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Nämndens ansvarsområde 
Max 1 sida. Utgå från nämndens reglemente. Även lagstadgat ansvar som ligger inom nämndens an-
svarsområde kan lyftas in. Eventuella förslag till förändringar av uppdraget läggs i eget stycke (se ne-
dan). Svarar på frågorna: Varför finns verksamheten och vad ska vi göra/för vem. 
 

Nämnden svarar för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom som bildar gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt verksamheter inom 
den kommunala vuxenutbildningen. Gymnasienämnden ansvarar också för den medicinska 
och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal gymnasie- och gymnasiesärskola i Skellefteå 
kommun. 
 
Gymnasieskolan riktar sig till unga mellan 16 och 20 år. Skolformen är frivillig och avgiftsfri. 
Gymnasieskolan består främst av nationella program och introduktionsprogram, där introdukt-
ionsprogrammen finns för elever som inte är behöriga till de nationella programmen. För ung-
domar med intellektuell funktionsnedsättning finns gymnasiesärskolan som är en fyraårig ut-
bildning. Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsätt-
ningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elever-
nas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och 
samhällslivet. 
 
Den kommunala vuxenutbildningen ska arbeta för att stödja och stimulera vuxna i sitt lärande 
och ge vuxna möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin 
ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utbildningen ska 
ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning och utgöra en bas för den nationella- och 
regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Vid Vux i Skellefteå erbjuds fristående kurser 
på grundnivå och gymnasienivå, yrkesutbildningar på gymnasial nivå, Lärvux för vuxna med 
funktionsnedsättning samt utbildning i Svenska för invandrare (SFI). Vid Vux i Skellefteå finns 
även CV (centrum för vägledning), Lärcentrum och validering. Dessutom bedrivs yrkeshögskole-
utbildningar utformade i samarbete med arbetslivet. 
 
Gymnasienämnden ansvarar också för kommunens verksamhet avseende arbetsmarknad och 
sysselsättning samt därmed sammanhängande åtgärder. Undantaget från detta är strategiskt 
arbete avseende Skellefteå kommuns geografiska område vilket kommunstyrelsen ansvarar 
för. Enheten för arbetsmarknad samordnar, verkställer och utvecklar kommunens arbetsmark-
nadspolitiska insatser. Detta arbete syftar ytterst till att stödja personer som står utanför ar-
betsmarknaden samt att förebygga och minska verkningarna av arbetslöshet. Genom att fler 
kommer i arbete och egen försörjning bidrar verksamheten till kommunens och regionens 
kompetensförsörjning på kort och lång sikt.   
 

 
 
 

Förändring av uppdrag/ansvar 

De nämnder som inte har några förslag på förändringar av uppdraget skriver ”Utan kommentar”. 
 

Utan kommentar. 
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Nulägesanalys och omvärldsspaning 
Max 1–2 sidor. Här kopplar vi ihop uppföljningsarbetet med planeringsprocessen. Beskriv sammanfat-
tat nämndens nuläge och utgå från fakta gällande verksamhetens resultat och dess förutsättningar. 
Svarar på frågorna: Vad går bra och mindre bra inom vårt uppdrag, och varför? Vilka är behoven 
och upplevelserna hos de som vi finns till för? Vad ser vi framåt, vilken anpassning behövs? 
 

Exempel på input gällande kunskap och fakta:  Exempel på frågor att ställa sig: 
 Nyckeltal och kvalitetsuppföljning    Vad ligger bakom siffran eller resultatet? Orsaker? 
 Enkäter och dialoger (brukare, invånare, medarbetare)    Hur ligger vi till jämfört med andra? Är vi nöjda? 
 Ekonomiskt resultat och analyser    Vad behöver vi förbättra? Vad behöver vi upprätthålla? 
 Invånardialoger    Förändring över tid? Behöver vi agera på något? Osä-

kerheter? 

 
Gemensamt för verksamheterna inom gymnasienämndens område är deras centrala roll i den 
unika omvandlingsprocess som Skellefteå befinner sig i. Tillväxten utmanar verksamheten på 
huvudsakligen tre sätt: avseende kapacitet, kompetens och kvalitet. För att kunna möta den 
kraftiga expansionen krävs tillskott i form av resurser och möjligheter att hitta alternativa vägar 
och nya arbetssätt i verksamheternas olika uppdrag.  
 
Studieresultaten i Skellefteå kommunala gymnasieskola har legat på en relativt stabil nivå de 
senaste fem åren och 2021 gick 72,4 procent ut gymnasiet med examen eller studiebevis inom 
3 år, vilket är något bättre än snittet för riket som var 71,6 procent, men trots det långt ifrån 
målet om att alla elever ska klara gymnasiet på tre år. (Källa: Kolada) Skillnaderna är relativt 
stora mellan programmen. Gymnasieskolan ska även ge möjligheter för de elever som inte når 
en gymnasieexamen. Ett exempel är att utveckla yrkesintroduktion för en snabbare väg ut i 
egenförsörjning. 
 
Den distansundervisning som bedrivits under pandemin har lett till ett kunskapstapp då delar 
av utbildningen inte kunnat genomföras som planerat. Många elever uttrycker en oro över sin 
framtid på grund av detta. Följderna av detta kunskapstapp och när vi kommer att ”komma 
ikapp” är svårbedömda. Samtidigt blir det allt vanligare med funktionsvariationer och psykisk 
ohälsa bland eleverna vilket ställer större krav på anpassningar och stöd. De elever som kom-
mer till gymnasiet med komplexa behov behöver tid och ett sammanhållet stöd av insatser 
från flera aktörer. Utvecklingen mot ökad ohälsa var tydlig redan före pandemin, men bedöm-
ningen är att den har förstärkts ytterligare under de senaste åren, både bland elever och med-
arbetare. Även antalet elever med problematisk skolfrånvaro, så kallade ”hemmasittande” har 
ökat. Här behövs en beredskap att möta upp med olika typer av insatser. 
 
Gymnasieskolorna har under de senaste åren mött stora ekonomiska utmaningar. Samtidigt 
förväntas trycket att öka från bransch och arbetsgivare på fler utbildningsplatser inom de flesta 
yrkesprogram i takt med att Skellefteå växer och kompetensförsörjningsbehoven ökar. Gymna-
sieskolan behöver tillhandahålla ett brett utbildningsutbud som matchar arbetsmarknadens 
behov, men även individens önskemål och efterfrågan. 
 
Pandemin, strukturomvandlingen, stora företagsetableringar och brist på kompetens inom 
vissa branscher har lett till ökade behov av utbildning, vilket i sin tur lett till ökade förvänt-
ningar inte minst på Vux. Vux är en nyckelaktör gällande kompetensförsörjningen till arbetsli-
vet och har att förhålla sig till både lokala och regionala förutsättningar och behov. De stora fö-
retagsetableringarna i kommunen skapar i sig enorma behov av kompetens samtidigt som de 
förväntas bidra till en kraftigt ökad rörlighet på arbetsmarknaden i stort. Konkurrensen om 
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kompetens och arbetskraft kommer att medföra utmaningar gällande rekrytering även inom 
gymnasienämndens verksamheter, inte minst gällande rekrytering av lärare. 
 
Det är dock inte bara på lokal och regional nivå som behovet av utbildningsplatser framhålls; 
även regering och riksdag har tydligt signalerat att fler ska kunna studera. Vux har fått föränd-
rade och utökade uppdrag exempelvis genom att fler ges rätt att studera på komvux och ge-
nom utbildningsplikt för nyanlända. Arbetsförmedlingens uppdrag att anvisa fler till reguljär 
utbildning är ytterligare en faktor som ökar efterfrågan på utbildningsplatser inom Vux. Troli-
gen kommer även fler gymnasieelever att behöva komplettera sina studier på Vux de kom-
mande åren, samtidigt som omställningen på arbetsmarknaden tilltar ytterligare. 
 
Behovet av utbildning bedöms öka inom alla områden, inte enbart inom industriområdet. 
Störst behov av utbildningsplatser ses i nuläget inom vuxenutbildning på SeQF-nivå 4 (Sveriges 
referensram för kvalifikationer). Samtidigt ökar utmaningarna när det gäller att fylla utbild-
ningsplatserna och det kommer att krävas insatser tillsammans med berörda branscher och 
arbetsgivare för att rekrytera elever. 
 
Redan idag är lokalsituationen mycket ansträngd för både gymnasieskolorna och för Vux, och 
med ett växande Skellefteå och ökat tryck på utbildning bedöms lokalbehoven fortsätta att öka. 
Ett arbete har inletts där lokalbehoven för både gymnasieskolan och vuxenutbildningen synlig-
görs. Ett samlande nav för vuxenutbildningens lagstadgade verksamheter är av yttersta vikt. 
 
Inom enheten för arbetsmarknads verksamhetsområde ses på nationell nivå en ökad konkur-
rens om jobben, delvis på grund av pandemin. Pandemin har även påskyndat strukturomvand-
lingen på arbetsmarknaden. På lokal nivå handlar utmaningarna i stor utsträckning om kompe-
tensförsörjning. Många arbetsgivare har redan idag svårt att hitta rätt kompetens och de nya 
stora företagsetableringarna kommer att innebära ytterligare utmaningar vid rekrytering. Pa-
rallellt med konkurrensen om kompetens finns det stora grupper av arbetssökande som be-
döms ha svårt att uppfylla kraven för de lediga jobben. Arbetslösa med svag konkurrensför-
måga riskerar även fortsättningsvis att ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. De behö-
ver tid och en sammanhållen kedja av (ibland parallella) aktiviteter från flera aktörer. 
 
För att minska obalanserna på arbetsmarknaden krävs en kombination av insatser: fler behö-
ver påbörja studier som leder till arbete, trösklarna på arbetsmarknaden behöver sänkas och 
arbetsgivarna behöver se över arbetsvillkoren för att både kunna attrahera ny och behålla be-
fintlig personal. Vi behöver även bli bättre på att tillvarata den potential som finns bland utrikes 
födda. 
 
Feriepraktikplatser fyller även fortsättningsvis ett behov då antalet jobb för unga på den regul-
jära arbetsmarknaden är begränsat. För många unga är feriepraktiken en första viktig erfaren-
het av arbetsmarknaden och en möjlighet att knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Det är 
även ett sätt för kommunen att öka intresset för arbete inom kommunsektorn, vilket i sin tur 
bidrar till den långsiktiga kompetensförsörjningen och kommunal service. 
 
I slutet av 2021 infördes tjänsten rusta och matcha på Arbetsförmedlingen Norra Västerbotten. 
Tjänsten är ett led i Arbetsförmedlingens reformering och innebär att de arbetssökande själva 
väljer en leverantör som de vill ha stöd av. Regeringen har öppnat för att kommuner ska kunna 
vara utförare av arbetsmarknadspolitiska insatser genom överenskommelselösningar med Ar-
betsförmedlingen. Hur detta ska utformas är ännu inte tydliggjort, men kan komma att på-
verka enhetens verksamhet framöver. 
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I inledningen av 2022 presenterade regeringen ett flertal förslag, som om de blir beslutade av 
riksdagen, kommer att få konsekvenser för arbetssätt, organisation och ekonomi för verksam-
heterna inom gymnasienämndens ansvarsområde. De förslag som presenterats är: 

• Dimensionering av gymnasial utbildning – föreslår att underlätta ungdomars och vuxnas 
etablering på arbetsmarknaden och att förbättra kompetensförsörjningen bland annat 
genom att arbetsmarknadens behovs ska vägas in vid dimensionering av utbildning 
samt krav på att kommuner ska samverka med andra kommuner om planering, di-
mensionering och erbjudande av utbildning. Föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och 
tillämpas i fråga om utbildning som påbörjas 2025. 

• Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram – föreslår att alla nation-
ella yrkesprogram i gymnasieskolan ska innehålla det som krävs för att eleverna ska 
uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. 
Föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas första gången på utbildning som 
påbörjas höstterminen 2023. 

• Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande – föreslår att validering inom 
kommunal vuxenutbildning (komvux) i högre grad ska tillgodose de behov som finns på 
arbetsmarknaden och hos enskilda. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2023. 

• Skolans arbete med trygghet och studiero - föreslår ändringar i skollagen som syftar till 
ökad trygghet och studiero. Föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. 

• Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning – föreslår 
att stärka elevhälsan och utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsätt-
ning. Föreslås träda i kraft den 2 juli 2023. 

• Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd – föreslår att utveckla och tydliggöra för-
utsättningarna för resursskolor (skolor som enbart tar emot elever i behov av särskilt 
stöd). Föreslås träda i kraft den 2 juli 2022 och tillämpas för utbildning som bedrivs ef-
ter den 1 juli 2023.  
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Inriktning och/eller prioriterade områden för pe-
rioden 2023–2027, inkl. indikatorer. 
Max 1–2 sidor. Här fokuserar vi på vad vi vill förändra, förbättra eller förnya inom uppdraget. Priorite-
ringarna har sin utgångspunkt i nulägesanalysen och önskad utveckling för att bidra till KF:s övergri-
pande mål och de ekonomiska förutsättningar som lyfts i planeringsförutsättningarna.  Svarar på frå-
gorna: Vad vill vi uppnå? Och formuleras som inriktningar eller prioriterade områden. Det är 
lämpligt att ha max 3 inriktningar/prioriterade områden. 
 
Skriv en kort motivering till varför detta är ett prioriterat område, samt vilka indikatorer (max 
3 st) som ni följer för att hålla koll på om ni är på rätt väg. 
 

Hållbar tillväxt – En hållbar tillväxt med fokus på kompetensförsörjning utifrån behov i 
kommunen/regionen. 
 
Skellefteå står inför en unik omvandling och tillväxt som kommer att ställa stora krav på kom-
petensförsörjningen. Verksamheterna inom gymnasienämndens verksamhetsområde kommer 
att spela en avgörande roll i att möta de möjligheter och utmaningar som detta medför. 
 
Det handlar till exempel om att erbjuda en bredd av utbildningar i gymnasieskolan och ta fram 
en beredskap för att kunna möta ett ökat behov inom framförallt de yrkesförberedande utbild-
ningarna. Fler ungdomar behöver fullfölja sina gymnasiestudier, exempelvis genom samverkan 
med grundskolan och stärkt studie- och yrkesvägledning. Vidare krävs fortsatta satsningar 
inom hela vuxenutbildningen och inte minst på yrkesutbildningarna på SeQF-nivå 4 (Sveriges 
referensram för kvalifikationer), då det är där de största behoven av utbildningsplatser väntas. 
Vi behöver skapa förutsättningar för att öka arbetskraftsdeltagandet, vilket vi gör genom att er-
bjuda utbildning, men även genom insatser för individer som idag står långt från arbetsmark-
naden. 
 
För att kunna möta kompetensförsörjningsutmaningarna krävs även en utökad samverkan – 
både mellan gymnasienämndens olika verksamheter, inom kommunen och externt med nä-
ringslivet, statliga myndigheter och andra aktörer. Inom nämndens verksamhetsområde hand-
lar det exempelvis om ökade möjligheter till samnyttjande av resurser, lokaler, utrustning och 
personal, men också hur vi kan skapa ett tydligare sammanhang mellan de tre verksamheterna 
– gymnasieskolan, Vux och AME (enheten för arbetsmarknad). Samverkan handlar också om att 
stärka och kvalitetssäkra samarbetet med näringslivet när det gäller APL (arbetsplatsförlagt lä-
rande) och lärlingsutbildning och om att tillhandahålla praktikplatser av hög kvalitet till bli-
vande lärare och därigenom stärka bilden av Skellefteå kommun som en attraktiv arbetsgivare. 
 
Indikatorer för den hållbara tillväxten är: 

• Andelen lärare med legitimation och behörighet för den undervisning de bedriver i för-
hållande till elevernas förutsättningar och behov. 

• Andelen elever som har fått arbete efter genomförd yrkesutbildning. 
• Andelen elever som slutför påbörjad yrkesutbildning.  
• Andelen deltagare som går vidare till arbete eller studier efter deltagande 

vid AME. 

 
Kvalitet i utbildningen/verksamheten - Förutsättningarna för utbildningens/verksam-
hetens kvalitet ska förbättras för att stärka möjligheten för elever och deltagare att ta 
till sig undervisningen/verksamheten. 
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Trots att skollagen sedan många år ställer krav på att huvudmän inom skolväsendet ska bed-
riva ett systematiskt kvalitetsarbete, får majoriteten av landets skolor och huvudmän kritik av 
Skolinspektionen när de genomför sitt regelbundna tillsynsarbete. Här utgör det systematiska 
kvalitetsarbetet en viktig grund för att synliggöra kvaliteten i utbildningen och på så sätt kunna 
sätta in rätt åtgärder om något behöver förändras. Verksamheten vid enheten för arbetsmark-
nad regleras inte av skollagen, men ett aktivt, kontinuerligt kvalitetsarbete är likväl en viktig 
grund för utveckling av verksamheten och dess insatser. 
 
I kvalitetsarbetet identifierar vi förbättringsområden som vi fördjupar oss i och arbetar med för 
att stärka kvalitet och resultat. Vi behöver känna till och omforma verksamheten i takt med för-
ändringar i omvärlden. 
 
Några av de resultat som i slutändan visar kvaliteten i våra utbildningar/verksamheter är hur 
väl de studerande/deltagarna når kunskapskraven, om de slutför påbörjad utbildning, om de 
utvecklar de kompetenser som behövs i arbetslivet eller i kommande studier och om de som 
står långt ifrån studier/arbete kommer närmare studier/arbete. 
 
Kvaliteten i utbildningen/verksamheten påverkas av en rad olika faktorer såsom en trygg miljö, 
individanpassat stöd, engagerade och kompetenta medarbetare, ett systematiskt arbete för en 
god psykisk och fysisk hälsa, ändamålsenliga lokaler och samverkan mellan olika aktörer. För 
att uppnå hög kvalitet inom verksamheterna krävs långsiktiga förutsättningar för utveckling. 
Under planeringsperioden behöver vi arbeta vidare med frågan om hur vi kan skapa ett tydli-
gare sammanhang mellan de tre verksamheterna – gymnasieskolan, Vux och AME.  
 
Indikatorer för kvalitet i undervisningen/verksamheten är: 

• Andelen elever i gymnasieskolan som uppnår gymnasieexamen inom tre respektive 
fyra år. 

• Elevers och deltagares upplevelse av trygghet. 
• Elevers och deltagares upplevelse av studiero. 
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Investeringsbudget och plan 2023–2027 
Nedan kommenteras nämndens förslag till Investeringsbudget och plan. För varje större investering (>20 
mnkr) ska mallen nedan alltid användas. Detta gäller även för investeringar som redan ligger i plan, men som 
ännu inte är påbörjade. Samtliga förslag till investeringar ska också redovisas i Bilaga 3: Specifikation 
Investeringsbudget och plan 2023–2027.  

Gymnasienämndens behov av investeringsanslag redovisas i bilaga 1 och 2 

Gymnasienämnden står inför en omfattande strukturomvandling. Det gäller samtliga verksamheter inom     
nämndens ansvarsområde. Skellefteå kommun är inne i en kraftig expansion som kommer att påverka              
behovet av utbildningsplatser. Utöver redan beslutade investeringar inom ramen för gymnasienämndens     
verksamheter finns behov av nya investeringar.  

Utifrån den prognos som finns och att kapaciteten i dagsläget redan är fullt utnyttjad föreslås att en ny 
gymnasieenhet byggs för att klara en ökning på minst 1 500 elever fram till 2030. I planeringen av en-
hetens storlek och utformning bör den fortsatta elevutvecklingen beaktas. Uppskattad årlig driftskost-
nad för en ny gymnasieskola med plats för 1500 elever beräknas till ca 130 mnkr årligen exkl själva lo-
kalkostnaden. 
 
Vuxenutbildningen flyttar delar av sin verksamhet fr.o.m. årsskiftet 2021/22 till Kanalskolan. Verksam-
hetens fortsatta placering och utveckling behöver utredas.  
 
Gymnasienämnden begär ett årligt inventarieranslag med 2 miljoner kronor för perioden, totalt 
10 miljoner kronor samt 20 mnkr till inventarier för nybyggnation av en gymnasieskola. Totalt 
begärs 30 mnkr för perioden.           

 

 

 

  

Vanja Markstedt
I nämndens ärende dec 2021 om investeringsbudget, togs ett beslut att planera för en skola för 1500 elever till 2030. Det som skrivits i planen är texten från tjänsteskrivelsen men politikerna tog ett annat beslut

Lena Karlsson /UTB
Hej. Jag har nu justerat detta efter nämndens beslut OCH tagit bort skrivningarna om att VUX nyttjar eventuell överkapacitet initialt. 
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Driftbudget och plan 2023–2027 
Här anger nämnden nuvarande budgetram, samt beskriver vilka insatser som görs för att bidra till att klara 
de årliga effektiviserings- och rationaliseringskrav som vilar på kommunen under hela den kommande bud-
get- och planperioden.  

Gemensamt för verksamheterna inom gymnasienämndens område är deras centrala roll i den 
unika omvandlingsprocess som Skellefteå befinner sig i. Utbildningsväsendet utgör navet – 
en grundförutsättning – för den framtida kompetensförsörjningen. Tillväxten utmanar 
verksamheten på huvudsakligen tre sätt: avseende kapacitet, kompetens och kvalitet. För att 
kunna möta den kraftiga expansionen krävs tillskott i form av resurser och möjligheter att hitta 
alternativa vägar och nya arbetssätt i verksamheternas olika uppdrag.  
 
Gymnasienämndens nuvarande budgetram uppgår till 440,3 mnkr. Kommunfullmäktige har 
därtill beviljat gymnasienämnden en tillfällig ramökning om 25 mnkr för 2022 för att hantera 
de underskott som gymnasieskolan brottats med under ett flertal år. Förvaltningen har under 
2021 gjort analyser som påvisar att Skellefteå kommuns gymnasieskola har en förväntad 
kostnadsnivå i likhet med riket, då hänsyn tas till programmixen, men tilldelad bud-
getram har historiskt varit för låg. Den utökade ramen som nu erhållits för 2022 har gett 
gymnasieskolan förutsättningar att nå en budget i balans med nuvarande volymer och pro-
gramutbud. Gymnasienämnden förutsätter att den tillfälliga ramökningen för 2022 fast-
slås av Kommunfullmäktige att kvarstå för år 2023 och framåt.  
 
Budget i balans 2022 förutsätter emellertid att gymnasieskolan även erhåller utökad bud-
getram för att täcka de kostnader som följer av att International Baccalaureate Diploma (IB) 
utbildningen startar i Skellefteå från hösten 2022. För år 2023 beräknas IB utbildningen med-
föra tillkommande kostnader om ca 4,2 mnkr.  Gymnasienämnden kommer i ett separat ären-
det till kommunstyrelsen att begära extra anslag till IB-utbildningen för år 2022 om ca 3,3 
mnkr.  
 
Gymnasieskolan har vidtagit ett flertal kostnadsbesparande åtgärder men har nu nått en nivå 
där det är svårt att göra fler effektiviseringar utan betydande konsekvenser. Den distansunder-
visning som bedrivits under pandemin har lett till kunskapstapp då delar av utbildningen inte 
kunnat genomföras som planerat. Elever har uttryckt oro över sin framtid med anledning av 
detta och det är svårt att bedöma följderna av detta kunskapstapp. Samtidigt blir det allt vanli-
gare med funktionsvariationer och psykisk ohälsa bland eleverna vilket ställer större krav på 
anpassningar och stöd. Utvecklingen mot ökad ohälsa var tydlig redan före pandemin, men be-
dömningen är att den har förstärkts ytterligare de senaste åren. Skellefteå kommun har idag 
en betydligt lägre kostnad per elev för elevhälsa i förhållande till jämförbara kommuner. Om 
den politiska ambitionen är att minska kostnaderna för den gymnasiala verksamheten 
måste ett antal kostnadsdrivande yrkesprogram läggas ned.  
 
Samtidigt förväntas trycket att öka från bransch och arbetsgivare på fler utbildningsplatser 
inom de flesta yrkesprogram i takt med att Skellefteå växer och kompetensförsörjningsbeho-
ven ökar. Gymnasieskolan behöver tillhandahålla ett brett utbildningsutbud som matchar ar-
betsmarknadens behov, men även individens önskemål och efterfrågan. I den senaste prelimi-
nära gymnasieantagningen inför hösten 2022 är det ca 50 elever (ca 6 % av totalt antal sö-
kande) som inte kommer att få en utbildningsplats på det yrkesprogram de sökt till. Skulle an-
talet platser på dessa yrkesutbildningar utökas skulle det motsvara en kostnad på ca 8-10 
mnkr. Förutom tillgång till finansiella medel förutsätter förstås en utökning att det går att hitta 
ändamålsenliga lokaler, utrustning och behörig kompetens.     
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Antalet elever i gymnasiet prognostiseras att öka med omkring 105 elever till hösten 2023. 
Denna prognos baserar sig på hur många elever som går ut årskurs 9 under läsåret 2022/2023 
och avviker således från den prognos om 65 elever som anges i åldersgruppen 16-19 i plane-
ringsförutsättningarna. Varje elev i gymnasieskolan kostar i snitt 129 603 kr/år enligt plane-
ringsförutsättningarna. För att klara elevökningen behöver Gymnasienämnden ett tillskott på 
13,6 mnkr från 2023. 
 
Regeringen har föreslagit högskolebehörighet för yrkesprogram på gymnasienivå. Försla-
get föreslås träda i kraft 1 januari 2023 och tillämpas från höstterminen 2023. Förändringen 
skulle innebära att den garanterade undervisningstiden behöver utökas vilket skulle medföra 
en kostnadsökning för gymnasiet motsvarande ca 3 mnkr.  
 
Vuxenutbildningen i Skellefteå arbetar utifrån grunduppdraget att vara basen för kompetens-
försörjning och kompetensomställning. Vux har under åren som gått fått förändrade och utö-
kade uppdrag exempelvis genom att fler ges rätt att studera på komvux och genom utbild-
ningsplikt för nyanlända. Arbetsförmedlingens uppdrag att anvisa fler till reguljär utbildning är 
ytterligare en faktor som ökar efterfrågan på utbildningsplatser inom Vux. Troligen kommer 
även fler gymnasieelever att behöva komplettera sina studier på Vux de kommande åren som 
en konsekvens av pandemin.  
 
Till ovanstående skall läggas pågående omställning på arbetsmarknaden. De pågående före-
tagsetableringarna med Northvolt i spetsen ökar volymerna för Yrkesvux och Yrkeshögskolan i 
en takt som Skellefteå kommun aldrig tidigare upplevt. Antalet inskrivna elever inom vuxenut-
bildningens fem (5) skolformer ökade under perioden 2017-2020 med ca 650 elever vilket mot-
svarar ca 35 %. Enskilt under 2021 ökade antalet inskrivna elever med nästan 1000 st vil-
ket också motsvarar 35 %, fast då under bara ett (1) år. Vuxenutbildningen räknar med att 
antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan, språkintegrerad yrkesutbildning samt Yrkes-
vux kommer fortsätta att öka de närmaste åren.  
 
Vuxenutbildningens verksamhet finansieras till stora delar (ca 50 %) av statliga bidrag. Under år 
2021 erhölls ett riktat tilläggsanslag om 15 mnkr vilket bidrog till att verksamheten nådde en 
budget i balans. Kommunfullmäktige har därefter fastställt ett utökat kommunbidrag på mot-
svarande belopp (15 mnkr) från 2022. Av den kommunala ramen används ca 33 % (19 mnkr) till 
lokalkostnader. Återstående del av kommunal ram skall täcka de utbildningar som genomförs i 
egen regi samt medfinansiera 30 % (2022) av de utbildningar som genomförs inom Yrkesvux. 
Den kraftiga expansion som Vuxenutbildningen just nu befinner sig i kräver även organisk till-
växt för att kunna hantera den ökade utbildningsvolymen. För att den kommunala vuxenutbild-
ningen ska kunna bidra effektivt till kompetensförsörjningen krävs fortsatt utökning av gymna-
sienämndens ramanslag. Vuxenutbildningen behöver en utökning med 9,5 mnkr kronor för 
2023 för att möta pris-och löneökningar samt kommande tillväxt.   
 
Enheten för arbetsmarknad bedöms klara de uttalade kraven på verksamheten för att rym-
mas inom befintlig budgetram för år 2023. Det är viktigt att vara medveten om att en stor 
del av den kommunala budgeten används för att växla upp och hämta hem statliga medel, 
framför allt i form av olika lönestöd för arbetssökande. Det handlar alltså om att stötta de in-
divider som har svag konkurrensförmåga och står absolut längst ifrån att etablera sig på ar-
betsmarknaden. Istället för att kommunala medel används till försörjningsstöd nyttjas enhet-
ens budget till stor del till att finansiera kommunala arbetsmarknadsanställningar, där sedan 
staten står för en stor del av lönestödet. Eftersom Enheten för arbetsmarknad är beroende av 
statligt stöd för att kunna nå en budget i balans är det väldigt svårt att prognostisera hur kom-
mande år kommer att se ut, då förändringar av de bidrag som enheten är beroende av kan 
ändras med kort varsel.  
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Not 1: I vuxenutbildningens utökade kostnader ingår pris-och löneökningar om 3,4 mnkr samt en kostnad 
för organisk tillväxt om 3,6 mnkr. Vuxenutbildningen har även erhållit externa medel för att utöka kapa-
citeten i befintligt automationslabb. Driftsmässigt innebär kapacitetsutökningen att lokalkostnaden kom-
mer att behöva utökas med ca 2,5 mnkr årligen.  
 
Not 2: Beräkningen utgår från den faktiska elevutökningen om 105 fler elever utifrån avgångsklasser års-
kurs 9. Denna avviker från den prognos som anges i planeringsförutsättningarna. Peng per elev har be-
räknats utifrån angiven kostnad i planeringsförutsättningarna.  
 
Not 3: Effektiviseringskravet är beräknat utifrån 2022 års budgetram om 440,3 mnkr plus den tillfälligt 
utökade ramen om 25 mnkr. Om den senare ramen inte får kvarstå till 2023 utökas såväl summa behov 
som effektiviseringskrav i beräkningen ovan.   
 

Beräkningen för 2023 års förväntade kostnadsökningar inkluderar viss utökning av lokalkost-
nad till följd av utökad volym. Beaktat att gymnasieskolan och vuxenutbildningen redan i dags-
läget sitter i närmast fulla lokaler, är det svårt att bedöma vilka tillkommande kostnader för lo-
kaler som kan bli utfallet på kort sikt. Hyra av externa lokaler eller dyra modullösningar kan 
snabbt medföra betydande kostnadsökningar utöver gjorda estimeringar.   
 
Därutöver bidrar förstås det instabila världsläget till stor osäkerhet i upprättade prognoser. En 
kraftigt ökad inflation och stora flyktingströmmar förväntas, och dessa medför direkt stora 
konsekvenser för Gymnasienämndens verksamheter. Samtliga verksamheter inom Utbildning-
och arbetsmarknad förbereder sig i detta nu för kommande krishantering. Statliga medel kan 
förväntas möta kommande kostnadsökningar men det är av ytterst vikt att dessa medel, till 
fullo och snabbt, kommer påverkade verksamheter tillhanda. Om inte finns överhängande risk 
att kvaliteten i ordinarie verksamhet påverkas och att förberedelser för pågående strukturom-
vandling avstannar.  
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För återstående planeringsperiod (2024-2027) beräknas en genomsnittlig årlig kostnadsökning 
om ca -23 mnkr. Volymökningen är då beräknad utifrån den volym som anges i planeringsför-
utsättningarna och kan därmed avvika väsentligt från verklig volym. Ovanstående beräkning är 
exklusive vuxenutbildningens verksamhet. Ej heller har beaktats driftskostnader för en ny gym-
nasieskola. En preliminär bedömning är att en ny gymnasieenhet årligen kan medföra en 
driftskostnad på ca 130 mnkr exklusive lokalkostnaden.  
  
Gymnasienämnden kommer även fortsättningsvis att se över möjliga effektiviseringsåtgärder 
för att minska de årliga driftskostnaderna. Som angetts är nedläggning av kostsamma yrkes-
program den åtgärd som ger bäst effekt för att sänka kostnadsnivån. Ytterligare åtgärder som 
ses över är ex utökade klasstorlekar på teoretiska utbildningar, utökat samarbete med närlig-
gande kommuner, möjlighet till nya personalkategorier för att ge pedagoger möjlighet till utö-
kad undervisningstid, förändrade arbetssätt mm  
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