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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2018/217
15 oktober 2018

Elisabeth Jonsson Höök
Kvalitets- och utvecklingschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsplan
för år 2019, inklusive beslut om uppföljning
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot och ärendet i sak återkommer för beslut i sammanträdet
för november.

Sammanfattning

Ett utkast för verksamhetsplanen för 2019 har tagits fram för förankring i nämnden.

Ärendebeskrivning

Ett utkast till verksamhetsplan för 2019 har tagits fram som bygger på analyser av de
verksamhetsmått tillhörande verksamhetsplanen för 2018 samt analyser i delår 2.
Utifrån de dialoger som förts med arbetsutskotten samt förvaltningens olika
ledningsgrupper så har ingången i arbetet med verksamhetsplanen 2019 varit att den
ska förändras så lite som möjligt.
De utvecklingsområden som beskrivits i verksamhetsplanen för 2018 är fortfarande
aktuella då de är av långsiktig karaktär. Utvecklingsarbeten inom dessa
utvecklingsområdena pågår för fullt i syfte att nå de prioriterade målområdena i
verksamhetsplanen. Det är därför av stor vikt att målområdena och tillhörande
utvecklingsområden inte nämnvärt förändras i ny verksamhetsplan.
Bedömning

I processen av framtagandet av verksamhetsplan är samverkan och delaktighet
viktigt. Därför är nämndens synpunkter och inspel en del av förankringen av
verksamhetsplanen för 2019.
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GVN 2018/217

Beslutsunderlag

Som beslutsunderlag finns VP 18, delår 2, analysrapport VÅR samt de dialogsamtal
som förts i arbetsutskotten för respektive nämnd samt i ledningsgrupper i
förvaltningen.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Tjänsteskrivelse
GVN 2018/6
15 oktober 2018

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomiuppföljning 2018. Rapport september.
Förslag till beslut

•

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten

Sammanfattning

Antalet månadsuppföljningar med prognos på avdelningsnivå är tre stycken under
året och dessa är delår 1, april och delår 2 samt årsbokslut. För perioden till och med
september, har ekonomisk kontroll avseende budget och utfall gjorts utav
ekonomichefen. Bedömningen är att prognosen för delårsrapport 2 där gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden redovisar ett positivt årsresultat på 9,3 miljoner
kvarstår. Nedan tabeller avser uppgifter inhämtade från ekonomisystemet för
perioden till och med september.
Periodens resultat september månad 2018
(Prognos tkr)
Resultatrapport 2018

Budget

Utfall

Resultat

Prognos delår

Intäkter

-69 728 800

-102 989 914

33 261 114

24 455

Flödesbidrag rörligt

-91 367 900

-93 146 482

1 778 582

1 748

-129 750

129 750

173

146 749 800

162 767 665

-16 017 865

-23 671

44 668 300

45 346 038

-677 738

-816

103 807 400

91 711 873

12 095 527

9 530

91 416 700

93 354 730

-1 938 030

-1 946

129 750

-129 750

-173

197 043 910

28 501 590

9 300

Flödesbidrag fast
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Internt flödesbidrag rörligt
Internt flödesbidrag fast
Totaler
Not

225 545 500

Rörliga flödesbidrag justerat för september månad
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Organisation 3pos
460 GVN

Tjänsteskrivelse
GVN 2018/6

Budget

Utfall

Resultat

638 300

472 896

165 404

461 Ch Vux/Stab

4 979 500

5 973 563

-994 063

462 Integration

2 425 600

-1 048 427

3 474 027

Prognos delår
100
3 000

463 Vuxenutbildning

17 971 500

-2 878 076

20 849 576

3 800

464 Folkhögskolan

16 138 100

16 121 110

16 990

-1 400

465 Ungdomsverksamhet

12 690 000

11 934 795

755 205

400

162 823 700

160 510 209

2 313 491

7 878 800

5 957 840

1 920 960

225 545 500

197 043 910

28 501 590

Ansvar-Funktion

Budget

Utfall

7103 Gymnasiechef drift

42 655 200

466 Gymnasiet
467 Arbetsmarknad
Totaler

Se nedan

1 000

466 Gymnasiet
Resultat

Prognos delår

43 650 045

-994 845

12 050

-12 050

281 100

1 030 771

-749 671

84 896 900

90 110 329

-5 213 429

787 200

1 015 499

-228 299

155 141

-155 141

47 152

-47 152

-833 300

-371 177

-462 123

7242 Frigymn egen kommun

19 859 300

20 404 124

-544 824

7243 Frigymn annan kommun

5 064 000

3 643 511

1 420 489

7244 Komgymn annan kommun

8 163 700

6 242 027

1 921 673

7245 Inack reseersättning

1 950 000

1 405 408

544 592

200

-400

-6 834 671

6 834 271

4 000

162 823 700

160 510 209

2 313 491

9 300

7104 Projektledare
7106 Försörjningsansvarig
7107 Resursfördelning internt
7109 IT-strateg
7113 1t1 center
7240 Avd chef gymnasiet
7241 Antagning

4661 Wisbygymnasiet
Totaler

-800

-3 400

2 400

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Tjänsteskrivelse

GVN 2018/11
31 augusti 2018

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Intern kontroll inom HR området 2018
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Bakgrund

Intern kontroll har genomförts inom områdena ”Bisyssla” och ”Lönetillägg”.
Granskningen visar att den interna kontrollen av bisyssla uppfyller Region Gotlands
riktlinjer. Rekommendationen för bisyssla är:




Att anmälda bisysslor blir tidsbestämda för en mer tillförlitlig uppföljning och
kontroll. En tidsbegränsning återfinns inte i Region Gotlands nuvarande
riktlinjer för bisyssla men förvaltning bör sträva efter detta och lyfta frågan
till regionstyrelseförvaltningen.
Att en granskning av kontrollområdet bisyssla bör övervägas som
kontrollområde till kommande interna kontrollplan.

Granskningen visar att den interna kontrollen av lönetillägg för utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen uppfyller Region Gotlands anvisningar. Granskning har
genomförts för 14 medarbetare med lönetillägg.
Vid kontroll har regionstyrelseförvaltningen brustit, ett lönetillägg har utgått och inte
avslutats enligt beslut. Att lönetillägg inte avslutats enligt beslut kan bero på att
regionstyrelseförvaltningen gjort förändringar där lönetillägget (L 24) för
lärarlönelyftet har slagits samman med lönetillägget (L 21) tillfälliga arbetsuppgifter.
Rekommendationen för lönetillägg är:


Att förvaltningen informerar om anvisningarna för lönetillägg via exempelvis
chefskonferens, introduktion av nya chefer och förvaltningens chefsinfo.
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Att förvaltningen informerar och påtalar för regionstyrelseförvaltningen de
brister som förekommit.
Att förvaltningen gör ytterligare en kontroll av lönetilläggen för november
månad.
Att en granskning av kontrollområdet lönetillägg bör övervägas som
kontrollområde till kommande interna kontrollplan.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att förvaltningen kommer att arbeta i enlighet med de
föreslagna rekommendationerna för att förbättra den interna kontrollen men även
för att förhindra framtida brister.
Beslutsunderlag

Rapport: Intern kontroll inom HR-området, granskning av bisyssla och lönetillägg.
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Intern kontroll inom HR-området

Granskning av bisyssla och lönetillägg

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Version [1.0]
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Intern kontroll inom HR-området
1. Sammanfattning
Intern kontroll har genomförts inom områdena ”Bisyssla” och ”Lönetillägg”.
Granskningen visar att den interna kontrollen av bisyssla uppfyller Region Gotlands riktlinjer.
Rekommendationen för bisyssla är:



Att anmälda bisysslor blir tidsbestämda för en mer tillförlitlig uppföljning och kontroll. En
tidsbegränsning återfinns inte i Region Gotlands nuvarande riktlinjer för bisyssla men
förvaltning bör sträva efter detta och lyfta frågan till regionstyrelseförvaltningen.
Att en granskning av kontrollområdet bisyssla bör övervägas som kontrollområde till
kommande interna kontrollplan.

Granskningen visar att den interna kontrollen av lönetillägg för utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen uppfyller Region Gotlands anvisningar. Granskning har genomförts för 14
medarbetare med lönetillägg. Vid kontroll har regionstyrelseförvaltningen brustit, ett lönetillägg har
utgått och inte avslutats enligt beslut. Att lönetillägg inte avslutats enligt beslut kan bero på att
regionstyrelseförvaltningen gjort förändringar där lönetillägget (L 24) för lärarlönelyftet har slagits
samman med lönetillägget (L 21) tillfälliga arbetsuppgifter. Rekommendationen för lönetillägg är:





Att förvaltningen informerar om anvisningarna för lönetillägg via exempelvis
chefskonferens, introduktion av nya chefer och förvaltningens chefsinfo.
Att förvaltningen informerar och påtalar för regionstyrelseförvaltningen de brister som
förekommit.
Att förvaltningen gör ytterligare en kontroll av lönetilläggen för november månad.
Att en granskning av kontrollområdet lönetillägg bör övervägas som kontrollområde till
kommande interna kontrollplan.

2. Bakgrund
I enlighet med gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens fastställande av intern kontrollplan
2018, utför utbildnings- och arbetslivsförvaltningen en granskning av processer inom HRområdet.
Granskningen syftar till att fånga upp eventuella avvikelser gentemot Region Gotlands fastställda
riktlinjer, anvisningar och policyer m.fl., de processer (kontrollområden) som granskas är:
a) bisyssla
b) lönetillägg

2.1 Kontrollmål inom kontrollområdet
Bisyssla:
 Information, att bisyssla är meddelad och följs upp vid medarbetarsamtal samt att
riktlinjerna delges vid introduktion av nyanställda.
 Dokumentation, att blankett används och finns tillgänglig.
 Bedömning, att bisyssla är rimlig i förhållande till
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Förtroendeskadlig
- En bisyssla bedöms vara förtroendeskadlig om den kan skada allmänhetens
förtroende för Region Gotland. Allmänheten skall kunna förvänta sig att
ärenden handläggs sakligt och opartiskt.
Arbetshindrande
- En bisyssla blir hindrande när den har en sådan omfattning och förläggning
att den hindrar medarbetaren från att fullgöra sina ordinarie arbetsuppgifter.
Konkurrerande
- En bisyssla är konkurrerande när en medarbetare utanför sin anställning i
regionen erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan
genom att tillföra kompetens.
Sammanställd, att fattade beslut om bisysslor finns samlat och diariefört.

Lönetillägg:
 Att lönetillägg som avser chefstillägg och tillfälliga arbetsuppgifter är tidsbestämda samt
beslutade och underskrivna av förvaltningschef.
 Att lönetillägg som avser speciella övertidsöverenskommelser är tidsbestämda samt
beslutade och underskrivna av enhetschef.
1
 Att fattade beslut om lönetillägg finns samlat och diariefört .

3. Granskningsresultat
3.1 Bisyssla
Granskningen har begränsats till att endast avse inkomna anmälningar om bisyssla. I granskningen
exkluderas samkörning med bolagsverket med flera. Granskningen har för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden hanterat och bedömt fem anmälda bisysslor.
3.1.1 Bedömning

1

Bisyssla/kontrollmål
Information
Dokumentation
Bedömning
Sammanställd
Kommentar
Information

Uppfyllt
Ej uppfyllt
Delvis
Ja
Ja
Ja
Ja
Information om bisyssla bedöms uppfylla
riktlinjerna. Vid informationsmöte riktat
till nyanställda informeras de om att
bisyssla skall anmälas, blankett delas ut
och uppmanas att inlämnas. I Region
Gotlands mall för medarbetarsamtal finns
frågan om bisyssla med och skall ställas
till medarbetaren.

Dokumentation

Dokumentationen uppfyller riktlinjerna.
Blankett finns tillgänglig på intranätet,
under fliken personal och
personalhandbok.

Ingår inte i Region Gotlands anvisningar för lönetillägg
4 (6)
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Bedömning

Bedömning av anmälda bisysslor
uppfyller riktlinjerna, det vill säga att
beslutade bisysslor är rimliga i
förhållande till förtroendeskadlig,
arbetshindrande och konkurrerande.

Sammanställd

Sammanställning av bisysslor bedöms
uppfylla riktlinjerna.

3.2 Lönetillägg
Vid uttag i ekonomisystemet har 14 medarbetare med lönetillägg påträffats för maj månad, det totala
beloppet för lönetillägg i maj månad inklusive personalomkostnadspålägg (PO) är 33 947 kronor,
variationen i tilläggen storlek är från 800 kronor till 4 470 kronor. Lönearten (L) som avses för
lönetillägg är 20, 21 och 22. Lärarlönelyftet hanteras inte i den här granskningen.
3.2.1 Bedömning
Lönetillägg/kontrollmål
Chefstillägg (L) 20
Tillfälliga arbetsuppgifter (L) 21
Speciella övertidsöverenskommelser (L) 22
Kommentar
Chefstillägg

Antal
Uppfyllt
Ej uppfyllt
Delvis
0
0
0
0
14
14
0
0
0
0
0
0
Chefstillägg (L) 20 finns ingen förekomst.

Tillfälliga arbetsuppgifter

Tillfälliga arbetsuppgifter bedöms uppfylla
fastställda riktlinjer. Tillägget är i samtliga fall
underskrivet av förvaltningschef och de är
tidsbestämda.

Speciella övertidsöverenskommelser

Speciella övertidsöverenskommelser (L) 22 finns
ingen förekomst. Lönearten avser nedtrappning av
lön vid byte av arbetsuppgifter på grund av
organisatoriska skäl. Tillämpas även för
medarbetare med så kallad "flytande arbetstid".

Sammanställd

Sammanställning av lönetillägg bedöms uppfylla
riktlinjerna.

5 (6)
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4. Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderas följande:






Att anmälda bisysslor blir tidsbestämda för en mer tillförlitlig uppföljning och kontroll. En
tidsbegränsning återfinns inte i Region Gotlands nuvarande riktlinjer för bisyssla men
förvaltning bör sträva efter detta och lyfta frågan till regionstyrelseförvaltningen
Att förvaltningen informerar om anvisningarna för lönetillägg via exempelvis
chefskonferens, introduktion av nya chefer och förvaltningens chefsinfo.
Att förvaltningen informerar och påtalar för regionstyrelseförvaltningen de brister som
förekommit.
Att förvaltningen gör ytterligare en kontroll av lönetilläggen för november månad
Att en granskning av kontrollområden lönetillägg och bisyssla bör övervägas som
kontrollområden till kommande interna kontrollplan.

Jimmy Söderström
Ekonomichef

6 (6)
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Ärende GVN 2018/208
13 oktober 2018

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Erbjudna gymnasieutbildningar 2019/2020

Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att erbjuda de program
och inriktningar som redovisas i Bilaga 1.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för Barn- och
fritidsprogrammet gäller följande villkor:
o Utökning av antalet platser från 16 till 24.
o Totalt för programmet erbjuds 24 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att Bygg och
anläggningsprogrammets inriktning anläggningsfordon erbjuds enligt
följande:
o Utbildningen kommer att starta under förutsättning att prognosen visar
på att 8 elever kommer att antas.
o Att utbildningen hittar möjligheter att samverka med branschen kring
nyttjandet av de anläggningsfordon som erfordras i utbildningen. Ingen
nyinvestering i anläggningsfordon kommer att beviljas.
o Totalt för programmet erbjuds 25 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för El- och
energiprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att det på vardera inriktningen Dator- och kommunikationsteknik,
Elteknik erbjuds max 16 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 32 platser.
o Eventuellt en ny inriktning automation planeras för läsåret 2020/2021.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för Fordon- och
transportprogrammet gäller följande villkor:
o Ny inriktning Lastbil och mobila maskiner startas läsåret 2019/2020.
o Att det på inriktningen Personbil erbjuds max 16 platser och på
inriktningen Lastbil och mobila maskiner erbjuds max 8 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 24 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för
Naturbruksprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att på inriktningen djur öka organisationen från 15 till 20 platser och för
inriktningen lantbruk öka organisationen från 10 till 12 platser.
o Totalt för programmet 32 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för VVS- och
fastighetsprogrammet gäller följande villkor:
o Ny inriktning Fastighetsservice startas läsåret 2019/2020.
o Att det på vardera inriktningen VVS och fastighetsservice erbjuds max 10
platser.
o Totalt för programmet erbjuds 20 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för Vård- och
omsorgsprogrammet gäller följande villkor:
o Utökning av antalet platser från 16 till 24.
o Totalt för programmet erbjuds 24 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för Ekonomiprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att det på vardera inriktningen Ekonomi och Juridik erbjuds max 32
platser.
o Totalt för programmet erbjuds 64 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för det Estetiska
programmets inriktningar gäller följande villkor:
o Att det på inriktningen musik erbjuds max 12 platser och på inriktningen
bild och formgivning erbjuds max 10 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 22 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för det Humanistiska
programmet gäller följande villkor:
o Totalt för programmet erbjuds max 10 platser.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för Naturvetenskapsprogrammet gäller följande villkor:
o Ny inriktning Naturvetenskap och samhälle startas läsåret 2019/2020.
o Att det på inriktningen Naturvetenskap erbjuds max 64 platser och på
inriktningen Naturvetenskap och samhälle erbjuds max 16 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 64 platser



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för
Samhällsvetenskapsprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att på inriktningen beteendevetenskap erbjuds max 64 platser.
Sammanlagt för de båda inriktningarna Samhällsvetenskap och Medier,
information och kommunikation erbjuds max 32 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 96 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för
Teknikprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att det på vardera inriktningen Design och produktutveckling samt
Informations- och medieteknik erbjuds max 16 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 32 platser.
o Eventuellt en ny inriktning produktionsteknik planeras för läsåret
2020/2021.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att Lokal idrottsprofil,
LIU, erbjuds som individuellt val läsåret 2019/2020



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att Nationellt godkänd
idrottsutbildning, NIU, erbjuds läsåret 2019/2020. NIU erbjuds kopplat till
två nationella program: Samhällsvetenskapsprogrammet eller Barn- och
fritidsprogrammet.

Sammanfattning

Som en del av antagningsprocessen till gymnasieskolan beslutar huvudman i början
av antagningsperioden om ett programutbud som ska vara sökbart till
nästkommande läsår. Valet av programutbud publiceras och görs tillgängligt på såväl
hemsida som tryckt broschyr.
Wisbygymnasiet planerar att erbjuda 161 av 18 nationella program, 26 olika
inriktningar samt 4 introduktionsprogram.
Sjöfartsutbildningen blir valbar från årkurs 2 för alla elever oavsett vilket program de
studerar under sitt första gymnasieår. Detta under förutsättning att Skolverket
beviljar Region Gotland att fortsätta bedriva utbildningen från 2020.
Totalt omfattar gymnasieorganisationen 527 platser, vilket innebär en utökad
organisation från föregående år med 19 platser (508 platser). I mars 2018 justerades
organisationen från 508 platser till 494 och sett ur det perspektivet blir förändringen
en ökning med 33 platser.
1

Industriprogrammet och Hantverksprogrammet erbjuds ej.
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Bakgrund

Inför varje antagningsprocess meddelar huvudmannen sitt tänkta programutbud. Det
finns 18 nationella program - tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande.
Yrkesprogrammen ger en grund för yrkesverksamhet eller fortsatt utbildning. De
högskoleförberedande programmen ger en grund för fortsatta studier på högskola
eller universitet.
Huvudmannen gör ett urval bland de 18 nationella programmen. Fram till juli 2019
finns fem introduktionsprogram2. Den 1 juli 2019 sker en förändring där två av
dagens fem Introduktionsprogram, Preparandutbildning (IMPRE) och
Programinriktat individuellt val (IMPRO), ersätts av Programinriktat val.
Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever.
Det innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den
utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg. Programinriktat
individuellt val erbjuds på nationella program i mån av plats.
Ett stabilt och långsiktigt utbildningsutbud

Huvudprincipen för beslut om nytt utbildningsutbud är att erbjuda samma utbud
som nämnden fastställt för innevarande läsår. Variation i utbildningsutbudet kan få
konsekvenser för möjligheterna till en ekonomi i balans och arbetet med
organisationsanpassning.
För de utbildningar som erbjuds är det viktigt att vara medveten om att det urval som
erbjuds inför det preliminära valet till gymnasieskolan i februari är ett erbjudande. Detta
innebär att nämnden i mars 2019, utifrån elevernas val, kan besluta att inte starta ett
program eller ändra antalet platser på ett program.
Planeringsunderlag elevvolymer, augusti och februari, avser gjorda mätvärden. Ur
tabellen framgår att inför läsåret 2019/2020 minskar elevunderlaget något för att
därefter öka under påföljande år.

2 100
1 900
1 700
1 500
Elever

1 300
1 100
900
700
500

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Augusti 2018 1 720 1 762 1 774 1 755 1 756 1 782 1 810 1 848 1 921 1 968 1 957 1 914 1 875 1 818 1 752 1 712
Februari 2018 1 720 1 754 1 750 1 718 1 707 1 721 1 734 1 763 1 826 1 858 1 842 1 811 1 790 1 741 1 667 1 628
Elever åk 1

621 598 547 598 624 572 630 668 674 621 655 601 617 545 578 561

Tabell 1

De fem IM programmen är: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och
Språkintroduktion
2

Page 17 of 58

4 (9)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2018/208

Riksrekryterande sjöfartsutbildning

En ansökan är inlämnad till Skolverket om att få fortsätta bedriva sjöfartsutbildning
(SF) från läsåret 2020/2021. Skolverket har även erhållit en dispensansökan för
läsåret 2019/2020. Om ansökan om dispens ej accepteras så sker följande:
• Valet till SF genomförs i samband med inriktningsvalen till år 2.
• Samtliga elever på gymnasieskolan kan välja SF efter år 1, från yrkesprogram såväl
som från högskoleförberedande program.
• SF-eleverna läser utökat program, 200p (Endast om eleven väljer att gå SF krävs ett
utökat program. Väljer de att gå kvar på programmet från åk 1 så gäller de vanliga
2500p).
• Högskolepaketet kan inte väljas – Högskolepaketet är 200p och ligger som
individuellt val. Under åk1 kommer eleverna oavsett vilket program de går på att läsa
400p programgemensamma ämnen som inte är tillåtna programfördjupningskurser
på SF. Det innebär att 200p av dessa måste utgöra kurser inom individuellt val och
200p utökat för att få ihop en SF-examen. Att även få in högskolepaketet skulle
innebära totalt 2900p, vilket inte ryms inom schemaramen.
• Om Wisbygymnasiet ej erhåller tillstånd för SF fortsätter eleverna på de program de
är antagna till åk 1.
Nationell idrottsutbildning (NIU) och den lokala profilen (LIU)

Den nationellt godkända idrottsutbildningen, NIU, är en för regionen frivillig
verksamhet. NIU har tydlig elitidrottskaraktär och syftar till en nationell
idrottskarriär. NIU rekryterar elever lokalt eller regionalt. Utbildningen behöver
godkännande från respektive idrotts specialidrottsförbund och Skolverket. De beslut
som Skolverket fattar om godkännande gäller för fyra antagningsomgångar.
Enligt beslut i GVN § 61, 2017-06-14, gavs förvaltningen i uppdrag att i samverkan
med Gotlands idrottsförbund och idrottsgymnasiet ta fram ett förslag på besparing
inom NIU/LIU. Med anledning av detta beslut har gymnasiet och Gotlands
idrottsförbund diskuterat nya samarbetsformer.
På idrottsgymnasiet genomförs under perioden 2018-2020 en omställning i syfte att
 minska kostnaderna proportionellt med övriga gymnasiet
 öka möjligheterna för fler elever inom ett större antal idrotter att delta i
undervisningen
Omställningen innebär en reduktion av antalet idrotter inom NIU och LIU från 11
till 5 st. Till ht-2019 erbjuds inom NIU idrotterna fotboll och innebandy (fäktning,
skyttesport och tyngdlyftning försvinner). Inom LIU erbjuds ishockey, orientering
och handboll (simning, friidrott och basket försvinner).
För att möta efterfrågan från målgruppen elitsatsande ungdomar vars idrotter inte
erbjuds på idrottsgymnasiet så startade en ny utbildning, LIU – Träningslära, från
och med ht-18. Utbildningen innehåller inte någon idrottsspecifik träning med
särskild tränare utan undervisningen genomförs gemensamt med NIU och LIU
motsvarande 200p. LIU - Träningslära kan kombineras med alla Wisbygymnasiets
program. I den nya organisationen kommer upp till 14 olika idrotter att kunna
erbjudas undervisning.
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Samläsning estetiska programmet och det humanistiska programmet

Sedan flera år tillbaka så har Wisbygymnasiet organiserat programmen ESbild,
ESmusik och Humanistiska programmet i en klass utifrån såväl organisatoriska som
ekonomiska skäl. Organisationen som föreslås för läsåret 2019/2020 är totalt 22
platser på estetiska programmet samt 10 platser på det humanistiska programmet.
Skolan har en organisation där Estetiska programmet och Humanistiska programmet
samläser och tillsammans kan utgöra max 32 elever. Att frångå denna organisation
skulle innebära stora problem beträffande rekrytering av lärare liksom ge allvarliga
ekonomiska konsekvenser.
Särskild variant inom gymnasieskolan

En särskild variant i gymnasieskolan är en utbildning där hela eller delar av det
utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning avviker från det
nationella programmet. Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och får
använda antagningsprov för urval bland de sökande. Beslut om tillstånd att bedriva
utbildning på särskild variant inom det estetiska området ges av Skolverket efter
ansökan. För närvarande har Wisbygymnasiet inga pågående särskilda varianter.
Satsning på Teknikcollege

I projektet Kompetenta Gotland (ett projekt inom Hållbara Gotland) ingår att utreda
möjligheterna att införa Teknikcollege på Gotland. Teknikcollege är ett koncept där
företag, kommuner och utbildningsanordnare samverkar kring tekniskt och
industriellt inriktade utbildningar på gymnasial- och eftergymnasialnivå. Målet är att
företagens framtida medarbetare har den kompetens som behövs på en global
marknad. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tog den 17 september beslut om
att en ansökan ska göras för att få starta Teknikcollege från hösten 2019. Av den
anledningen kan det bli aktuellt inför läsåret 2020/2021 att El- och
energiprogrammet startar en ny inriktning – automation samt att Teknikprogrammet
utökar med ytterligare en inriktning – produktionsteknik.
En gymnasieutbildning för alla

Under våren 2018 fattade regeringen beslut om propositionen - En gymnasieutbildning
för alla. Nedan presenteras lagändringarna i korthet:
Riksdagens beslut innebär många förändringar redan från den 1 juli 2018:
•Informationsöverföring vid elevers övergångar mellan skolenheter och skolformer
•Stöd med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet
•Tydligare ansvar för rektor att utreda längre eller upprepad frånvaro
•Rätten att fullfölja utbildningen knyts till elevens individuella studieplan
•Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas vid mottagandet på språkintroduktion
(får effekt för elever som påbörjar utbildning efter 30 juni 2019)
•Elever på introduktionsprogram ges rätt till minst 23 timmars garanterad
undervisningstid i veckan.
•Preparandutbildningen ersätts av en bredare utbildning inom programinriktat val
(får effekt för elever som påbörjar utbildning efter 30 juni 2019)
•Elever som läser ett introduktionsprogram omfattas inte längre av det kommunala
aktivitetsansvaret
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Från och med den 1 juli 2019 gäller även:
•Huvudmannens utbildningsplan för introduktionsprogrammen ska beskriva
utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd
•Varje elev ska ha en mentor som följer kunskapsutvecklingen och studiesituationen i
dess helhet

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Bilaga 1

Program
Barn- och fritidsprogrammet

Erbjudna inriktningar
 Pedagogiskt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet






El- och energiprogrammet



Platser
24

Anläggningsfordon
Husbyggnad
Plåtslageri (lärling)
Dator- och
kommunikationsteknik
Elteknik

25

32

Fordons- och transportprogrammet




Personbil
Lastbil och mobila
maskiner

24

Handels- och
administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet



Handel och service

26



Hotell och konferens

16

Naturbruksprogrammet










Djur
Lantbruk
Kök och servering
Bageri och konditori
Däck
Maskin
VVS
Fastighetsservice

20
12
16

Restaurang- och
livsmedelsprogrammet
Sjöfartsutbildningen
VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

20

Ekonomi
Juridik
Bild och formgivning
Musik
Språk

64

Naturvetenskapsprogrammet




64

Samhällsvetenskapsprogrammet





Naturvetenskap
Naturvetenskap o
samhälle
Samhällsvetenskap
Beteendevetenskap
Medier, information och
kommunikation

Teknikprogrammet



Design och
produktutveckling
Informations- och
medieteknik

32

Humanistiska programmet

Programmet är ej sökbart
hösten 2019, dock från 2020.
Villkor: Max 10 elever på
vardera inriktningen.
Fastighetsservice är en ny
inriktning

239







Estetiska programmet

Villkor: Min 8 elever på
inriktningen
anläggningsfordon
Villkor: Max 16 elever på
vardera inriktningen.
Kommer att ingå i
Teknikcollege
Villkor: Max 16 elever på
inriktningen personbil.
Lastbil och mobila maskiner
är en ny inriktning
Erbjuder ej NIU

24
SUMMA YRKESPROGRAM:

Ekonomiprogrammet

(12)

Kommentar
Erbjuder NIU



SUMMA HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM:
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Villkor: Max 32 elever på
vardera inriktningen

10
12
10

96

Villkor: max 16 elever på
inriktningen Naturvetenskap
och samhälle
Villkor: Max 64 elever på
inriktn.beteendevetenskap
och max 32 elever
sammanlagt på övriga två
inriktningar
Erbjuder NIU
Villkor: Max 16 elever på
vardera inriktningen
Kommer att ingå i
Teknikcollege

288
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Totalt 527 platser, vilket innebär en utökad organisation från föregående år med 19
platser (508 platser). I mars justerades organisationen från 508 platser till 494 och sett
ur det perspektivet blir förändringen en ökning med 33 platser. Framskriven
elevprognos enligt tabell 1 sid 4 visar att elevunderlaget kommer att minska något
inför läsåret 2019/2020.
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26 september 2018

Lena Nordström
Chef för gymnasie – och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gotlands folkhögskolas kursutbud läsåret 2019/2020,
långa kurser
Förslag till beslut


Förslaget till kursutbud avseende långa kurser för läsåret 2019/2020 godkänns och
anpassas utifrån den rambudget som folkhögskolan tilldelas.

Bakgrund

Gotlands folkhögskolas kursutbud är föränderligt då folkhögskolan även följer andra
samhällsaspekter än de demografiska former och utbudet anpassas efter individens
och samhällets behov. Utbudet präglas av valfrihet, jämlikhet och mångfald. Detta
resulterar i att det kursutbud som nämnden i första hand kan besluta om avser de
långa kurserna.
Folkhögskolan samarbetar med Arbetsförmedlingen i två kurser. En kurs riktar sig
till personer som fått uppehållstillstånd, så kallad etableringsutbildning och en kurs
riktar sig till arbetslösa (kursen är studiemotiverande). Medel till dessa två kurser
rekvireras från Folkbildningsrådet.
För att möta såväl marknadens som individens behov kan Gotlands folkhögskola
även erbjuda olika yrkesutbildningar
De av regeringen1 tilldelade 5000 nya platser på folkhögskolans allmänna och
särskilda kurs har sökts i mycket stor omfattning och en viss osäkerhet råder om
platser som finns tillgängliga under 2019-2020. Därtill finns 2000 nya platser under
2018 och 2019 för folkhögskolans utbildnings-kontrakt 2och kurser för
långtidsarbetslösa.

Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017.
Insats för personer mellan 20-24 år som saknar gymnasieutbildning och inte omfattas av etableringsuppdraget. Syftet är att
kombinera studier med jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid.
1
2

1 (2)

Region Gotland

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun@gotland.se
alt registrator-gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803
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Förslag till kursutbud:

Hemse











Allmänna linjen 1, 2, 3
SFI – undervisning i svenska för invandrare
Enter – för ungdomar med Aspergers syndrom
Livskraft
1 år
Fotolinjen
1+1år
Musiklinjen
1+1år
Textillinjen
1+1år
Etableringsutbildning för nyanlända med uppehållstillstånd, 24 veckor som
en del av etableringsplanen i samarbete med AF.
Svenska från dag 1

Fårösund














Allmän linje bas
SFI – undervisning i svenska för invandrare
Ella pop-/ rocklinjen
1+1år
Ella composer /filmmusik
1år
3
Filmcrew
2 år
Storyutbildningen
1+1år
Story masterclass webbaserad
1år
Skrivarlinjen
1+1år
Socialpedagogisk linje, 2 år
- Inriktning behandling och fritidsgårdsverksamhet
- Internationella möten – migration och mottagande
Etableringsutbildning för nyanlända med uppehållstillstånd, 24 veckor som
en del av etableringsplanen i samarbete med AF.
Svenska från dag 1

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att förslaget till kursutbud för läsåret 2019/2020
godkänns och anpassas utifrån den rambudget som folkhögskolan tilldelas.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Skickas till:

Gotlands folkhögskola

3

Utbildningen förutsätter ett beslut inom snar framtid kring hyreskontraktet för Kustateljen.
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Lena Nordström
Avdelningschef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utbildningsutbud vuxenutbildningen 2019/2020
Förslag till beslut


Utbildningsutbudet för vuxenutbildningen för läsåret 2019/2020 godkänns och
finansieras inom beslutad rambudget och med hjälp av statliga medel.

Bakgrund

Den kommunala vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån dennes behov
och förutsättningar. Det är viktigt att sträva efter flexibla lösningar när det gäller
organisation, arbetssätt och arbetsformer. Målgruppen för vuxenutbildning är idag
både större och ser annorlunda ut än tidigare. Idag är målgruppen en betydande
andel personer med annat modersmål än svenska, unga med tidigare
skolmisslyckanden bakom sig samt fler personer som är i behov av särskilt stöd.
Samarbete med arbetslivet, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter är av
betydelse för yrkesutbildningens kvalitet och för elevens framtida eller fortsatta
etablering på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är i ständig förändring och ett
samarbete med olika aktörer och branscher är en förutsättning för att möta
framtidens behov av arbetskraft. Det råder en stor efterfrågan på kvalificerad
arbetskraft inom olika yrkesområden.
Nedan redovisas antal elever som är och/eller varit inskrivna under 2018 (tom 21
september) inom Vuxenutbildningen. Siffrorna är ständigt i förändring eftersom
kontinuerlig antagning tillämpas.







Utbildning i svenska för invandrare – c:a 305 elever
Grundläggande vuxenutbildning (inkl. orienteringskurser) – c:a 137 elever
Gymnasiekurser (inkl. orienteringskurser), egen regi – c:a 270 elever
Gymnasiekurser, fjärrdistansundervisning – c:a 585 elever fördelade på olika
kurser
Yrkeshögskola, Drift- och underhållsteknik c:a 54 elever
Elever som läser i annan kommun: c:a 11 elever
1 (5)

Region Gotland

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun@gotland.se
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Org nr 212000-0803
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De yrkesutbildningar som pågår och planeras att starta under hösten 2018 är:

-

Grundkurs jordbruk 900 poäng (Gotland Grönt Centrum)
Motor- och röjmotorsågskurs 100 poäng (Gotland Grönt Centrum)
Undersköterska (Hermods)
Undersköterska validering/trainee (Hermods)
Barnskötare (Hermods)
Undersköterska 1350 poäng (Wisbygymnasiet)
Kockutbildning 1100 poäng (egen regi)
Hästskötarutbildning påbyggnad 400 poäng start 24 september (Gotland
Grönt Centrum)

-

Grundutbildning mekaniker, tunga fordon, start 1 oktober (egen regi)

-

Ekonomi och management 300 poäng start 5 november (Gotland Grönt
Centrum)

-

Trädgårdsutbildning grund start 24 september (Gotland Grönt Centrum)
Lammproduktion 100 poäng start vecka 45 (Gotland Grönt Centrum)
Vårdbiträde i kombination sfi/sva start 1 oktober (egen regi)
Lärling inom varierande yrkesområden (egen regi)
Installationselektriker (Teknikutbildarna)
Orienteringskurser inom vård- och omsorg i kombination med sfi
Orienteringskurser inom industri och hantverk i kombination med sfi

Hur planeras kursutbudet?

När kursutbudet planeras måste den kommunala vuxenutbildningen i första hand
utgå från vuxenutbildningsförordningen (SFS 2011:1108) som betonar den
studerandes behov och önskemål. Det finns också möjlighet att söka olika statsbidrag
vars regelverk måste beaktas vid planering av olika former av utbildningsinsatser.
Exempel på förordningar för olika statsbidrag:
-

Förordning (2015:403) om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.
Förordning (SFS 2016:937) Statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning1.
Förordning (2018:1495) om statsbidrag för rekryterande insatser inom
vuxenutbildning

Den 31 augusti 2018 redovisades slutbetänkandet kring förändringar av kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna (En andra och en annan chans – ett
komvux i tiden, SOU 2018:71). Där föreslås en rad förändringar för att göra Komvux
till en naturlig del av individens livslånga lärande. Utredarna vill bland annat att
skollagen förtydligas så att det framgår att Komvux även utgör en del i
arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier.
Utredarna vill t.ex. att urvalsreglerna till gymnasial nivå ändras så att individer med
störst behov av utbildning prioriteras. Utredningen föreslår att riksrekryterande
Med anledning av denna förordning så upphävs förordning om Yrkesvux (SFS 2009:43) och Lärlingsvux (SFS 2010:2016)
Gäller dock fortfarande för utbildning beviljad innan 1 januari 2017.
1
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yrkesutbildningar införs inom Komvux. Utredarna vill även ha en förenklad
betygsskala med betygsstegen godkänd och icke godkänd inom Komvux samt att
betygsrätt införs som ett krav för att enskilda anordnare ska få bedriva
vuxenutbildning på entreprenad. Nästa steg för utredningen är lagrådsremissen.
Förutom verksamhet som är lagstadgad är det viktigt att anordna utbildningar som
gynnar Gotlands utveckling. Viktiga samarbetspartners i planeringen av
utbildningsutbudet är Arbetsförmedlingen och det gotländska näringslivet. Ett forum
för detta är kompetensplattformen som är en mötesplats för olika utbildningsanordnare och representanter för näringslivet.
Budgetpropositionen 2019 och höständringsbudgeten för år 2018 kommer också att
påverka inriktningar och utbudet för vuxenutbildningen.

Förslag till planerat kursutbud 2019/2020:
• Undervisning i svenska för invandrare


Vuxenutbildning på grundläggande nivå

Vuxenutbildning på gymnasial nivå (klassrum, olika former av
distansundervisning)
 Gymnasial yrkesutbildning inom följande områden – befintliga/pågående
- Undersköterska (Wisbygymnasiet)


-

Undersköterska, fjärrdistans

-

Undersköterska, validering/lärling (egen regi)

-

Barnskötare, fjärrdistans

-

Barnskötare, validering/lärling (egen regi)

-

Kockutbildning (egen regi)

-

Vårdbiträde i kombination med sfi/sva (egen regi)

-

Ekonomi och management (Gotland Grönt Centrum)

-

Grundutbildning mekaniker, tunga fordon (egen regi)

-

Hästskötarutbildning påbyggnad (Gotland Grönt Centrum)

-

Lammproduktion (Gotland Grönt Centrum)

-

Trädgårdsutbildning påbyggnad (Gotland Grönt Centrum)

-

Installationselektriker (Teknikutbildarna)



Gymnasial yrkesutbildning (även lärling) inom följande områden – i startskede
- Undersköterska, via Wisbygymnasiet, start jan 2019
-

Vårdbiträde, start jan 2019 (egen regi)

-

Vårdbiträde/Undersköterska validering (egen regi)

-

Barnskötare (validering/lärling egen regi)

-

Kockutbildning (egen regi)
Page 27 of 58

3 (5)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2018/210

-

Mekanikerutbildning: personbil och/eller tunga fordon (egen regi)

-

Programmeringsutbildning (egen regi eller i samarbete med
Wisbygymnasiet)

-

Skötsel av utemiljöer (Gotland Grönt Centrum)

-

Grundutbildning jordbruk (Gotland Grönt Centrum)

-

Hästskötarutbildning (Gotland Grönt Centrum)

-

Motor- och röjmotorsåg (Gotland Grönt Centrum)

-

Fastighetstekniker (egen regi)
Vissa av utbildningarna kan komma att riktas särskilt mot målgrupp
sfi/sva. Med anledning av att planeringen ännu inte är klar så kan
startdatum inte anges.





Gymnasial yrkesutbildning (även lärling) inom följande områden – idé och
planeringsstadiet
-

Yrkesförare godstransporter (upphandlas)

-

Vårdnära tjänster + SFI/SVA (
Elektriker
Byggnadsutbildning
VVS
Mark- och anläggningsutbildning
Mekaniker, sjöfart
Turism
Industri/bas (plåt, svets, smide)
Fibertekniker
Skogsproduktion
IT-utbildningar

Övrigt
-

”Steget in”, studiemotiverande kurs
Samhällslotsutbildning
Orienteringskurser mot olika yrkesområden + SFI
Tekniskt basår i samarbete med Uppsala Universitet, Campus Gotland
planeras. Ett tekniskt basår ska ge underlag för Uppsala Universitets
Campus Gotlands ingenjörsutbildningar. Basåret ska ge studenterna
garantiplats på ingenjörsutbildning. Planeras starta 2020.
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Yrkeshögskoleutbildningar – pågående
- Medicinsk sekreterare 2017 (Lernia Östersund)
- Drift- och underhållstekniker 2017 (Vuxenutbildningen KCG)
- Drift- och underhållstekniker 2018 (Vuxenutbildningen KCG)



Yrkeshögskoleutbildningar – inskickade ansökningar
- Energiingenjör (Nackademin)

Lärcentrum

Lärcentrum är enligt förordning 2017:1303 en verksamhet inom kommunal
vuxenutbildning där elever får stöd i sitt lärande från lärare och annan personal. Det
är även en plats där eleverna får möjlighet att möta andra elever. Vuxenutbildningen
på Kompetenscentrum avser att fortsätta med sitt befintliga Lärcentrum för att
erbjuda elever tillgång till tentamensservice, handledning, datorer och andra
hjälpmedel.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att förslaget till kursutbud för läsåret 2019/2020 ska
godkännas och finansieras inom beslutad rambudget och med hjälp av statliga medel.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Medarbetarundersökningen år 2017
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Bakgrund

Förvaltningen fick i uppdrag av nämnden (GVN § 16, 2018-02-06) att rapportera för
arbetet med fokusområdena i medarbetarundersökningen för år 2017.
Förvaltningen redogör för arbete med medarbetarundersökningen i bifogad bilaga.
Genom att sammanställa delar ur verksamhetsberättelsen för 2017 och för delår 2,
2018 – ger förvaltningen en redogörelse på en övergripande- och avdelningsnivå
gällande arbetet med fokusområdena i medarbetarundersökningen.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Rapport gällande medarbetarundersökning år 2017
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Lena Nordström
Avdelningschef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Bilaga - Rapport gällande medarbetareundersökningen år
2017
Rapport, övergripande nivå
Ur verksamhetsberättelse 2017

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål 23)
Medarbetarindex, HME, för hela utbildnings- och arbetslivsförvaltningen får ett
värde på 80 i 2017 års medarbetarundersökning, ett värde som är att betrakta som
”bra” vilket gäller för värden mellan 69 och 86. (Värden mellan 87 och 100 är
”utmärkta”.) HME avser att mäta hur hållbart medarbetarnas engagemang är och
baseras på frågor som rör motivation, ledarskap och styrning. Måttet används av
SKL och går därför att jämföra mellan kommuner/verksamheter. Värdet 80 ligger
strax över jämförelsevärdet (benchmark) 78 och det högsta värdet för någon av
förvaltningarna inom Region Gotland.
En del i mätningen av HME görs av frågor gällande hur tydliga målen för
verksamheten är för medarbetarna. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har
under 2017 fortsatt att arbeta med Region Gotlands styrmodell som på
förvaltningsnivå utgörs av en verksamhetsplan, som bryts ner per nivå och som ska
resultera i att medarbetaren i sitt medarbetarsam-tal tydligt ska se kopplingen mellan
det egna uppdraget och verksamhetens mål. Medarbetarna får sedan få ett kontrakt
som klargör förväntningarna. Den tydligare kopplingen mellan medarbetarsamtal,
handlingsplaner, arbetsplaner och verksamhetsplan kan vara en del i det goda
resultatet gällande HME, även om medarbetarkontrakt ännu inte är allmänt förekommande.
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål
24)

(Se mål 23, ovan.)

Medarbetarundersökningen

79 procent av utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ca 2000 medarbetare svarade
på årets medarbetarundersökning. Den övergripande summeringen talar om att
många känner sig motiverade och tycker att det är kul att gå till jobbet, många
uppfattar att målen är tyd-liga och att vi också arbetar i enlighet med målen. Det är få
som har blivit utsatta för någon form av diskriminering och många känner sig
respekterade av både chef och kollegor. Förtroendet för förvaltningsledningen är
1 (9)
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dock lite lägre och det är få som uppfattar att värde-ringarna delaktighet, omtanke
och förtroende genomsyrar verksamheten. En slutsats är också att cheferna behöver
bli bättre på att ge återkoppling.
Under början av 2018 kommer alla chefer att gå igenom och diskutera resultatet för
sin verksamhet tillsammans med sina medarbetare, för att sedan ta fram
handlingsplaner för de områden som man behöver arbeta vidare med under det
kommande året. Förvaltningsledningsgruppen kommer också att arbeta för att
förbättra kommunikationen inom förvaltningen och i syfte att bidra till att
förtroendet för ledningen ökar.
Ledarskap

En särskild ledarutvecklingsinsats för samtliga chefer inom ramen för ”nyanländas
lärande” genomfördes under 2017 för att stärka ledarskapet och förutsättningarna för
styrning, med tonvikt på att skapa samsyn gällande ansvaret för helheten inom
utbildningsverksamheten. Inom denna insats gjordes särskilda satsningar på
ledningsgruppen för gymnasie- och vuxenutbildningen samt på Wisbygymnasiets
nybildade ledningsgrupp. Chefernas arbetsmiljö och förutsättningar att utöva sitt
ledarskap uppmärksammades särskilt under 2017 i form av en s k stresscreening, som
genomfördes på uppdrag av regiondirektören.

Ur delår 2, 2018
Medarbetarundersökningen

I medarbetarenkäten 2017 presenterades resultat för 195 arbetsplatser/enheter inom
hela UAF, varav 39 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens (GVN:s)
ansvarsområde. Då varje chef kan ha ansvar för upp till sex arbetsplatser/enheter har
många samordnat små enheter i samma handlingsplan t ex sammanfört medarbetare
som arbetar inom stöd- och service inom hela Wisbygymnasiet, då de enskilda
enheterna har få anställda. Sammanlagt har 120 handlingsplaner registrerats i
verktyget för medarbetarenkäten, varav 27 inom GVN:s område. Dessa aktiviteter
kan sammanföras under följande teman: Samarbete, 63 aktiviteter, ledarskap, 9,
feedback, 5, kommunikation/tydlighet, 3 samt arbetsmängd, 1 aktivitet. Innehållet i
aktiviteterna skiljer sig från arbetsplats till arbetsplats.
Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål 23)

På övergripande nivå har UAF ett gott resultat vad gäller medarbetarnas motivation,
upplevelse av att målen för verksamheten är tydliga och att man känner sig
respekterad av sin chef och sina kollegor, vilket är viktiga förutsättningar för att
kunna bidra till verksamhetens utveckling. Dock kan aktiviteterna i
handlingsplanerna enligt ovan kanske beskriva begränsningar för medarbetare i olika
delar av vår organisation.
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål
24)

I medarbetarundersökningen 2017 redovisades två avdelningsresultat för GVNs
ansvarsområde. Ledarskapsindexet, LSI, var för vuxenutbildning och arbetsmarknad
78 och för gymnasieskolan 60. Det förra är att betrakta som ”bra” och det senare
indikerar att ledarskapet behöver utvecklas. Ledarskapsindexet avser att utvärdera
nyckelegenskaper hos ledare.
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Stresscreening

Stresscreeningen som genomfördes för samtliga regionens chefer under hösten 2017,
visade att en stor andel chefer inom UAF upplever att arbetstiden inte är tillräcklig i
förhållande till kraven. Medelvärdet för ”tidsupplevelse” hamnar på 2,91 på en skala
upp till 6,00 och medelvärdet för uppskattad övertid per vecka var 7,36 timar. Inom
GVNs ansvarsområde var siffrorna ännu mer alarmerande. Tidsupplevelsen” hade
medelvärde 2,24 och den uppskattade övertiden var hela 17,57 timmar per vecka.
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)

Medarbetarundersökningen visade ett engagemangsindex, EI, för vuxenutbildning
och arbetsmarknad 76 och för gymnasieskolan 64. Engagemangsindexet mäter
engagemanget i form av energi och tydlighet. Tydligheten avser mål på individ- och
gruppnivå, samt koppling till övergripande mål. ”Energin” har en koppling till
medarbetarnas motivation, inspiration och stolthet. Resultatet för gymnasieskolan
ligger lägre än EI för övriga verksamheter inom förvaltningen.
Rapport, avdelningsnivå
Ur verksamhetsberättelse 2017
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål
24)

Hållbart medarbetarengagemang/ledning går att utläsa av medarbetarenkäten som
genomfördes hösten 2017. En rad frågeställningar i enkäten ger en samlad bild kring hur
ledare skapar förutsättning för medarbetare att bidra till verksamhetsutveckling.
Medarbetarenkätens utfall är ännu inte analyserad varken på avdelning- eller enhetsnivå,
men den visar med all tydlighet att vuxenutbildning och arbetsmarknad har generellt
högre värden än gymnasiet.
Inom projektet ”nyanländas lärande” via Skolverket har ledningsgruppen för gymnasieoch vuxenutbildningen liksom ledningsgruppen inom gymnasiet genomfört ledarskapsutveckling med stöd av konsulter från Edvard Lynx.
Alla chefer inom avdelningarna förskola, grundskola, särskola samt
gymnasiet/vuxenutbildning har även vid tre tillfällen träffats och haft gemensamma
halvdagar i ledningsutveckling på temat ”Vårt gemensamma ansvar för barn/elever på
Gotland”.
Alla människor har en förmåga att vara engagerade och att prestera väl. För att det ska
vara möjligt i praktiken krävs det dock att medarbetarna ges rätt förutsättningar för att
lyckas i sitt arbete. Som chef är det av största betydelse att se till att dessa förutsättningar
finns.

Medarbetarundersökningen

Medarbetarenkätens utfall är inte analyserad varken på avdelning- eller enhetsnivå, men
den visar med all tydlighet att medarbetare inom vuxenutbildning och arbetsmarknad är
mer engagerade, nöjda och har ett större förtroende för högre chefsnivåer än gymnasiet.
Med anledning av de organisatoriska förändringarna, nytt ledarskap och de besparingar
som vidtagits inom gymnasieskolan, så blev resultatet inte förvånande.
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Svar

Förvänt
at
EI

TEI

HME

eNPS

LSI

PAI

152

176

64

59

71

-57

61

58

132

172

76

70

83

-19

78

72

EI – Engagemangsindex - hur engagerade medarbetarna är
TEI – Teameffektivitetsindex - hur samarbete, planering och arbetsfördelning i
gruppen fungerar
HME – Hållbart medarbetarengagemang – medarbetare förstår verksamheten och sitt
eget uppdrag
eNPS - Mäter organisationens attraktivitet och medarbetarnas lojalitet
LSI – Ledarskapsindex
PAI – Psykosocial arbetsmiljöindex

Ledarskap

Arbetsmiljöns betydelse för vår hälsa är väl dokumenterad. En särskild enkät har
under hösten genomförts med alla chefer. Enkätsvaren som redovisas nedan
handlar om olika faktorer i arbetet som kan skapa ohälsa (t.ex. stress, sömnproblem,
värk, nedstämdhet). Cheferna har tagit ställning till hur ofta de har upplevt obehag
eller ohälsa till följd av respektive faktor. Svarsalternativet är valt utifrån det som
motsvarar hur ofta hen har upplevt stress i var och en av situationerna under den
senaste månaden. Några chefer har uttryckt att utfallet av screeningen har blivit mer
positiv än de förväntat, de kände med andra ord inte igen sig i resultatet.
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Kartläggning av hälsa, organisatorisk & social arbetsmiljö
Region
Gotland

UAF

Avd Gy/Vux

Antal deltagare i undersökningen

225

48

7

Medelålder

51,2

52,42

51,71

Ordinarie arbetstid

40

40

40

Övertid / vecka

6,7

7,36

17,57

Sjukfrånvaro dagar/mån

0,44

0,25

0

Sjuknärvaro dagar/mån

1,75

1,29

1,71

Akuta/ kortvariga stressproblem - medelvärde

14,08

14,15

18,29

Utmattning/långvariga stressproblem *

2,64

2,54

3,17

Sömnproblem *

7,39

8,58

12,14

Stödjande arbetsförhållande *

4,78

4,85

4,78

Individuella inre upplevelser *

5,29

5,6

5,71

Självbestämmande *

4,36

4,38

4,46

Tidsupplevelse *

3,32

2,91

2,24

Ledarskap *

5,01

5,0

4,57

Förändringsarbete *

4,6

4,82

4,43

*Angivna värden är medelvärden
Cheferna inom avdelningen har angivit följande tio stressfaktorer som de främsta.











Arbetet inverkar på min fritid, familjeliv
Långa arbetsdagar, övertid
Behöver göra flera saker samtidigt
Störd eller avbruten i mitt arbete
Hög arbetsbelastning (omfattning o tempo)
Psykiskt ansträngande arbete
Tillgänglighet (t.ex. mejl, telefon, fritid, kvällar/helger)
Egna höga krav
Få möjligheter till pauser/återhämtning
Få möjligheter att påverka arbetstiden (inflexibla arbetstider)

Resultatet av screeningen kommer att diskuteras såväl på ledningsgrupp som
individuellt med respektive chef. Inom vissa områden (röd markerade) är resultaten
alarmerande.
Många skolledare vittnar om ökad stress och att de behöver avlastning beträffande de
växande administrativa uppgifterna. Studier visar att det finns ett tydligt samband
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mellan ledningskvalitet och elevernas skolprestationer. Skolor med en högre kvalitet
på ledning och styrning uppvisar bättre elevresultat. Därför har en översyn gjorts på
uppdrag av utbildningsdirektören av förskolechefers och rektorers stödfunktioner.
Syftet har varit att ta fram förslag som kan ge ökade möjligheter till det pedagogiska
ledarskapet för att därigenom kunna öka elevernas måluppfyllelse, förbättra ledarnas
arbetsmiljö samt att åstadkomma ett effektivare resursutnyttjande så att detta kan ske
inom befintliga ekonomiska ramar. Som ett resultat av översynen har
Kompetenscentrum Gotland för avsikt att anställa en intendent gemensam för de tre
enheterna (vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad). Motsvarande funktion
finns på folkhögskolan och på Wisbygymnasiet.
Ur delår 2, 2018

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål 23)

Kommentarer kring medarbetarundersökningens resultat, framtagna handlingsplaner och aktiviteter
som görs inom området.
Ny rekryteringsomgång av förstelärare

Förvaltningen har rekryterat en ny omgång förstelärare och denna gång för
perioden 2018-2020. Karriärtjänsterna riktar sig till legitimerade lärare inom
förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och särskolan. Det
handlar om totalt 73 tjänster varav elva i gymnasieskolan och tre inom
vuxenutbildningen. Karriärtjänsterna är tidsbegränsade och uppdragsstart är
höstterminen 2018.
Wisbygymnasiet

Skolan har på grund av sammanslagningen till en enhet tvingats till omfattande
samordning. Detta har initialt inneburit fokus på gemensamma förhållningssätt och
rutiner. Något som i sin tur gjort organisationen nödvändigt centralstyrd. Skolan
strävar emellertid efter att utveckla en platt, decentraliseras organisation med ett
tydligt delegerat ledarskap. Därför har under våren biträdande rektor självständigt
fått fatta beslut i allt fler verksamhetsnära frågor. Detta kommer utvecklas än mer
under kommande läsår. Till skolstart 18/19 har även samtliga program en
samordnarresurs som är tänkt att än mer bidra till en gemensam
verksamhetsutveckling. Skolans samverkansgrupp har delats upp där en
förberedande skyddskommitté handlägger och förbereder ärenden till samverkan.
Vuxenutbildningen

Enligt medarbetarenkätens resultat (2017), som skulle kunna kopplas till mål 23, har
fokus främst legat på Team effektivitetsindex där resultatet visat på 69 ”Samarbetet i
din arbetsgrupp fungerar bra och ni har goda förutsättningar att arbeta effektivt och
lönsamt”. Vuxenutbildningen är en verksamhet i ständig förändring och
skolledningen fokuserar mycket på att involvera medarbetare i
verksamhetsutveckling. Ett färskt exempel är att enheten nyligen tagit fram ledord
för Vuxenutbildningen för att tydliggöra att alla på arbetsplatsen ska sträva efter:
”Nya kunskaper – Nya Mål – Nya möjligheter”. Dessa ledord har tagits fram
tillsammans med representanter från de olika arbetslagen på enheten.
Integrationsenheten

Eftersom integrationsenheten är en ung arbetsgrupp som vuxit mycket det senaste
året finns stora möjligheter att skapa nya former för arbetet. Alla medarbetare är
med i framtagandet av rutiner. Enhetens uppdrag är att ta emot anvisade flyktingar,
men på vilket sätt det görs kan enheten till stor del utforma själva. Det finns ett
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stort frihetsutrymme eftersom uppdraget inte begränsas av så mycket styrning från
varken lagar eller förordningar.
I handlingsplanen utifrån medarbetarenkäten framkom önskemål om att strukturera
medborgarplatsens öppettider på ett tydligare och mer funktionellt sätt. Detta har
gjorts och kommer att ses över igen efter flytten till nya lokaler. Ett annat önskemål
var att skilja medborgarplatsens mottagning från övrig verksamhet. Detta möjliggörs
i de nya lokalerna.
Arbetsmarknadsenheten

Det resultat i medarbetarenkäten som närmast kan visa på hur förutsättningarna för
medarbetarna att bidra till verksamhetsutveckling är ”Hållbart
medarbetarengagemang”. På den punkten har enheten ett medelvärde på 92% vilket får bedömas som högt. Inga särskilda aktiviteter är därför planerade.
Ungdomsenheten

Resultatet visar att flertalet av medarbetarna tycker att de har rätt förutsättningar för
att bidra till verksamhetsutvecklingen. Några medarbetare är däremot av annan
åsikt, så enheten arbetar aktivt med att tydliggöra på vilket sätt beslut tas och vilka
processer för utveckling verksamheten har och hur varje enskild medarbetare kan
bidra till att utveckla verksamheten.
Gotlands Folkhögskola

Medarbetarenkäten visar på mycket nöjda medarbetare på Folkhögskolan.
Handlingsplaner har upprättats på alla enheter och avdelningar för att bibehålla
delaktighet och nöjdhet. Folkhögskolan arbetar med tillitsbaserat ledarskap där
delegation och ansvar fördelas ut i verksamheten och på linjerna. Tydliga uppdrag
och tät kommunikation skapar trygga och nöjda medarbetare.
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
(mål 24)

Kommentar kring medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner och
aktiviteter som görs inom området vad gäller hur ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetare.
Wisbygymnasiet

Se ovan (Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål
23))
Vuxenutbildningen

Enligt medarbetarenkätens resultat (2017) som kan kopplas till detta mål har enheten
främst fokuserat på Hållbart medarbetarengagemangsindex där resultatet visar 84.
Det som behövs utvecklas är uppföljningen av mål på ett mer systematiskt sätt.
Resultatet visar att medarbetarna tycker att ledningen har förtroende för
medarbetarna. Resultatet visar även att de flesta tycks uppleva att de har
förutsättningar att utföra sitt arbete.
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Integrationsenheten

Inom enheten finns en mycket engagerad personalgrupp. Enligt medarbetarenkäten var
EI (engagemangsindex) 83 att jämföra med Regionen 72. Det finns utrymme för
diskussion i arbetsgruppen och initiativ från medarbetare kan ofta tillvaratas.
Medarbetarenkäten visar på goda resultat på området.
Arbetsmarknadsenheten

Ledarskapet i enheten har överlag ett gott betyg i medarbetarenkäten. Genomsnittet på de
7 ställda frågorna ligger på 92%. Inga särskilda aktiviteter är därför planerade.
Ungdomsenheten

Resultatet visar att de flesta känner sig engagerade och sedda av sina chefer. Detta sker
genom regelbundna arbetsplatsmöten och besök i de olika verksamheterna. Varje
verksamhet får i regel besök minst engång i veckan.
Gotlands Folkhögskola

Engagemang och ledarskap får goda resultat i medarbetarenkäten. Folkhögskolan arbetar
ständigt för att medarbetarna skall vara delaktiga och med i beslut och utveckling.
Personalsamlingar hålls varje vecka och anteckningar ligger tillgängliga för alla anställda.
Medarbetarna är i mycket hög grad med i påverkans- och förändringsarbete.
Medarbetarna erbjuds utbildningar för att möta de nya utmaningar som folkhögskolan
och samhället står inför med ökande antal individer med psykisk ohälsa, fler diagnoser
inom NPF.
Ledarskap

En omfattande beskrivning av resultatet kring stresscreening bland avdelningens chefer
gjordes i verksamhetsberättelsen 2017. Utifrån resultatet har individuella samtal
genomförts med de chefer som uppvisade röda siffror i stresscreeningen. En del av
stressen kan härledas till otydliga uppdrag och otillräckliga stödprocesser. Det är främst
stödet kring ekonomi som av flera chefer upplevs som både bristande och obefintligt. En
administrativ chef är tillsatt på vuxenutbildningen för att ge rektor möjlighet att vara
pedagogisk ledare. Flera av avdelningens verksamheter har under året varit i fokus för
nationella satsningar. Detta har bidragit till en känsla av otillräcklighet hos cheferna
eftersom ambitionsnivån är hög och viljan stor för att tillvarata alla möjligheter som bland
annat rikliga statsbidrag ger.
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Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)

Kommentar kring medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner vad gäller
medarbetare förstår verksamheten och sitt uppdrag. Beskriv eventuella aktiviteter som görs inom
området.

Wisbygymnasiet

En uppdragsdialog kopplad till medarbetarsamtalet genomförs inför varje nytt läsår
mellan medarbetare och chef. Gemensamma rutiner för uppdragen har tagits fram efter
sammanslagningen.
Vuxenutbildningen

Enligt medarbetarenkätens resultat (2017), som kan kopplas till detta mål, har fokus
främst varit på Engagemangsindex eftersom det i detta finns frågor avseende tydlighet
kopplat till mål. Här ligger index på 72 och frågorna som är kopplade direkt till
arbetsplatsen landar på 77. (Motsvarande siffra för aggregerat Region Gotland är 72). I år
har vuxenutbildningen fokuserat extra mycket på att få en samsyn inom hela
vuxenutbildningen som innehåller flera olika nivåer just för att alla ska se sin del i
helheten och för att kunna vägleda eleverna i rätt riktning. Eftersom vuxenutbildningen
till stor del är en läroplanstyrd verksamhet så har skolledningen även arbetat aktivt med
att lyfta läroplansmålen och andra styrdokument i syfte att alla medarbetare ska förstå sitt
uppdrag och vilka man arbetar för.
Integrationsenheten

Förståelsen för uppdraget är mycket god. Det görs inga särskilda aktiviteter på området.
Arbetsmarknadsenheten

Medarbetarenkäten visar att 100% av medarbetarna vet vad som förväntas av dem i
arbetet och 96% anser sig vara insatta i arbetsplatsens mål. På en punkt ligger värdet på
61%, nämligen den som avser hur mål följs upp och utvärderas på arbetsplatsen. För att
komma till rätta med den svagheten utvecklas handlingsplanen och en tydlig koppling till
medarbetarkontrakt tillskapas.
Ungdomsenheten

Medarbetarenkätens resultat visar att nästintill 100 % av medarbetarna känner till
verksamhetens mål och uppdrag. Förklaringen till detta beror främst på att cheferna
tillsammans med medarbetarna under flera år har arbetat med hur medarbetarna kan
bidra till utvecklingen av verksamheten. Bland annat har en värdegrundsplan tagits fram i
detta arbete.
Gotlands Folkhögskola

Medarbetarna har en mycket hög förståelse utifrån mål och uppdrag. Såväl statens mål
som huvudmannens mål är föremål för samtal och utgör viktiga delar i
verksamhetsutveckling och utformning.
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Lena Nordström
Avdelningschef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över motion för jobb- och resultatinriktad
vuxenutbildning
Förslag till beslut

•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat en motion till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att Region Gotland ser
över möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i
arbete. Som lyckade reformer anförs i motionen några utvalda kommuners arbete
kring auktorisations- och ersättningsmodeller.
Tanken på en auktorisationsmodell kan vara lockande då den förespråkar elevers fria
val, samt att kommunen undviker att fastna i långdragna upphandlingsprocesser av
vuxenutbildning. Samtidigt bör man se till upptagningsområdet och möjligheten för
modellen att kunna etableras lokalt. Bedömningen är att det i rådande situation är för
litet elevunderlag på Gotland för att det skulle motivera och locka fler
utbildningsanordnare till ön.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Jesper Skalberg Karlsson (M) till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Motionären yrkar på att
Region Gotland ser över möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad på
att få människor i arbete. Då efterfrågan på vuxenutbildning kommer att öka,
samtidigt då resultaten är otillräckliga (främst inom SFI), så behöver reformerna ta
sikte på resultat och ändamålsenligt resursutnyttjande. Som lyckade reformer anförs i
motionen några utvalda kommuners arbete kring auktorisations- och
ersättningsmodeller.
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Nuläge - vuxenutbildningen
Målgruppen för vuxenutbildning är idag väldigt bred och innehåller bland annat en
betydande andel personer med annat modersmål än svenska, unga med tidigare
ofullständig grund/gymnasiekompetens och personer som är i behov av särskilt stöd.
Vuxenutbildningens har även ett kompetenshöjande syfte, exempelvis för personer
som idag redan har en utbildning men som vill byta yrke.
Vuxenutbildningen ligger idag organisatoriskt inom samma nämnd som
arbetsmarknadsenheten, som är utförare av regionens arbetsmarknadspolitiska
åtgärder på individnivå. Organisationen möjliggör god samverkan mellan enheterna,
och att därtill hjälpa människor till sysselsättning. Bland annat kan Delegationen för
unga och nyanlända till arbetet (DUA) samt VuxKomp-samarbetet1 nämnas som
insatser där vuxenutbildningen är en viktig aktör i att få människor i arbete.
Det finns idag ett flertal samarbeten mellan Region Gotlands förvaltningar,
Arbetsförmedlingen och näringslivet. Via forum som Kompetensplattformen och
utifrån dialog med elever så undersöks vilka utbildningar som efterfrågas. Detta för
att få en så bra matchning som möjligt mellan antalet studieplatser på utbildningar
som det finns intresse för - och att tillhandahålla studieplatser inom yrken där det är
arbetskraftsbrist. Idag bedrivs grundläggande vuxenutbildning, gymnasial
vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt yrkesutbildningar i egen regi.
Viss utbildning (främst gymnasial och yrkesutbildning) bedrivs på fjärrdistans via
upphandlad leverantör. Yrkesutbildningarnas syfte är att matcha mot efterfrågan av
arbetskraft och arbetsmarknadens behov. Vuxenutbildningen har krav på sig att vara
en flexibel organisation och anpassar kurserna efter söktrycket. Det sker en
kontinuerlig antagning, vilket innebär att eleven egentligen kan börja när som helst.
Om auktorisation
Auktorisation är, vid sidan av lagen om offentlig upphandling och tjänstekoncession,
en möjlig upphandling av kommunal vuxenutbildning. En auktorisationsmodell
innebär att utbildningsanordnare ansöker hos en kommun om att bli auktoriserad för
att bedriva vuxenutbildning i enlighet med de krav (pedagogiskt ansvar, tillgänglighet,
arbetsmiljöansvar, tillsyn mm) som kommunen har fastställt. Det kan gälla såväl
anordnare inom som utanför den geografiska kommunen. De anordnare som
uppfyller kraven ges tillstånd att bedriva vuxenutbildning för kommunens
medborgare, men auktorisationen kan återkallas om anordnaren inte klarar av att
upprätthålla den standard som är villkor för auktorisationen. Tanken är att eleven
själv ska välja mellan olika anordnare – men all intagning sker via kommunen och
anordnarna får ta emot de elever som de blir tilldelade.
Förespråkarna av modellen menar att den stärker elevernas valfrihet och
självbestämmande, ökar utrymmet för fler aktörer och minskar överprövning vid
upphandlingstillfället. De som talar mot modellen menar att det är ett rättsligt
oprövat område, att tillsyn och administration (ansökningsprocessen) över ett
obegränsat antal aktörer blir kostsamt och att ett stort antal anordnare försvårar en
kvalitativ uppföljning av verksamheterna. Det kan även handla om att många aktörer
som etablerar sig, vilket medför risken för att det är svårt att få tag i kompetent
personal eller tillräckligt antal elever. Detta kan leda till att anordnare tvingas att lägga
ned utbildning varvid ansvaret för eleverna överförs till kommunen2.

VuxKomp är ett pilotprojekt mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen i syfte
att minska Region Gotlands kostnader för försörjningsstöd och stötta människor på sin väg mot självförsörjning.
2 Rapport av Sweco för Växjö kommun: Utredning av resultatbaserat pengsystem för SFI och Komvux samt en öppen
vuxenutbildning utifrån kundval, 2015-11-26
1
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Auktorisation kan givetvis kombineras med att kommunerna bedriver undervisning i
egen regi. Fördelarna med egen regi kan vara att det förenklar uppdraget om en
sammanhållen studieplan och underlättar studie- och yrkesvägledningen för eleverna,
samt att det underlättar kvalitetssäkringen av utbildningen (planering, utförande,
uppföljning och förbättring av undervisningen underlättas då allt ligger under samma
tak). Nackdelen är att det är svårt att i egen regi bedriva den stora bredd av
utbildningar som efterfrågas och att det kan vara förenat med stora kostnader att
bedriva vissa yrkesutbildningar. Det finns däremot ingen skyldighet för kommunen
att erbjuda ett stort utbud av yrkesutbildningar.
Det bör tilläggas att flertalet kommuner som har upphandling genom auktorisation
gör det i samverkan med andra kommuner. Exempelvis Vux-9 (Danderyd, Täby,
Vallentuna, Vaxholm, Österåker) och Vux-6 (Sigtuna, Sundbyberg, Lidingö,
Norrtälje, Sigtuna, Ekerö, Upplands-Bro) medans Växjö och Helsingborg sköter
auktorisationsförfarandet utan samverkan med andra kommuner.
Om kvalitet och resultat
En väsentlig fråga i sammanhanget är om auktorisationsmodeller ökar kvaliteten och
elevernas studieresultat. Ett betyg säger inte alltid vad eleverna faktiskt har lärt sig,
utan en högre betoning på att följa elevernas studieplaner är en viktigare aspekt i
sammanhanget - då det måste gå att mäta progression (vilket inte alltid handlar om
betyg). Varken tiden i utbildningen eller betyget är avgörande för en elevs resultat
utan det finns en rad andra kriterier. Här kan nämnas exempelvis
personalsammansättning, erbjudande av olika typer av stöd, värden av hur olika
utbildningsanordnare erbjuder undervisning (pedagogiska metoder och omfattning av
undervisningstid) samt inte minst, nöjdhet hos eleverna. En kvalitetsaspekt är även
vikten av flexibilitet. Flexibiliteten handlar både om att det erbjuds utbildning som
tillgodoser elevernas individuella behov och att utbildning rent schemamässigt går att
hantera för elever som väljer att läsa kurser hos olika utbildningsanordnare3. Där
finns en fördel för kommunen att bedriva vuxenutbildning i egen regi – planeringen
av elevernas schema underlättas. Samtidigt finns det anledning för Region Gotland
att vara självkritisk kring hur man idag följer upp kvaliteten kring sina elever. Det är
ett utvecklingsområde.
När det gäller resultaten för SFI kan det konstateras att resultaten är otillräckliga
generellt sett i hela landet och att genomströmningen av elever går sakta, det är inget
som är unikt för Gotland. Regeringen har tillsatt en utredning, En sfi och
vuxenutbildning av högre kvalitet4, med anledning av detta som ska slutredovisas den 31
maj 2019. Det kan även vara värt att nämna att SFI-utbildningen på Gotland har
olika jobbspår kopplat till sina studier, exempelvis DUA samt en vårdutbildning för
SFI elever.
Ersättningssystem
De olika ersättningssystemen (resultatbaserade, matchningsbonus) som vissa
kommuner kombinerar med auktorisation, och där utbildningssamordnaren får full
betalning först då en elev har erhållit betyget godkänd, har som syfte att det ska
förbättra resultaten i vuxenutbildningen i kombination med att minska kostnaderna.
Kritiska röster menar dock att ersättningssystemet skapar olika typer av risker för att
anordnarna ska missbruka systemet så att de får ut så mycket ersättning som möjligt.
Exempelvis genom att lärare i högre utsträckning ger elever bättre betyg för att det
Rapport av Sweco för Växjö kommun: Utredning av resultatbaserat pengsystem för SFI och Komvux samt en öppen
vuxenutbildning utifrån kundval, 2015-11-26
4 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/08/dir.-201873/ (hämtat 2018-09-21)
3
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ska framstå som att verksamhetens kvalitet har ökat. Ersättningssystemen kan även
skapa en debatt om dessa ska användas på andra ställen inom den kommunala
verksamheten. Som exempel: Ska skolpengen till kommunala och fristående aktörer
inom gymnasieskolan inte betalas ut förrän eleverna är godkända.
Elevvolym och kostnad per heltidsstuderande elev
Även om auktorisationsmodellen kan vara en intressant modell att tillämpa så bör
man även resonera kring modellens eventuella möjlighet till en lyckad etablering, med
det lokala perspektivet och nuläget i åtanke. Gotland har en låg arbetslöshet5 och
söktrycket på befintliga kurser inom vuxenutbildningen är generellt ganska lågt
dessutom. Nedan redovisas antal elever som är och/eller varit inskrivna under 2018
(tom 21 september) inom vuxenutbildningen. Siffrorna är ständigt i förändring
eftersom kontinuerlig antagning tillämpas: 6
-

Utbildning i svenska för invandrare, c:a 305 elever
Grundläggande vuxenutbildning (inkl. orienteringskurser), c:a 137 elever
Gymnasiekurser (inkl. orienteringskurser), egen regi, c:a 270 elever
Gymnasiekurser, fjärrdistansundervisning, c:a 585 elever fördelade på olika
kurser
Yrkeshögskola, drift- och underhållsteknik, c:a 54 elever
Elever som läser i annan kommun, c:a 11 elever

År 2017 var 1148 elever inskrivna i kommunal vuxenutbildning på Gotland (1 218
elever år 2016). Det kan jämföras med de i motionen nämnda kommunerna: Nacka 2
485 elever för år 2017 (2 490 elever år 2016) samt Växjö 2 021 elever för år 2017 (2
136 elever år 2016)7. Faktorer som: kommunens storlek; närliggande kommuner;
upptagningsområdet, elevvolymer - är viktigt att ta med i beräkningen för att bedöma
utbildningsanordnarnas lockelse till att eventuellt vilja etablera sig på Gotland och
möjlighet att kunna bedriva vuxenutbildning.
Kostnaden för heltidsstuderande på Komvux Gotland var 37 322 kr år 2017 (45 273
kr år 2016). Det kan jämföras med: Nacka 42 184 kr (60 072 kr år 2016) samt Växjö
45 217 kr (54 339 kr år 2016)8. Riksgenomsnittet för år 2016 var 47 600 kr. Det bör
alltså vägas in i sammanhanget att kostnaden per heltidsstuderande inom
vuxenutbildningen är lägre på Gotland än vid jämförda kommuner eller riket. Med
reservation att de låga kostnaderna på Gotland till viss del beror på ett gynnsamt
avtal med nuvarande upphandlad leverantör och att detta kommer att förändras.
Bedömning

Bedömningen är att det i rådande situation är för litet elevunderlag på Gotland för att
det skulle motivera fler utbildningsanordnare. Då upptagningsområdet är begränsat
är det dessutom svårt att se att utbildningsanordnare skulle vilja etablera sig på ön,
eftersom det skulle bli problematiskt att fylla utbildningsplatserna och få en
balanserad ekonomi. Ö-läget begränsar också möjligheterna till samverkan med andra
kommuner kring auktorisation.
Kostnadsjämförelsen med andra kommuner (där auktorisationsmodeller används) är
värd att nämnas i sammanhanget eftersom jämförelsen pekar på att
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden.html?id=794E9F21228CE6D3 (hämtad 2018-09-20)
Uttag ur vuxenutbildningens system 2018-09-21
Uttag från Kolada (2018-09-21). Elever i kommunal vuxenutbildning hemkommun, antal (N18897)
Antal elever som läser kommunal vuxenutbildning (komvux), grupperat på hemkommun. Avser både grundläggande och
gymnasial nivå. Uppgiften avser kalenderår. Källa: SCB och Skolverket.
8 Uttag från Kolada (2018-09-21). Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande (N18001)
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för komvux, dividerat med antal
heltidsstuderande. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket.
5
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7
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vuxenutbildningen på Gotland är billigare i nuvarande regi. När det gäller
kvalitetsaspekten kan det vara intressant att invänta Regeringens tillsatta utredning
En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet samt Komvux-utredningen En andra och en
annan chans (SOU 2018:71), som kan ge en fingervisning kring hur kommuner bör
agera framåt – oavsett om utbildningen drivs i egen regi, genom auktorisation eller
via upphandlad leverantör.
I motionen framförs det att man ska se över möjligheterna att göra
vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i arbete, och att detta ska ske
genom reformer där auktorisationsmodellen lyfts fram som en modell för att uppnå
detta. Införande av auktorisationsmodell görs överlag i syfte att öka elevers valfrihet
och motverka överprövning vid upphandling samt att den ger möjlighet till
långsiktiga relationer med leverantörerna. Det är däremot svårt att peka på att
modellen i sig får fler människor i arbete. Fokus bör därför läggas på att se över,
utveckla och förbättra samverkansformer lokalt på Gotland – där vuxenutbildningen
förblir en mycket viktig aktör.
Beslutsunderlag

Motion. Jobb- och resultatriktad vuxenutbildning, 2018-06-18
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-25
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
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Visby 2018-06-18

Motion:
Till:

Jobb- och resultatinriktad vuxenutbildning
Regionfullmäktige Gotland

Vuxenutbildningen får en allt mer central samhällsfunktion. Från att i första hand ha
varit den andra chansen för unga som inte klarade gymnasiet, till att också vara den
första chansen för de som inte fått den någon annanstans. Båda dessa roller
kommer framöver kombineras med ett växande behov av omställning mitt i livet.
Sammantaget kommer efterfrågan på vuxenutbildning öka, samtidigt som resultaten
– inte minst i SFI – är otillräckliga. Reformerna behöver ta sikte på resultat och
ändamålsenligt resursutnyttjande.
Olika kommuner har valt olika väg. Först ut att tänka nytt var Nacka, som la
upphandling åt sidan och tog en LOV-liknande auktorisationsmodell till
vuxenutbildningen. Auktorisation innebär att alla som når upp till i förväg ställda
kvalitetskrav får erbjuda vuxenutbildning mot en fastställd peng. Kommunen undviker
på så sätt att fastna i upphandling och får en mer kontinuerlig kvalitetsuppföljning.
Fler aktörer möjliggör ökad individanpassning och specialisering, för att
vuxenutbildningen ska kunna passa fler ännu bättre. Andra kommuner har därefter
gjort liknande reformer. Solna har nu tillsammans med en grupp andra kommuner
infört ett auktorisationssystem inom vuxenutbildning som även kommer omfatta SFI
framöver.
Växjö kombinerar auktorisation med att utbildningsanordnarna inte ersätts per
deltagare, utan per avklarad verksamhetspoäng (80 procent av ersättningen,
successivt under kursen) och vid avklarad kurs med godkänt betyg (20 procent, vid
kursens slut). Därtill finns möjlighet att få en matchningsbonus, om eleven efter
examen matchas till ett jobb. Även Helsingborg kombinerar auktorisation med en
liknande ersättningsmodell vilket har lett till goda resultat och att kvaliteten på
verksamheten höjts. I Helsingborg har alla elever som läser inom vuxenutbildningen
inklusive SFI också ett jobbmål kopplat till sina studier, för att förhindra avhopp från
studierna och snabbare få människor i arbete.
Sundbyberg har infört auktorisation inom hela vuxenutbildningen (inklusive SFI), med
en liknande ersättningsmodell som i Växjö och Helsingborg. Sundbyberg har även
infört auktorisation inom arbetsmarknadsinsatser, vilket skapar en bred palett av
individuella vägar till jobb och möjligheten för auktoriserade leverantörer att
kombinera vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser, utifrån individens behov.
Dessutom utgår en sysselsättningsbonus när personen går till varaktigt arbete.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:
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Att

Region Gotland ser över möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad
på att få människor i arbete, i enlighet med vad som anförts ovan.

Jesper Skalberg Karlsson (M)
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GVN 2018/178
25 september 2018

Lena Nordström
Avdelningschef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över motion att skapa en jobborienterad organisation
inom Region Gotland
Förslag till beslut

•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat en motion till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande. I motionen föreslås att
Region Gotland ser över möjligheterna till en omorganisation där jobborienteringen
stärks – bland annat inom vuxenutbildning och socialtjänst.
Ett samarbete, kallat VuxKomp, pågår idag som ett pilotprojekt mellan utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Bedömning
är att det pågående samarbetet till innehåll liknar det som framförs i motionen, och
att resultatet av samarbetet ska kunna utvärderas under nästa år. I sammanhanget bör
även den så kallade Komvux-utredningen En andra och en annan chans beaktas.
Utredningen tar upp förändringar av kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna och slutresultatet av utredningen kan ge en antydan hur
kommuner ska tänka kring sin framtida vuxenutbildning och arbetsmarknad.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Jesper Skalberg Karlsson (M) till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande.
Motionären yrkar på att Region Gotland se över möjligheterna till en omorganisation
där jobborienteringen stärks – bland annat inom vuxenutbildning och socialtjänst. I
motionen beskrivs att de kommuner som är mest framgångsrika på att få ut
människor i arbetet, har skapat organisationer som fokuserar helt och hållet på att få
ut biståndsmottagare i arbete eller insatser som ökar deras anställningsbarhet. En
sammanförsel av försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheter och
1 (3)
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vuxenutbildningsansvaret nämns som en vanligare kommunmodell och även att
näringslivsarbetet kan bidra till en ökad effektivitet i arbetsmarknadsinsatserna.
Förvaltningen delar motionärens uppfattning att fokusering på att öka människors
anställningsbarhet, bland annat genom kompetenshöjning, är av stor betydelse för att
få människor i sysselsättning. Samtidigt måste det förtydligas att målgruppen som
motionen riktar sig till är människor som oftast står långt från arbetsmarknaden och
kan behöva särskild omsorg, som coachning, praktik och studiemotiverande insatser,
för att slutligen nå en egen försörjning. Det kan behöva ske stegvis genom
exempelvis inkluderande arbetsinsatser.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden har utifrån en tidigare
remitterad motion fått i uppdrag att utveckla samverkan och arbetssätt i syfte att fler
gotlänningar ska nå egen försörjning (RF § 136, 2017-09-25). Uppdraget resulterade i
en utredning gällande utökat samarbete mellan utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) och socialförvaltningen (SOF). I utredningen har man
föreslagit att ett så kallat VuxKomp, ett samarbete mellan UAF, SOF och
Arbetsförmedlingen, bör inrättas. Processen innebär att den som söker
försörjningsstöd omgående träffar VuxKomp för att utarbeta en plan för att komma
i arbete – detta för att minska Region Gotlands kostnader för försörjningsstöd och
stötta människor på sin väg mot självförsörjning. Utvecklingsarbetet kring VuxKomp
har påbörjats (GVN § 34, 2018-03-20) och resultatet kring arbetet ska kunna
utvärderas under år 2019. Således pågår redan idag ett arbete liknande det som
framförs i motionen.
Även slutbetänkandet kring förändringar av kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna (En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71)
bör tas i beaktande då det föreslås en rad förändringar för att göra Komvux till en
naturlig del av individens livslånga lärande. Utredarna vill bland annat att skollagen
förtydligas så att det framgår att Komvux även utgör en del i arbetsmarknadens
kompetensförsörjning. Utredningen anser också att det kan vara nödvändigt med ett
förtydligande om vuxenutbildningens roll inom kompetensförsörjningen för
arbetslivet för att underlätta samverkan mellan kommuner och arbetslivet.
Utredningen är under remittering och det kan vara betydelsefullt att invänta slutligt
förslag då det kan ge en fingervisning hur kommuner ska tänka kring sin framtida
vuxenutbildning och arbetsmarknad.
Kort nulägesorientering:
Vuxenutbildningen ligger idag organisatoriskt inom samma nämnd som
arbetsmarknadsenheten, som är utförare av regionens arbetsmarknadspolitiska
åtgärder på individnivå (enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
reglemente). Arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen har därför
Arbetsförmedlingen som en naturlig samverkanspartner, bland annat via forum som
Kompetensplattformen.
Enligt socialtjänstlagen så ansvarar socialförvaltningen för ekonomiskt bistånd i form
av försörjningsstöd, om detta ansvar ska överföras till en annan förvaltning så
behöver detta utredas i särskild ordning.
Redan idag pågår alltså nära samarbeten med såväl socialförvaltningen som med
Arbetsförmedlingen - värt att nämna är exempelvis överenskommelsen med
Arbetsförmedlingen genom DUA (Delegationen för unga & nyanlända till arbete),
DUA (Utbildningskontrakt) och praktiksamordningen Steget. UngKOMP är ett
exempel på samlokalisering med Arbetsförmedlingen gällande handläggning av
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arbetslösa ungdomar. Även VuxKomp är framgent tänkt att byggas kring
samutnyttjande av resurser mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Det finns alltså flera lokala
överenskommelser med Arbetsförmedlingen och en utveckling på sikt skulle kunna
vara att se över behovet av en övergripande överenskommelse, liknande den
nationella överenskommelsen om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och
Sveriges Kommuner och Landsting.
Bedömning

Bedömningen är att det pågående samarbetet, VuxKomp, mellan utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen till innehåll
liknar det som framförs i motionen och att resultatet av samarbetet ska kunna
utvärderas under nästa år. I sammanhanget bör även den så kallade Komvuxutredningen En andra och en annan chans beaktas då slutförslaget av utredningen kan ge
en fingervisning hur kommuner ska tänka kring sin framtida vuxenutbildning och
arbetsmarknad.
I de fall regionfullmäktige önskar gå vidare med en eventuell översyn av Region
Gotlands organisationer, i syfte att stärka jobborienteringen, så bör resultatet av det
pågående VuxKomp-samarbetet samt Komvux-utredningen tas med i bedömningen.
Då det är tydligt att en sådan eventuell utredning eller översyn innefattar flera
nämnders verksamhet så är det önskvärt att arbetet leds övergripande på en central
regional nivå.
Beslutsunderlag

Motion. Skapa en jobborienterad organisation inom Region Gotland, 2018-06-18
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-25
Rapport om utökat samarbete mellan UAF och SOF, 2018-03-09 (GVN 2017/65)
Slutbetänkande. En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
Socialnämnden för kännedom
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Visby 2018-06-18

Motion:
Till:

Skapa en jobborienterad organisation inom Region Gotland
Regionfullmäktige Gotland

De kommuner som är mest framgångsrika på att få ut människor i arbete, har skapat
organisationer som fokuserar helt och fullt på att få ut biståndsmottagare i arbete
eller insatser som ökar deras anställningsbarhet. Det blir allt vanligare att kommuner
sammanför försörjningsstödet (med eller utan resterande delar av socialtjänsten)
med arbetsmarknadsenheter eller motsvarande. Man kan också ge ytterligare
redskap och göra resurser mer lättillgängliga genom att också tillföra ansvaret för
vuxenutbildning.
På Gotland ligger vuxenutbildningen under GVN, som är en utbildningsnämnd, men
den skulle kunna ligga närmare en mer arbetslivsfokuserad enhet. Även
näringslivsarbetet kan bidra till att öka effektiviteten i arbetsmarknadsinsatserna
genom att bidra med kontaktnät och nätverk hos våra lokala arbetsgivare. I
exempelvis Solna Kommun har man lagt hela sin förvaltning som ansvarar för
arbetsmarknadsinsatser under stadens näringslivschef.
När socialtjänsten möter en person eller ett hushåll som söker försörjningsstöd är det
viktigt att direkt koncentrera arbetet på hur behovet ska kunna avslutas. Det första
mötet borde innehålla en arbetsmarknadshandläggare, som planerar insatser –
snarare än enbart en socialsekreterare som utreder och fattar beslut. Man kan också
sätta upp olika tidsgränser för när Region Gotland ska ha berett plats för aktivering,
samt när biståndssökande ska vara aktiverad för att få sitt bidrag.
Tittar vi på kommuner som exempelvis Trelleborg så har man en gräns på 48 h för
det förstnämnda, och 5 dagar för det sistnämnda. Trelleborg har dessutom digital
ansökan och en automatiserad handläggning – vilket frigör resurser för att fokusera
mer på att få ut människor i arbete. En liknande modell borde vara möjlig för Region
Gotland när man nu digitaliserat ansökningsprocessen.
Det finns goda grunder för att kritisera Arbetsförmedlingen, men det är en myndighet
med stora resurser – som dessutom har ett skarpt uppdrag om lokal samverkan.
Avtal eller andra formaliserade samarbeten, där Region Gotland och
Arbetsförmedlingen gemensamt planerar resurser och insatser kan frigöra mer
pengar och bättre verktyg. Exempelvis Solna Kommun har genom lokala
överenskommelser med Arbetsförmedlingen kunnat göra fokuserade insatser där
kommunen aktivt kunnat jobba med särskilda målgrupper som ungdomar, nyanlända
och långtidsarbetslösa. Samverkan behöver ske frän politik och chefer, till
handläggning. Det finns exempel på̊ där samlokalisering av handläggning för
exempelvis arbetslösa ungdomar har gett goda effekter.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
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Att

Region Gotland ser över möjligheterna till en omorganisation där
jobborienteringen stärks - bland annat inom vuxenutbildning och socialtjänst.

Jesper Skalberg Karlsson (M)
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Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesordning 2019
Förslag till beslut

•

Sammanträdesordningen för år 2019 fastställs enligt förslag

Bakgrund

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utarbetat förslag till
sammanträdesordningen för år 2019
I förslaget till sammanträdesordningen har bland annat hänsyn tagits till
regionfullmäktiges och regionstyrelsens sammanträdesordning samt
regionstyrelsens/ledningskontorets inlämningstider avseende ekonomisk redovisning.
Bedömning

Förvaltningen har i sitt förslag tagit hänsyn till ledamöternas övriga politiska uppdrag
i regionfullmäktige, regionstyrelsen och dess arbetsutskott. Inlämningstider avseende
ekonomisk redovisning till regionstyrelsen/ledningskontoret har även varit en
utgångspunkt. Förvaltningen bedömer därmed att förslaget är väl avvägt.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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BUN 2018/3GVN 2018/67
10 oktober 2018

Marianne Haglund
Nämndsekreterare

Barn och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ny dataskyddsförordning (GDPR) 25 maj 2018
Förslag till beslut

Nämnden beslutar att delegera rätten att anmäla personuppgiftsincident till
förvaltningschef med rätt till vidaredelegering.
 Nämnden beslutar att delegera rätten att lämna yttrande till tillsynsmyndighet och
förvaltningsrätt samt rätten att överklaga ärende rörande personuppgiftsincident
till förvaltningschef med rätt till vidaredelegering.


Sammanfattning

EU:s dataskyddsförordning eller GDPR (förkortning av engelskans General Data
Protection Regulation) började gälla 25 maj 2018. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL).
Nämnden fattade i maj 2018 ett antal beslut om gällande hanteringen av
dataskyddsförordningen. Besluten behöver kompletteras med delegation avseende
personuppgiftsincidenter enligt dataskyddsförordningen.
Ärendebeskrivning

EU:s dataskyddsförordning innehåller bestämmelser om säkerhetsincidenter som
kan inträffa vid behandlingen av personuppgifter. Sådana incidenter ska anmälas till
Datainspektionen inom 72 timmar. Nämnden är personuppgiftsansvarig för all
behandling av personuppgifter inom förvaltningen. För att kunna hantera
incidenter på ett smidigt och rättssäkert sätt behöver nämnden delegera beslutanderätten angående incidenter.
Bedömning

Nämnden föreslås besluta om följande tillägg till delegationsordningen:
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Ärende

Lagrum

Delegat

Beslut om anmälan av
personuppgiftsincident.

Artikel 33 GDPR

Förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera

Yttrande till tillsynsmyndighet
och förvaltningsrätt samt att
överklaga ärende rörande
personuppgiftsincident.

Artikel 33 GDPR

Förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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BUN 2018/734 & GVN 2018/216
12 oktober 2018

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över remitterat förslag till föreskrifter gällande
tidpunkt för ansökan
Förslag till beslut

•

Yttrande inges till Skolverket enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Skolverket har översänt ett förslag till föreskrifter i Skolverkets författningssamling
(SKOLFS). Dessa föreskrifter avser reglering av senaste tidpunkt för ansökan för:
 statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen,
 statsbidrag

för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen,

 statsbidrag

för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller
specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser,

 statsbidrag

för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande,

samt
 statsbidrag

för fortbildning av lärare när det gäller svenska

Bedömning

Förvaltningens bedömning att det är svårt att ha en överblick över samtliga
statsbidrag. Det finns en statsbidragskalender för på Skolverkets hemsida som
uppdateras kontinuerligt med bidrag.
Beslutsunderlag

Remiss angående förslag till föreskrifter gällande tidpunkt för ansökan
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Ärende BUN 2018/734 & GVN 2018/216
12 oktober 2018

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 6.1.2-2018:941
E-post till:
statsbidrag.lararlyftet@skolverket.se

Yttrande över remiss gällande förslag till föreskrifter
gällande tidpunkt för ansökan
Region Gotland (barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden) ställer sig i huvudsak bakom de förslagna
ändringarna.
Nämnderna vill dock framföra svårigheterna med att ha en helhetsbild över
samtliga statsbidrag, trots skolverket statsbidragskalender.

Brittis Benzler
Ordförande,
barn- och utbildningsnämnden

Saga Carlgren
Ordförande,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Anders Jolby
Förvaltningschef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post registrator-gvn@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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Remiss

Enligt sändlista

2018-09-24
1 (2)
Dnr 6.1.2-2018:941

Remiss angående förslag till föreskrifter gällande tidpunkt för ansökan
Skolverket översänder härmed förslag till föreskrifter i Skolverkets författningssamling (SKOLFS). Dessa föreskrifter avser reglering av senaste tidpunkt för ansökan
för:
-

statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen,

-

statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen,

-

statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser,

-

statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande, samt

-

statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk
och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Ni bereds härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Eventuella synpunkter
ska vara Skolverket tillhanda senast måndag den 24 oktober 2018. Anstånd med att
inkomma med synpunkter kan inte påräknas.
Synpunkter skickas via e-post till: statsbidrag.lararlyftet@skolverket.se.
Eventuella frågor hänvisas till:
Robin Björk
robin.bjork@skolverket.se
08-5273 3871
På Skolverkets vägnar

Robin Björk
Expert

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Bilagor
Sändlista
Konsekvensutredning
Förslag till föreskrifter
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