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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 49

Sammanträdesdatum:

2019-12-05

Vision och målbild av gymnasieskolans
framtid i Upplands-Bro
Dnr GAN 19/0050

Beslut
Utbildningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag på en vision och
målbild för gymnasieskolans framtid, som ska vara klart till Gymnasie- och
arbetslivsnämndens kvalitetsdag den 20 februari 2020.

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.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019

•

PWCs rapport

Förslag till beslut
Utbildningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag på en vision och
målbild för gymnasieskolans framtid.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Edwards (C) föreslår att Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar i
enlighet med Utbildningskontorets förslag med följande tillägg:
”som ska vara klart till Gymnasie- och arbetslivsnämndens kvalitetsdag den 20
februari 2020”

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och finner att Gymnasieoch arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med Lisa Edwards (C) förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 50

Sammanträdesdatum:

2019-12-05

Samrådsyttrande om ändring av
detaljplan Kungsängens-Tibble 1:331
m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och
verksamhetsområde), nr 1301Ä2
Dnr GAN 19/0081

Beslut
Utbildningskontorets yttrande över ändring av detaljplan för KungsängensTibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde), nr
1301Ä godkänns.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), Birgitta Holmström (S) och
Khurshid Chowdhury (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
socialdemokraternas förslag.

Sammanfattning
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 28 augusti 2019 § 36, sänds förslag
till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handelsoch verksamhetsområde), nr 1301Ä, ut för samråd.
Utbildningskontoret har yttrat sig över förslaget och har vissa synpunkter.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2019

•

Samrådshandlingar för Norrboda-Brunna handels- och
verksamhetsområde

Förslag till beslut
Utbildningskontorets yttrande över ändring av detaljplan för KungsängensTibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde), nr
1301Ä godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår för Socialdemokraternas räkning på följande
yttrande:
”Den nu föreslagna ändringen är att upphäva de gällande förutsättningarna. För
att möjliggöra en omvandling från storskalig handel till cirka 590 stycken
bostäder, småskalig handel, skola för cirka 500 elever, parkeringshus och
äldreboende. Även nya trafiksäkra kopplingar för
fordonstrafik samt för gång- och cykeltrafikanter föreslås.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-12-05

Att barn och elever får tillgång till förskola och skola i närområdet kan vara en
förutsättning för att få en tillfredställande utbildning. Detta är särskilt viktigt
för förskolebarn och elever i de yngre åldrarna och därför bör särskild hänsyn
tas till vilka årskurser som skall erbjudas plats i den nya skola som föreslås
uppföras i området. Tillväxten i kommunen kommer också att påverka
efterfrågan av gymnasieplatser.
När det gäller förslaget till ändring av detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331
m.fl (Norrboda -Brunna handels- och verksamhetsområde) nr 1301 ska
betydande delar i förslaget ses över gällande inbördes placering så att skolan,
förskolan och äldreboendet lokaliseras närmre Idrottsplatsen i Gröna dalen.
Socialdemokraterna antar att placeringen av skola, förskola och äldreboende
medför ökad trafik i området samt en miljö som ej blir trafiksäker. Detta bör
undvikas. I den fortsatta processen måste också hänsyn tas till samhällsnyttan
kopplat till eventuell planskadeavgift.”
Khurshid Chowdhury (V) meddelar att Vänsterpartiet ställer sig bakom
Socialdemokraternas yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och finner att Gymnasieoch arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
1. Samhällsbyggnadsbyggnadsutskottet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 51

Sammanträdesdatum:

2019-12-05

Samrådsyttrande om ändring av
detaljplan Täppan, Härnevi 1:34 m. fl.
Dnr GAN 19/0083

Beslut
Utbildningskontorets yttrande om ändring av detaljplan Täppan, Härnevi 1:34
m. fl. godkänns.

Sammanfattning
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet den 10 oktober 2019 §49, sänds
förslag till detaljplan för Täppan, Härnevi 1:34 ut för samråd.
Utbildningskontoret har yttrat sig utifrån ett gymnasieperspektiv.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2019

Förslag till beslut
Utbildningskontorets yttrande om ändring av detaljplan Täppan, Härnevi 1:34
m. fl. godkänns.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadsutskottet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 52

Sammanträdesdatum:

2019-12-05

Verksamhetsplan 2020 Gymnasie- och
arbetslivsnämnden
Dnr GAN 19/0082

Beslut
1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar verksamhetsplan för 2020
fördelat på verksamhetsnivå enligt kontorens förslag den 19 nov 2019.
2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden fastställer prislista 2020 för
gymnasieskolans introduktionsprogram enligt bilaga 3 i
Utbildningskontorets förslag den 19 november 2019.
3. Utbildningschefen och Kommundirektören får i uppdrag att fördela
investeringsbudgetens gemensamma projekt och omfördela mellan
projekt vid behov.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), Birgitta Holmström (S) och
Khurshid Chowdhury (V) reserverar sig mot beslutspunkt 1 till förmån för eget
förslag. (Bilaga 1)

Sammanfattning
Utbildningskontoret har tillsammans med Kommunledningskontoret gjort ett
förslag till verksamhetsplan för 2020 med utgångspunkt från
Kommunstyrelsens förslag till beslut om budgetramar.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2019

•

Verksamhetsplan för Gymnasie – och arbetslivsnämnden för 2020 med
bilagor

Förslag till beslut
1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar verksamhetsplan för 2020
fördelat på verksamhetsnivå enligt kontorens förslag den 19 nov 2019.
2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden fastställer prislista 2020 för
gymnasieskolans introduktionsprogram enligt bilaga 3 i
Utbildningskontorets förslag den 19 november 2019.
3. Utbildningschefen och Kommundirektören får i uppdrag att fördela
investeringsbudgetens gemensamma projekt och omfördela mellan
projekt vid behov.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2019-12-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets Verksamhetsplan 2020.
Khurshid Chowdhury (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning på
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets Verksamhetsplan 2020.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut gällande beslutspunkt 1,
och finner att Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar enligt
Utbildningskontorets förslag till beslut.
Ordföranden finner att Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar i enlighet
med Utbildningskontorets förslag till beslut gällande beslutspunkt 2 och 3.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 53

Sammanträdesdatum:

2019-12-05

Rapporter

1. Temaärende
• Gymnasieskolan i Upplands-Bro i framtiden
2. Redovisning politikerbesök
• Lilja Johansson Lindfors har besökt Komvux
3. Ekonomisk rapport
• Upplands-Brogymnasiet
• Arbetsmarknad
4. Kontorschefens rapport
• Upplands-Brogymnasiet elevfrånvaro
• Projekt med Skolverket
• GAN:s kvalitetsdag
• Filter mot olämpligt innehåll på internet
5. Avdelningschefens rapport
• Arbetslöshetsstatistik oktober 2019
• Utökad samverkan Upplands-Bro/Håbo Vux
• FunkisFestivalen 13 december
• Uppdatering om Zalandos lager i Upplands-Bro
6. Balanslista

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 54

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-12-05

Delegationsbeslut

1.

Beslut 2019/0080 tilläggsbelopp 2020, Praktiska gymnasiet Liljeholmen

2.

Beslut 2019/0077 tilläggsbelopp 2020, Upplands-Brogymnasiet

3.

Beslut 2019/0078 tilläggsbelopp 2020, Upplands-Brogymnasiet

4.

Beslut 2019/0079 tilläggsbelopp 2020, Upplands-Brogymnasiet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 55

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-12-05

Anmälningar

1.

Rapport - Dimensionering och organisering av den kommunala
gymnasieskolan

2.

Kommunfullmäktiges beslut § 205 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2019

3.

Kommunfullmäktiges beslut § 204 - Redovisning av obesvarade motioner
2019

4.

Kommunfullmäktiges beslut § 206 - Förändring av styr- och
budgetprocess

5.

Kommunfullmäktiges beslut § 207 - Sammanträdestider 2020 för
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

6.

Kommunstyrelsens beslut § 126 - Underlag till budget 2020 för
Kommunstyrelsen

7.

Kommunstyrelsens beslut § 132 - Upplands-Bro kommuns risk och
sårbarhetsanalys för mandatperioden 2019-2022

8.

Tekniska nämndens beslut § 84 - Policy för namnsättning inom UpplandsBro kommun

9.

Erbjudande om samverkan med huvudmän för att stärka utbildningens
kvalitet för nyanlända mfl. (7.4.1-2019:1634)

10.

Viktig information från SKL (cirkulär 19:39) - Värdesäkring av ersättning
som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått
försäkringsskydd enligt AGS-KL

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsplan 2020
Gymnasie- och
Arbetslivsnämnden

S, V, MP lade en gemensam budget för 2020 men den blev bortröstad på
kommunfullmäktige 27 nov -19 av M L C Kd och Sd. Detta budgetförslag bygger på
dess helhet.

1. Verksamhetsåret 2020
Vi vill säkra framtidstron för kommunens barn och ungdomar genom en trygg och säker
kunskapskedja. Upplands-Bro kommun ska erbjuda kommunal gymnasieutbildning med hög
kvalitet i takt med tiden. Att vi utvecklar, moderniserar och anpassar Upplands-Bro-gymnasiet
till framtidens kompetensbehov är helt avgörande för våra ungdomars framtida
anställningsbarhet. Några viktiga områden att jobba med kommande år: Fortsätta utveckla
det systematiska kvalitetsarbetet, kompetensförsörjning och lokalfrågor.
Fokus ska vara att vidareutveckla verksamheterna med inriktning på kunskap, trygghet och
studiero, vilket forskningen visar ger större likvärdighet och bättre måluppfyllelse.
Upplands-Bro ska fortsatt ha en gymnasieskola med ett brett utbud av program. Idag har vi
inte Vård- och omsorgsprogrammet men vi bör prova förutsättningarna för att programmet i
samarbete med den kommunala vuxenutbildningen. Vi uppmuntrar kommunens skolor och
förskolor att profilera sig genom särskilda inriktningar som läxfri skola, musik, matematik,
idrott eller annan profil, utifrån behov och intresse.
Vi vill utreda och skapa förutsättningar att anställa lärarassistenter i skolan som ett möjligt
steg in i yrket. Det kan minska administration för lärarna och frigöra mer tid till undervisning,
lärande, planering och kompetensutveckling.
Tillgänglighet till elevhälsa och utveckling av systematiskt elevhälsoarbete med fokus på
elevers psykosociala hälsa ska prioriteras och utvecklas. Kommunen ska arbeta med tidiga
insatser, förebyggande arbete och riktat föräldrastöd.
Ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2020.
Vi ska fortsätta att utveckla samverkan med vuxenutbildningen för att hitta områden,
personal, utbildningar eller kurser som det går att ha samarbete i eller kring.
Vi har ett gott lokalt näringsliv som är viktigt för kommunen och ungdomarna. Utbytet skolanäringsliv kan stärkas, framför allt yrkesutbildningarna men kan även gynna de
högskoleförberedande utbildningarna. Ett sätt att bekanta sig med arbetlivet är feriearbete, vi
vill återinföra möjligheten till sommarjobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till år
2 på gymnasiet.
Det ska vara lätt för den som saknar fullständig grundskole- eller gymnasiekompetens att
komplettera inom vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen ska fortsatt erbjuda ett brett utbud
av yrkesutbildningar som leder till praktik och jobb samt ha ett gott och nära samarbete med
näringslivet. Vi ska ordna utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden och jobba för att
få till praktikplatser för de som är på väg ut i arbetslivet. Upprätta en kommunal strategi för
jobbskapande åtgärder.
En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen
ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt.Det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en prioriterad
verksamhet. Ungdomar i Upplands-Bro ska få en god utbildning eller meningsfull
sysselsättning.

2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola,
vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsfrågor
och verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och
arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger
kommunen som huvudman 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.

3. Prioriterade områden med mål och indikatorer
Övergripande mål:
Livslångt lärande
Alla skolor ska vara bra skolor som präglas av framgångsrik undervisning, studiero och
nolltolerans mot kränkande behandling Fler elever ska klara kunskapsmålen i skolan och
därmed få behörighet till högre studier. Utbildningsnivån ska höjas, arbetslösheten ska minska
och det ska vara enkelt för arbetsgivaren att hitta rätt kompetens.
God utbildning för alla lägger grunden för en sammanhållen kommun och målet är att
samtliga elever ska gå ut både grundskola och gymnasieskola med minst godkända betyg.
Företag i Upplands-Bro och den kommunala organisationen behöver medarbetare med
relevant kompetens.
Som utbildningsanordnare är det viktigt att vara uppdaterad på arbetsmarknadsbehoven så att
rätt kompetenser utbildas. Att klara skolan har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder.
Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska
förbättras. Elevernas inflytande ska utvecklas under 2020.
Agenda 2030

Nämndmål:
Elever ska klara sin gymnasieutbildning
Indikatorer
Beskrivning
Andelen med examen från
UBG efter avslutad
utbildning
Andelen elever som är
behöriga till högskola
efter gymnasial
utbildning.

Målvärde 2020
100%

100%

Genomsnittlig
betygspoäng hos
avgångseleverna (alla
elever
skrivna i kommunen)

17

Nämndmål:
Kommunens verksamheter ska arbeta långsiktigt för att öka trygghet och studiero samt
minska utanförskap, olikheter och segregation
Indikatorer
Andel deltagare som
fullföljer sin kurs på
vuxenutbildningen

Beskrivning
Har man fullföljt sin
utbildning så ökar
möjligheten på
arbetsmarknaden

Studerande ska vara
nöjda med utbildningen
på vuxenutbildningen

100%

Enkätundersökning
bland elever på
vuxenutbildningen
Trygghet och studiero

Andel personer med
ekonomiskt bistånd
ska minska

Målvärde 2020
80%

100%

Ekonomiskt bistånd, Andel
vuxna biståndsmottagare av
befolkning, Båda könen,
Ålder: 18-65

3%

Enkätundersökning bland
elever på
gymnasieskolan

100%

Enkätundersökning
bland elever på
vuxenutbildningen

100%

Medarbetarenkät för
nämndens verksamheter
100%

Näm
ndmå

l:
Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med särskild fokus på den
enskildes möjlighet att bli självförsörjande genom arbete, studier, sysselsättning och
integration.
Indikatorer
Andelen personer i
arbete/sysselsättning ska
öka i jämförelse med
tidigare år.

Andelen ungdomar som
kommer i sysselsättning
genom KAA ska öka i
jämförelse med tidigare år

Beskrivning

Målvärde 2020

4. Ekonomi
4.1 Driftbudget 2020
Budget 2019
Volymförändring
länsprislistan 1%
uppräkning
Generell kompensation
1%
Tillägg
feriejobb/sommarjobb
Överföring daglig
verksamhet till
Socialnämnden
Budget 2020
Volymförändring
Plan 2021
Volymförändring
Plan 2022

187 374

5 000
1 726
1 500

-17 700
177 900
6 000
183 900
6 000
189 900

4.2 Investeringsbudget
Investeringsprojekt
Investeringsbudget
Tkr
Inventarier
och
utrustning
UBG
Inventarier
AME
Summa

Avskrivningstid Avskrivning
Per år
per år
Plan 2022
1 300
10
160

Budget
2020
1 300

Plan 2021
1 300

200

200

200

1 500

1 500

1 500

10

Gymnasiet behöver förnya sina inventarier och utrustning.
AME kommer under 2020 behöva investera i anpassade möbler och teknisk utrusning
för verksamhet som berör funktionshindrade och personer som är i
arbetsmarknadsåtgärder. Även fysiska lokala anpassningar kring arbetsmiljö är aktuell
utifrån underlag från arbetsmiljöinspektion som genomförts under 2019.
4.3 Förändringar i taxor och ersättningar
Inga förändringar för 2020.

20
180

4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna
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 egna gymnasieskola, Upplands-Brogymnasiet (UBG) bedriver
utbildning inom 9 nationella program samt introduktionsprogrammen. Upplands-Bro
beräknas ha i genomsnitt 1 130 elever i gymnasieskolor, varav ca 45 % går på UBG.
Resterande 55 % går i gymnasieskolor utanför kommunen. Upplands-Brogymnasiet
beräknas till 960 elever, varav ca 450 är folkbokförda i andra kommuner.
Intäkt
2020

Netto
2020

Netto
2019

Förändrin

Kostnad 2020

Högskoleförb. 89 940 kr/år

66 780

0

66 780

62 157

4 624

Yrkesförb.

37 438

0

37 438

34 750

2 688

13 230

0

13 230

15 048

-1 818

2 052

0

2 052

1 971

81

831

50

781

781

0

Skolresor, SL-kort

1 687

0

1 687

1 015

672

Tilläggsbelopp särskilt stöd

3 330

0

3 330

3 330

0

297

0

297

300

-3

2 150

0

2 150

2 150

0

175

0

175

175

0

70

0

70

70

0

1 500

1 500

0

0

0

Intäkt, 108 000kr/snitt

47 672

47 672

0

0

0

Ersättning för SL-kort

432

432

0

0

0

1 056

1 056

0

0

0

TKR

g

Gymnasieskola

125 000 kr/år

IM-program 135 000 kr/år
Strukturbidrag,

1800 kr

Modersmålsundervisning

Inackorderingsbidrag
OH -kostnader mm
Intagningsorganisation KSL
Olycksfallsförsäkringar
Momsersättning friskolor

Försäljning av platser UBG

Strukturbidrag 2400 kr

Statsbidrag
Karriäärtjänster
Soc, flyktingschablon
Migrationsverket Asylsök
Läralönelyftet
Summa Gymnasieskola

935

935

0

0

0

1 000

1 000

0

0

0

300

300

0

0

0

1 750

1 750

0

0

0

182 685

54 695

127 990

121 746

6 244

Programpriserna höjs med i genomsnitt 1 % enligt överenskommelse för kommunerna
som är med i samverkansavtalet. Kostnaderna för gymnasieverksamheten beror i stor
utsträckning på vilka programval eleverna gör. Priserna för introduktionsprogrammen
höjs med i genomsnitt 4 %.

Gymnasiesärskola
Gymnasieutbildning för särskoleelever anordnas inte i kommunens egen regi.
Upplands-Broelever går i skolor utanför kommunen. För 2020 beräknas elevantalet till i
genomsnitt 18.
Gymnasiesärskola

Kostnad 2020

Ersättning till skolor
Skolskjutsar
Momsersättning friskolor
Snitt elev/år

Intäkt 2020

Netto 2020

Netto 2019

Förändring

8 825

8 825

8 720

150

1 800

1 800

1 800

0

150

150

0

0

0

10 775

150

10 625

10 520

150

590 000 kr

Summa Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolans ram är oförändrad jämfört med 2019 då ett överskott kommer att
redovisas.
Arbetsmarknadsåtgärder
Uppdraget är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. En stor
utmaning är att vi ska minska kommunens försörjningsstödskostnader. Detta ställer
höga krav på att Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildningen, Näringslivsenheten,
Socialkontoret, Gymnasiet, Arbetsförmedlingen samt lokala näringslivet samarbetar. En
viktig framgångs faktor kommer vara att vidareutveckla samverkan med Näringslivet,
söka och skapa projekt tillsammans med andra kommuner och organisationer samt ta
höjd för arbetsförmedlingens förändringar. Pågående projekt, Kom i Jobb, Studiebron
och Insteget , kommer under året fortsätta och slutföras 201231.
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en
prioriterad verksamhet. Målet är att alla ungdomar i Upplands-Bro ska få en god
utbildning eller meningsfull sysselsättning som leder till en hållbar framtid för vidare
studier eller arbete.
För personer med funktionsvariation ska Kommunen erbjuda sysselsättning och Daglig
Verksamhet av hög kvalitet. Främja den enskildes behov och förutsättningar till att leva
ett normalt liv och vara inkluderad i samhället med möjlighet att själv göra aktiva val.
Tillägg för att möjliggöra att fler ungdomar i kommunen ska få sommarjobb.

Tkr
Arbetsmarknadsåtgärder

Kostnad
2020

Intäkt
2020

Netto
2020

Budget
netto 2019

25 713

7 553

18 175

17 995

