arbetsmarknaden. Genom beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen 
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initieras ett samarbete mellan socialkontoret och AME med ett gemensamt mål 

om att den enskilde ska hitta en väg mot egen försörjning. 

AME använder sig av modellen ”Supported employment”, som innebär stöd 

innan, under och efter en deltagare har möjlighet att prova en anställning 

genom en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Modellen syftar till att ge deltagare 

som står långt ifrån en anställning ett mer heltäckande och långsiktigt stöd för 

att låta individen växa och komma i egen försörjning.  

Ett grundläggande mål med arbetet med försörjningsstöd är att invånare i 

Upplands-Bro ska etablera sig på arbetsmarknaden och försörja sig själva. För 

att nå det målet vill CVA arbeta fram en organisation och en arbetsmetod som 

syftar till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. CVA vill 

arbeta för att korta ner bidragstiden genom att snabbt kunna erbjuda 

sysselsättning i de ärenden där det finns olika grad av arbetsförmåga. En 

fungerade samordning med tät uppföljning från biståndsbeslut till insats kräver 

ett gemensamt förhållningssätt, en tydlig arbetsordning och mätbara mål. 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslås fatta beslut om att ge CVA i 

uppdrag att genomföra en genomlysning av samarbetet mellan AME och 

enheten för försörjningsstöd. Ärendet ska även tas upp för beslut i 

socialnämnden. 

De områden som genomlysningen ska ge svar på är bland annat effekter och 

resultat av befintliga arbetsmetoder, inventering av målgrupper och olika 

behov, värderingar och synsätt, kompetens, statistik och jämförelsetal. 

En analys av dessa områden ska ligga till grund för de prioriteringar som CVA 

anser är de mest strategiska att arbeta med, både utifrån prioriterade 

målgrupper och vilken metod och organisering som kan antas ge bäst effekt för 

att både korta bidragstiden i befintliga hushåll men också för att hindra nya 

sökande från att fastna i bidragsberoende. 

 

Tidsplan 

CVA har som mål att under resten av 2020 utreda nuvarande organisation och 

arbetsmetod samt att ge socialnämnden ett förslag på en ändamålsenlig 

organisation med aktiv start från början av 2021. 

Barnperspektiv 

Föräldrars etablering i arbete utgör en stark skyddsfaktor för barns hälsa. Att 

växa upp i en familj med långvarigt ekonomiskt bistånd och utanför 

arbetsmarknaden medför risker senare i livet. Att aktivt arbeta för att 

människor ges möjlighet att självständigt forma sina liv främjar barns 

utveckling. 
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Kommunledningskontoret 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Carl-Fredrik Wincent 

 t.f. Avdelningschef Centrum 

Vuxenutbildning Arbetsmarknad 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Socialnämnden 
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Val av ersättare till beredningen 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden väljer Ylva Henriksson (KD) som ersättare i 

beredningen.  

Sammanfattning 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden inrättade den beredning den 7 januari 2019. 

Beredningen beslutades bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Vid tillfället 

fanns ingen ersättare för Kristdemokraterna invald i nämnden varpå 

Kristdemokraternas ersättare till beredningen bordlades.   

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Sara Lauri  

Kanslichef  

  

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 
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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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