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Nämndplan 2023 – Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 
1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar nämndplan för 2023 fördelat på
verksamhetsnivå enligt utbildningskontorets förslag.

2. Utbildningschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens
gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov.

Sammanfattning 
Utbildningskontoret har gjort ett förslag till nämndplan för 2023 med 
utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. 

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2023

• Nämndplan för gymnasie- och arbetslivsnämnden 2023

Ärendet 
Utbildningskontoret har gjort ett förslag till nämndplan för 2023 med 
utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2022 om 
budgetramar. Gymnasie- och arbetslivsnämnden tilldelas 179 700 tkr för 
budgetåret 2023. 

Förslaget till nämndplan för utbildningsnämnden 2023 är fördelat på 
verksamhetsnivå.  

Fördelning på verksamhetsnivå 

Förslaget till internbudget på verksamhetsnivå enligt innebär att den totala 
ramen enligt kommunfullmäktiges beslut har delats upp på olika 
verksamhetsområden. Av bilagan framgår övergripande och verksamhetsvisa 
mål och uppdrag. 

Barnperspektiv 
Genom en strukturerad budgetprocess och tydlig verksamhetsplan ges bästa 
möjliga förutsättningar med hänsyn till barn och elever.  
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1 Ansvarsområde och organisation 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) får ett utökat ansvar och byter namn 

till gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN) med ansvar för; gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för 

vuxna. Delar av arbetsmarknadsfrågorna flyttas från socialnämnden och socialkontoret 

till gymnasie- och arbetslivsnämnden och utbildningskontoret. Under föregående 

mandatperiod fanns det en enhet med ansvar för arbetsmarknad och integrationsfrågor 

enheten tillhörde socialnämnden och socialkontoret. Enheten delas nu upp. 

Integrationsfrågorna, försörjningsstöd och servicegruppen kommer även i fortsättningen 

att ligga under socialnämndens ansvar. Jobbcenter, feriearbeten och strategisk 

samverkan för arbetsmarknadsfrågor (Samsund, samverkan med Järfälla, Sundbyberg 

och Arbetsförmedlingen) flyttas till gymnasie och arbetslivsnämnden. Det innebär att 

gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering 

av vad som åligger kommunen som huvudman och hemkommun enligt skollagen och 

andra författningar. 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och 

utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende 

ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomför eller har fullföljt 

utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 

motsvarande utbildning. 

De verksamheter som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för är inte 

obligatoriska, skolformerna är frivilliga. Verksamheterna har en tydlig nationell 

styrning via nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser 

i skollag, skolförordningar och allmänna råd. 

Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. På utbildningskontoret finns en 

avdelningschef som ansvarar för all kommunal verksamhet där gymnasie- och 

arbetslivsnämnden bär ansvarar för, som huvudman. Kommunala vuxenutbildningen 

leds av en rektor och gymnasieskolan leds av en annan rektor. Arbetsmarknadsenheten 

leds av en enhetschef. 

Inom utbildningskontoret finns en avdelning som på olika sätt utgör stöd för samtliga 

skolenheter i kommunen, avdelningen benämns som centralt skolstöd. I avdelningen för 

centralt skolstöd ingår förutom kontorets administration, resursenheten med den 

centrala elevhälsan och enheten för modersmål- och nyanlända. Utbildningskontoret 

innefattar även måltidsenheten som leds av en enhetschef. 
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2 Verksamhetsåret 2023 
Nämndens verksamhet ska vara trygg och av god kvalité. 

En bra utbildning kan verkligen göra skillnad för en människas liv. Oavsett vilken 

utbildning en elev väljer så ska hen få en utbildning och undervisning av hög kvalitet. 

En grundläggande förutsättning för att elever ska kunna lära sig är att de känner 

trygghet. Trygghet i att vistas i miljöer som inbjuder till lärande och som har studiero, 

tryggheten att veta att man får stöd för att nå målen med sin utbildning eller praktik, 

tryggheten i att få lära sig det svenska språket så att man som nyanländ lättare kan bli 

delaktig i det svenska samhället. 

Drygt hälften av gymnasieeleverna som bor i Upplands-Bro kommun, väljer att få sin 

utbildning på Upplands-Brogymnasiet (UBG), där Upplands-Bro kommun är 

huvudman. De elever som väljer en annan kommunal gymnasieskola eller en fristående 

gymnasieskola i annan kommun, har ett högre studieresultat än de som väljer UBG 

(genomsnittligt resultat). Stora insatser har gjorts under de senaste åren för att öka 

tryggheten och göra UBG till ett mer attraktivt gymnasium. Arbetet har gett resultat, 

elever och lärare upplever en stor skillnad idag och antalet förstahandssökande till de 

olika programmen har ökat. Det är viktigt att Upplands-Brogymnasiet fortsätter det 

arbetet som har påbörjats. Några viktiga områden att jobba med kommande år är; att 

utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, säkra kompetensförsörjningen och lyfta 

lokalfrågorna som en del av verksamhetsutvecklingen. Samverkan inom avdelningen, 

inom utbildningskontoret och samverkan med övriga kontor är viktigt för att få en 

effektivitet där resurserna används för att göra skillnad för eleverna, undervisningen och 

de utbildningar som kommunen bedriver för ungdomar och vuxna. 

En bra gymnasieutbildning är viktig för ungdomars fortsatta studier, arbete och liv. Den 

gymnasieskola som nämnden ansvarar för ska därför hålla en hög kvalitet. Alliansen vill 

öka andelen elever som tar examen från gymnasieskolan och klarar sin utbildning på tre 

år. Alla elever ska kunna få betyg i samtliga ämnen. Har man avslutat ett 

studieförberedande program så ska man vara behörig att söka ett program på 

högskolenivå. De yrkesförberedande programmen ska ha ett gott samarbete med 

arbetsmarknaden och den specifika branschen. 

Vuxenutbildningen, SFI och gymnasieskolan ska ha ett gott och nära samarbete med 

näringslivet. Utbildningar ska utformas utifrån vad som efterfrågas av arbetsmarknaden 

och företagen och verksamheterna ska verka för att få till praktikplatser för de som är på 

väg ut arbetslivet. 

Alliansen vill särskilt lyfta vikten av att SFI (svenska för invandrare) behöver leverera 

en betydligt bättre utbildning och undervisning än tidigare. Andelen elever som klarar 

utbildningen av de som är inskrivna har under flera år varit oacceptabelt låg. 

Det övergripande uppdraget för nämnden är att verka för att människor kommer i arbete 

och egenförsörjning. Detta ställer höga krav på att; arbetsmarknadsenheten, 

vuxenutbildningen, näringslivsenheten, socialkontoret, Upplands-Brogymnasiet samt 

lokala näringslivet samarbetar. 

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

prioriterad verksamhet. Alla ungdomar under 20 år i Upplands-Bro ska vara i utbildning 

eller arbete. 
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3 Prioriterade områden med mål och indikatorer 
Under kommande mandatperiod har Alliansen valt ut tre övergripande målområden för 

gymnasie- och arbetslivsnämnden. Till varje målområde finns ett antal indikatorer. 

Alliansen vill se större effekt kring de prioriterade målområdena. Uppföljningar 

kommer att ske tätare och mer systematiskt. Enheterna måste ha en organisation för 

uppföljning, analys och koppla detta till åtgärder som gör skillnad för eleverna, 

elevernas lärmiljö och måluppfyllelse. 

De tre prioriterade målområdena för kommande mandatperiod är: 

1. Stärkt medborgarnytta 

2. Livslångt lärande 

3. Social hållbarhet 

3.1 Övergripande mål: Stärkt medborgarnytta 

Kommunen ska använda skattepengarna mer effektivt och ge invånarna god service och 

hög kvalitet för varje skattekrona. Detta tillsammans med god ekonomisk kontroll är 

särskilt viktigt nu när Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. 

Ett starkt lokalt näringsliv behövs för fler arbetstillfällen och för att Upplands-Bro ska 

vara en attraktiv kommun. 

3.1.1 Nämndmål: Effektivt nyttjande av resurser för bättre resultat 

Beskrivning 

Målsättningen är att en så stor del som möjligt av resurserna ska komma verksamheten, 

medborgarna och eleverna till del. En effektiv administration, effektivt lokalutnyttjande 

och möjligheten att samverka och samnyttja resurser inom avdelningen, inom kontoret 

och mellan kontoren ska vara självklart. Elevantalet och storlek på klasser har en stor 

påverkan på ekonomin. Det är därför av stor vikt att Upplands-brogymnasiet erbjuder en 

attraktiv och trygg skola och ett attraktivt utbud av utbildningar med hög kvalitet. 

Indikatorer 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Andel elever folkbokförda i Upplands-Bro kommun som väljer 
att få sin utbildning på Upplands-Brogymnasiet. 45 (41,7) 47 50 

• (inom parentes utfall 2022)    

3.2 Övergripande mål: Livslångt lärande 

Varje elev ska ges rätt förutsättningar för att lyckas. Kunskap och studiero står i fokus 

för utbildningsverksamheten. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska arbeta för en 

högre kvalitet. Studieresultaten ska förbättras och eleverna ska få en god beredskap för 

arbetslivet. Kopplingarna mellan utbildning och näringsliv ska stärkas 

3.2.1 Nämndmål: Andelen elever som klarar sin utbildning, på för utbildningen 

planerad tid ska öka 

Beskrivning 

Elever som inte klarar sin utbildning riskerar att påverkas mycket negativt. 

Självförtroende och framtidstro påverkas negativt och eleven riskerar att hamna i ett 
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utanförskap som kan påverka livssituationen över lång tid. Att elever lyckas med sina 

studier och avslutar sina utbildningar är en av de största skyddsfaktorerna som lägger 

grunden för fortsatta studier eller arbete. För nyanlända är vikten av att lära sig det 

svenska språket avgörande för att kunna leva och verka i det svenska samhället.  

 

För att ytterligare stärka utbildningarna och anpassa utbildningarna och utbudet till 

efterfrågan bör banden till det lokala näringslivet ytterligare stärkas. God samverkan 

och ett gott samarbete ska leda till att öka elevernas engagemang i sina studier på 

gymnasiet och vuxenutbildningen samt öka de lokala företagens engagemang i 

utbildningarna och kommunens utveckling. 

Indikatorer 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Andelen med examen från gymnasieskolan inom 3 år (alla 
elever skrivna i kommunen) 75 80 85 

Andelen med examen från UBG inom 3 år        80 (83) 85 87 

Genomsnittlig betygspoäng hos avgångseleverna (alla elever 
skrivna i kommunen) 15  15,5 16 

Genomsnittlig betygspoäng hos avgångselever UBG         15 (14) 15,5 16 

Andelen elever som är behöriga till högskola efter studier på 
högskoleförberedande program.         80 (80) 85 90 

• (inom parantes utfall 2022)    

3.3 Övergripande mål: Social hållbarhet 

Alla ska känna att det är tryggt att bo, leva och verka I Upplands-Bro. Unga på glid ska 

fångas upp tidigt och få rätt stöd innan de hamnar i kriminalitet. Fler åtgärder mot våld, 

hedersförtryck och trakasserier. Det ska inte finnas några utsatta områden. 

Fler ska kunna försörja sig själva. Fokus på svenska för att förbättra integrationen. 

Samarbetet mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och föreningslivför 

att förebygga psykisk ohälsa. 

Det ska finnas goda möjligheter till rörelse, idrott, kultur, rekreation och friluftsliv. Ett 

aktivt föreningsliv bygger gemenskap och skapar positiva hälsoeffekter och 

framtidshopp. 

3.3.1 Nämndmål: Tryggheten i nämndens verksamheter ska öka 

Beskrivning 

För att elever ska utvecklas och vara mottagliga för nya kunskaper och utveckla sina 

förmågor, behöver de känna sig trygga. Tydliga strukturer, rutiner, ordning och studiero 

ska vara grundläggande faktorer i arbetet med skolans trygghet. Goda relationer mellan 

elever och mellan lärare och elever är en framgångsfaktor. Det ska vara nolltolerans när 

det gäller kränkningar, hot och våld. 

Indikatorer 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Enkätundersökning bland elever på gymnasieskolan 85 (87) 87 90 

Enkätundersökning bland elever på vuxenutbildningen 90 (91) 93 95 

• (Inom parentes, utfall 2022)    
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3.3.2 Nämndmål: Öka möjligheterna till självförsörjning, självständighet och 

integration genom arbete och studier. 

Beskrivning 

Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Hemkommunen har dock ett kommunalt 

aktivitetsansvar (KAA) för alla ungdomar under 20 år. Det betyder den kommun som 

ungdomen är folkbokförd i ska undersöka om eleven är i arbete eller studier samt verka 

för att alla ungdomar under 20 år kommer i arbete eller studier.   

 

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro bedrivs inom kommunen med ett stort fokus på 

regional samverkan samt via externa anordnare med ett brett utbud och valfrihet för 

våra kommuninvånare. Som utbildningsanordnare är det viktigt att vara uppdaterad på 

arbetsmarknadens behov så att rätt kompetenser utbildas. Utbildningen ska bedrivas 

innovativt och nyskapande för att stödja eleverna i att förvärva nya kunskaper och 

kompetenser som leder till anställningsbarhet samt ett självständigt och hållbart liv. 

 

Ett område som uppmärksammades under slutet av föregående mandatperiod var att 

Upplands-Bro kommun har extremt låga resultat för de elever som läser Svenska för 

invandrare (SFI). Många elever är inskrivna på samma kurs gång på gång utan att klar 

kursen. Nämnden har givit utbildningschefen i uppdrag att utreda frågan och komma 

med förslag på hur SFI-undervisningen kan förbättras så att fler elever klarar respektive 

kurs på för kursen planerad tid. Nuvarande resultat kan inte accepteras. Nämnden vill 

därför ha tätare uppföljningar och följa resultaten på varje avslutad kurs i SFI. 

 

Upplands-Bro kommun ska genom proaktiva insatser verka för att stärka 

kompetensförsörjningen och medverka till en stark arbetsmarknad och därigenom 

förebygga arbetslöshet. Vuxenutbildningen ska vara till för dem med störst behov av 

utbildning och möjliggöra för den som vill växla karriär eller byta spår. Övertygelsen 

om det livslånga lärandet är en förutsättning för Vuxenutbildningens uppdrag. 

 

Upplands-Bro kommun driver två utbildningar som är godkända som yrkeshögskola. 

Båda utbildningarna har hög kvalitet och målsättningen är att de som genomgått 

utbildningen ska få en anställning. De två utbildningar som yrkeshögskolan erbjuder 

idag är, trafikskollärarutbildning och ledarskapsutbildning för undersköterskor. Under 

2022 påbörjades även en ansökan om en tredje utbildning, upphandlare med inriktning 

miljö och hållbarhet. 

Indikatorer 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Andelen personer under 20 år, som studerar eller arbetar.         92 (91) 95 97 

Andelen personer som kommer i studier eller arbete genom 
KAA.         50 (45) 55 60 

Upplands-Bro Yrkeshögskola ska leda till varaktig anställning 
med relevans för utbildning minst 6 månader efter avslutad 
utbildning.         85 (91) 90 95 

Kursdeltagare inom SFI som har avslutat med godkända betyg, 
lägeskommun, andel av de som påbörjat kurs (%)        35 (19) 45 55 

Andelen av de som sökt ett (kommunalt) feriejobb, som får ett 
feriejobb        90 (81) 95 100 

Andelen av de som ingår i jobbcenters aktiviteter, som kommer i 
arbete eller studier.        50 (45) 60 70 

• (inom parentes utfall tidigare år)    
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4 Ekonomi 

4.1 Driftbudget 2023 

Tkr 
Kostnad
er 2023 

Avskrivn
ingar 
2023 

Internrä
nta 2023 

Intäkter 
2023 

Budget 
netto 
2023 

Budget 
netto 
2022 

Förändri
ng 

Gymnasieskola 195 072 1 088 107 52 000 144 267 140 918 3 349 

Gymnasiesärskola 12 548 0 0 150 12 398 12 164 234 

Vuxenutbildningen 38 163 2 0 15 130 23 035 22 518 517 

Arbetsmarknad 13 046 0 0 0 13 046 0 13 046 

Summa 258 829 1 090 107 67 280 192 746 175 600 17 146 

Gymnasieskola 

Länets kommuner och Håbo kommun har tecknat samverkansavtal om 

gymnasieutbildning, som utgör grunden för det gemensamma arbetet inom 

gymnasieregionen. Avtalet gör att alla elever i regionen kan söka till, och antas på lika 

villkor, till samtliga gymnasieskolor i regionen. En länsgemensam prislista gäller för de 

nationella programmen. För introduktionsprogrammen fastställer varje kommun en egen 

prislista. Kommunens egen gymnasieskola, Upplands-Brogymnasiet (UBG) bedriver 

utbildning inom 9 nationella program samt introduktions-programmen. 

Nämnden har totalt tillförts 2,35% i priskompensation. 

Höjd elevpeng för program som styrs enligt länsprislistan, genomsnitt 1,8 procent. Höjd 

elevpeng för Introduktionsprogrammen med 1,8 Procent. Totalt ökar gymnasieskolans 

ram med 2 462 tkr 

 

Prislista introduktionsprogram 2023 

Yrkesintroduktion 149 440 kr 

Individuellt alternativ 136 081 kr 

Språkintroduktion 161 652 kr 

Gymnasiesärskola 

Gymnasieutbildning för särskoleelever anordnas inte i kommunens egen regi. 

Upplands-Broelever går i skolor utanför kommunen. 

Höjd elevpeng, skolskjutsar 2,3%, 224 tkr 

 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningens ram utökas med 2% i priskompensation. Organisationen utökas 

med 1,0 Studie- och yrkesvägledare. 518 tkr 

 

Arbetsmarknad 

Delar av arbetsmarknadsfrågorna flyttas från socialnämnden och socialkontoret till 

gymnasie- och arbetslivsnämnden och utbildningskontoret. Jobbcenter, feriearbeten och 
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strategisk samverkan för arbetsmarknadsfrågor (Samsund, samverkan med Järfälla, 

Sundbyberg och Arbetsförmedlingen) flyttas till gymnasie och arbetslivsnämnden. 

Priskompensation 312 tkr 

 

4.1.1 Volymer 

Verksamhet antal barn/elever 2022 2023 
Förändring 2022-

2023 

Gymnasieskola 1 233 1 233 0 

Gymnasiesärskola 18 18 0 

SFI 453 453 0 

VUX Yrkeshögskola 92 92 0 

VUX grund gymn. 188 188 0 

4.2 Investeringsbudget 2023 

Investeringsprojekt 

Tkr 
År 

2023 
År 

2024 
År 

2025 

Avskri
vningst
id antal 

år 

Avskri
vning 
per år 

Intern 
ränta 

Övrig 
drift 

Inventarier och utrustning (inkl kök) 1 500 1 500 1 500 10 130 30 0 

        

        

Summa 1 500 1 500 1 500  130 30 0 

 

Kommentarer investeringsprojekt 

Verksamheterna behöver förnya sina inventarier och utrustning. UBG fortsätter arbetet 

med att miljöcertifiera sin fordonspark. 
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