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-
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2018/9
13 november 2018

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Internbudget 2019, inklusive fastställande av grundbelopp

Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar
1. Att fastställa 2019 års grundbelopp enligt upprättat förslag. Bilaga 1
2. Att fastställa internbudget för 2019 i sin helhet enligt förslag. Bilaga 2
Sammanfattning

Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per
ansvar och verksamhet samt lagstiftningen ”Offentliga bidrag på lika villkor” som
grund.
IB 2018

-301 173

Justering, avser löner jämställdhet och bristyrken
Justerad budget 2018

696
-300 477

Enligt plan, omfördelning av spar mellan BUN och GVN, RS § 132 år 2017

1 000

Besparing enligt plan, RF § 87 år 2017

5 000

Besparing, del av 7,5 mnkr, RF § 97 2018

460

Resursfördelningsmodell, fler elever

-1 505

Externa avtal

-800

Interna priser, RSF

-123

Personalkostnadskompensation

-5 435

Lokalkostnader, ändrade redovisningsprinciper
Teknikcollege

3 820
-2 000

Internräntesänkning

130

Budgetram 2019

-299 930

De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och
budget för 2019-2021, fastställt 18 juni 2018 § 97 och regionstyrelsens beslut den 20
september samt 25 oktober 2018. Samtliga förändringar i budgetramen är inarbetade
i förslaget till internbudget 2019.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2018/9

Enligt plan, omfördelning av spar mellan BUN och GVN

Inför budget 2019 beslutas en omfördelning av tidigare sparbeting fastslaget, den 30
maj 2017, RS § 132 där BUN procentuellt tog en större del av sparbetinget 2018 för att
justeras mellan nämnderna 2019.
Besparing enligt plan

Har sin grund i budgetavstämningen september 2016 och beslutad av RS den 27
oktober 2016, RS § 250.
Besparing del av 7,5 mnkr

En tidigare ofördelad besparingspott fördelas enligt följande, RF den 18 juni 2018,
RF § 97:
Regionstyrelseförvaltningen
0,5
Tekniska nämnden
0,3
Byggnadsnämnden
0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
0,0
Barn- och utbildningsnämnden
1,7
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
0,5
Socialnämnden
2,0
Hälso- och sjukvårdsnämnden
2,4
Besparing
Ändrade redovisningsprinciper för lokaler samt förändring i
kapitalkostnader och internränta

-fristående huvudman samt interkommunal ersättning

1 060

Beslut GVN 151202

-kommunal huvudman, effekt av nedläggning av inriktningar

1 700

Buffert

-upplösning av buffert

800

Folkhögskolan

-reducering av ram

1 000

Vuxenutbildningen

-reducering av ram

1 900

Besparing 2019

6 460

De ändrade redovisningsprinciperna för lokaler samt förändring i kapitalkostnader
medför att det utbetalade grundbeloppet per program till fristående huvudman blir
lägre 2019 i jämförelse med grundbeloppet 2018. Den lägre lokalkostnaden,
kapitalkostnaden och räntekostnaden är lika oavsett huvudman. Den slutliga effekten
av GVN:S beslut den 2 december 2015 om att avveckla inriktningar uppnås under
2019. Bufferten för år 2018 upplöses.
Eventuella konsekvenser vid ett sparbeting på 1,9 mnkr inom Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen har fått mycket positiv respons från såväl näringsliv som från
Arbetsförmedlingen för den satsning som gjorts på olika yrkesutbildningar
Framförallt har denna satsning finansierats av statsbidrag. Att bygga upp
yrkesutbildningar kräver kunskap, planering och resurser. Trots låg arbetslöshet har
verksamheten inte haft svårt att rekrytera elever. Vid en eventuell minskning av
statsbidragens storlek så kan möjligheten att anordna olika yrkesutbildningar
påverkas. Om förutsättningarna kring statsbidrag är lika under 2019 som under 2018
kommer ett sparbeting på 1,9 miljoner kronor med all sannolikhet inte påverka
verksamheten. Under tre år (2018-2021) erhåller även vuxenutbildningen ett särskilt
statsbidrag på 10 miljoner kronor av de så kallade Nordstream1 2 pengarna. Viss del

Gotland tilldelas kompensation för att Nordstream 2 inte fick använda Slite hamn. Av de 120 miljonerna avsattes 10 miljoner
till yrkesutbildning.
1
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2018/9

av de tilldelade medlen på tre miljoner kronor för 2018 kommer att överföras till
2019.
Eventuella konsekvenser vid ett sparbeting på 1 mnkr inom Folkhögskolan

Gotlands folkhögskola omsätter cirka 52 miljoner därav 21,5 miljoner kronor via
regionalt anslag. Verksamheten fördelar sig på två enheter, Hemse och Fårösund, de
statliga anslagen har ursprungligen dimensionerats för folkhögskolan i Hemse.
Statsbidraget till folkhögskolor följer inte verksamhetsvolymer utan utgörs av en
generell grundtilldelning i deltagarveckor som skall finansiera den pedagogiska
verksamheten. Utöver denna grundtilldelning söker även skolan andra bidrag. Under
2018 har staten tilldelat en utökad satsning till Folkhögskolor. Denna satsning
omfattar en 20 procentig uppräkning av antalet utbildningsplatser till de
folkhögskolor som klarar av att producera och rekrytera. Uppräkningen kan bli
avsevärt större om en skola visar goda resultat. Gotlands folkhögskola har under året
kunnat utöka sin utbildningsvolym vilket samtidigt inneburit högre kostnader.
Ur ett regionalt perspektiv är det rimligt att försöka skapa fler utbildningar och
utbildningsplatser under 2019 och därmed ta ytterligare andelar av de nya statsbidragen och därmed höja volymen på antalet deltagarveckor. Statsbidragen som nu
beslutats i budget kommer sannolikt att övergå till generella och permanenta bidrag
2020. Ett sparbeting eller en ramminskning med en miljon kronor skulle påverka en
möjlig utökning av ytterligare deltagarveckor vilket har eftersträvats ända sedan
Fårösundsenheten etablerades. Att etablera ny verksamhet och att utöka antalet
platser kräver ett visst mått av egeninsats. Den möjligheten till egeninsats äventyras
av en ramminskning.
Resursfördelningsmodell, fler elever i gymnasieskolan

Resursfördelningen tillförs 1 505 tkr för en volymförändring på sammantaget 108 fler
elever enligt följande:


84 fler elever i den kommunala skolan, i den egna kommunen



24 fler elever i den fristående skolan, i den egna kommunen



6 fler elever i kommunala skolor, i annan kommun



6 färre elever i fristående skolor, i annan kommun



I den kommunala skolan, i den egna kommunen, är 16 elever medräknade
från annan kommun

Prognosen för fler elever i gymnasieskolan har sin grund i underlaget för
budgetäskandet som beskrivs i strategisk plan och budget för 2019-2021. Avstämning
av elevvolymerna pekar mot att det kommer att vara fler elever 2019 i jämförelse
med 2018. Ersättningar från Migrationsverket har under de senaste åren varit
medräknat och balanserat den interna resursfördelningen. Svårigheter som kan ses
under 2019 är vilken prognos som kan läggas för ersättningar från Migrationsverket
gällande etableringsersättningen samt de återsökta statsbidragen för asyl.
Externa avtal

Externa avtal avser kravet på ”Lika villkor” för skolverksamhet oavsett kommunalt
eller fristående huvudmannaskap. Skyldighet finns att bidragen till fristående
verksamhet skall ligga på samma nivå som anslagen till regionens skolverksamhet,
vilket innebär att exempelvis lönekostnadsökningar till följd av lönerevision skall
kompenseras även till fristående huvudman och räknas in i grundbeloppet.
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Interna priser, RSF

I samband med bildandet av regionstyrelseförvaltningen togs beslut om att minimera
köp och säljförfarandet. För 2019 är regionstyrelseförvaltningens totala sparbeting på
fyra miljoner kronor vilket påverkar priserna för regionstyrelseförvaltningens
resultatenheter, detta påverkar priserna för exempelvis vaktmästeri, måltids- och
städtjänster samt tjänsten digital arbetsplats med flera. Nettoeffekten för nämnden
blir ett ramtillskott.
Personalkostnadskompensation

Personalkostnadskompensation är utlagt som ett generellt påslag med 2,5 procent,
särskild satsning på jämställdhet samt bristyrken, är utlagt med 0,5 procentenheter för
yrkeskategorin lärare, gäller för alla skolformer samt studie- och yrkesvägledare.
Lokalkostnader, ändrade redovisningsprinciper

Ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna har sin grund i krav på
komponentredovisning som har införts för kommuner och landsting och gäller från
och med januari 2014. Komponentredovisning medför att en tillgång såsom en
byggnad delas in i ett antal komponenter som skrivs av var för sig med olika
avskrivningstider, detta påverkar hyressättningen.
Teknikcollege

Vid regionstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2018 beslutade regionstyrelsen
föreslå ett ramtillskott om två miljoner kronor. Därför medräknas detta i förslaget till
internbudgeten 2019.
Internräntesänkning

Internräntan sänks från nuvarande nivå på två procent till 1,5 procent, detta påverkar
hyresättningen.
Budgetförstärkningar

Budgetförstärkningar som har gjorts är att anslaget för barn- och elevhälsa har
utökats med en skolpsykolog. En utredartjänst för avdelningen har tillsats.
Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att förslag till Internbudget 2019 är avstämt
och i enlighet med förvaltningens mål och riktlinjer för verksamheten.

Beslutsunderlag

- Grundbelopp 2019, bilaga 1
- Internbudget 2019, bilaga 2
Övriga bilagor

- Detaljbudget 2019, bilaga 3
- Utredning grundbelopp år 2019, bilaga 4
- Regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2019, bilaga 5

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Grundbelopp 2019 till fristående gymnasieskolor
Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2019, fastställd GVN xx/11-201x § xxx
Program

Undervisning

Per månad

15 350

2 609

6 061

27 037

3 364

6 930

122 425

10 202

73 941

23 920

2 609

6 061

37 912

4 333

8 927

157 703

13 142

Ekonomiprogrammet (EK)

37 198

12 706

2 609

6 061

27 037

2 568

5 291

93 470

7 789

El- och energiprogrammet (EE)

57 300

20 383

2 609

6 061

30 144

3 495

7 200

127 191

10 599

Estetiska programmet (ES)

92 153

16 317

2 609

6 061

27 037

4 325

8 910

157 412

13 118

Estetiska programmet (ESMUS)

64 125

15 218

2 609

6 061

27 037

3 452

7 110

125 612

10 468

Fordons- och transportprogrammet (FT)

89 187

21 983

2 609

6 061

27 037

4 406

9 077

160 360

13 363

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

58 054

12 836

2 609

6 061

27 037

3 198

6 588

116 383

9 699

Hotell- och turismprogrammet (HT)

64 789

14 814

2 609

6 061

27 037

3 459

7 126

125 895

10 491

73 685
33 532

12 711
177 918

2 609
2 330

6 061

27 037

3 663
6 413

7 546
13 212

133 312
233 405

11 109
19 450

33 532

139 485

2 330

5 260

10 836

191 444

15 954

Not3

234 327

19 527

Naturbruksprogrammet (NBDJU Ht 19) Not4
Naturvetenskapsprogrammet (NA)

196 291

16 358

54 990

13 317

2 609

6 061

27 037

3 120

6 428

113 562

9 464

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)

78 291

19 491

2 609

6 061

27 037

4 005

8 250

145 743

12 145

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

51 431

13 193

2 609

6 061

27 037

3 010

6 200

109 541

9 128

Teknikprogrammet (TE)

52 073

13 489

2 609

6 061

27 037

3 038

6 258

110 565

9 214

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

94 857

22 328

2 609

6 061

37 912

4 913

10 121

178 801

14 900

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

77 991

14 968

2 609

6 061

27 037

3 860

7 952

140 478

11 706

Naturbruksprogrammet (NBLAN Ht 19)

Uppräknat med LCI‐index enligt avtal, avtalet avslutas den 30 juni 2019.

Introduktionsprogram

Not3‐4

Nytt avtal från och med den 1 juli 2019.

Undervisning

Individuellt alternativ (IMA)
Preparandutbildning (IMP)
Språkintroduktion (IMS)

Not5

Yrkesintroduktion (IMY)

Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler

Administration

Mervärdesskatt

Grundbelopp

Per månad

88 208

17 219

2 609

6 061

27 037

4 234

8 722

154 090

12 841

75 179

14 840

2 609

6 061

27 037

3 772

7 770

137 268

11 439

75 588

14 817

2 609

6 061

27 037

3 783

7 794

137 689

11 474

81 910

14 022

2 609

6 061

27 037

3 949

8 135

143 723

11 977

Preparandutbildning (IMP) utgår och ingår i programinriktat val (IMR) 20190701‐SFS2018‐749

Introduktionsprogram

Bidrag per elev/ämne/lå

Programinrikat val (IMR)

Not6

3 690

Våren 2018 programinriktat individuellt val (IMR). Utbetalas terminsvis efter ansökan.

Riksintag
Sjöfartsutbildningen
Not7

Grundbelopp

61 074

Naturbruksprogrammet (NBLAN Vt 19)
Naturbruksprogrammet (NBDJU Vt 19) Not2

Not6

Mervärdesskatt

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Not1

Not5

Administration

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Humanistiska programmet (HU)

Not1‐2

Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler

Undervisning
Not7

Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler

Administration

Mervärdesskatt

Grundbelopp
161 387

(RX, MAS, DAC)

Uppräknat med skolindex för 2017 (2,0 procent)
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Per månad
13 449

Grundbelopp 2019 kommunala gymnasieskolor, elever från annan kommun
Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2019, fastställd GVN xx/11-201x § xxx
Program

Undervisning

15 350

2 609

6 061

27 037

3 364

115 495

9 625

73 941

23 920

2 609

6 061

37 912

4 333

148 776

12 398

Ekonomiprogrammet (EK)

37 198

12 706

2 609

6 061

27 037

2 568

88 179

7 348

El- och energiprogrammet (EE)

57 300

20 383

2 609

6 061

30 144

3 495

119 992

9 999

Estetiska programmet (ES)

92 153

16 317

2 609

6 061

27 037

4 325

148 502

12 375

Estetiska programmet (ESMUS)

64 125

15 218

2 609

6 061

27 037

3 452

118 502

9 875

Fordons- och transportprogrammet (FT)

89 187

21 983

2 609

6 061

27 037

4 406

151 283

12 607

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

58 054

12 836

2 609

6 061

27 037

3 198

109 795

9 150

Hotell- och turismprogrammet (HT)

64 789

14 814

2 609

6 061

27 037

3 459

118 769

9 897

Humanistiska programmet (HU)

73 685
33 532

12 711
177 918

2 609
2 330

6 061

27 037

3 663
6 413

125 766
220 193

10 481
18 349

33 532

139 485

2 330

5 260

180 607

15 051

Not3

220 267

18 356

Naturbruksprogrammet (NBDJU Ht 19) Not4
Naturvetenskapsprogrammet (NA)

184 514

15 376

54 990

13 317

2 609

6 061

27 037

3 120

107 134

8 928

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)

78 291

19 491

2 609

6 061

27 037

4 005

137 494

11 458

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

51 431

13 193

2 609

6 061

27 037

3 010

103 341

8 612

Teknikprogrammet (TE)

52 073

13 489

2 609

6 061

27 037

3 038

104 307

8 692

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

94 857

22 328

2 609

6 061

37 912

4 913

168 680

14 057

77 991

14 968

2 609

6 061

27 037

3 860

132 526

11 044

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Uppräknat med LCI‐index enligt avtal, avtalet avslutas den 30 juni 2019.

Introduktionsprogram

Not3‐4

Nytt avtal från och med den 1 juli 2019.

Undervisning

Individuellt alternativ (IMA)
Preparandutbildning (IMP)
Språkintroduktion (IMS)

Not5

Yrkesintroduktion (IMY)

Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler

Administration

Grundbelopp

Per månad

88 208

17 219

2 609

6 061

27 037

4 234

145 368

12 114

75 179

14 840

2 609

6 061

27 037

3 772

129 498

10 791

75 588

14 817

2 609

6 061

27 037

3 783

129 895

10 825

81 910

14 022

2 609

6 061

27 037

3 949

135 588

11 299

Preparandutbildning (IMP) utgår och ingår i programinriktat val (IMR) 20190701‐SFS2018‐749

Introduktionsprogram

Bidrag per elev/ämne/lå

Programinrikat val (IMR)

Not6

3 481

Våren 2018 programinriktat individuellt val (IMR). Utbetalas terminsvis efter ansökan.

Riksintag
Sjöfartsutbildningen
Not7

Per månad

61 074

Naturbruksprogrammet (NBLAN Ht 19)

Not6

Grundbelopp

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Not1

Not5

Administration

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Naturbruksprogrammet (NBLAN Vt 19)
Naturbruksprogrammet (NBDJU Vt 19) Not2

Not1‐2

Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler

Undervisning
Not7

Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler

Administration

Grundbelopp
151 703

(RX, MAS, DAC)

Uppräknat med skolindex för 2017 (2,0 procent)
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Per månad
12 642

Grundbelopp 2019 kommunala gymnasieskolor, egna kommunen
Program

Undervisning

Lärverktyg

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

60 807

Admini- Grundbelopp
stration
13 094
4 357
78 258

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

73 674

21 664

3 507

98 845

Ekonomiprogrammet (EK)

36 931

10 450

4 357

51 738

El- och energiprogrammet (EE)

57 033

18 127

3 507

78 667

Estetiska programmet (ESBIL)

91 886

14 061

4 357

110 304

Estetiska programmet (ESMUS)

63 858

12 962

4 357

81 177

Fordons- och transportprogrammet (FT)

88 920

19 727

3 507

112 154

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

57 787

10 580

4 357

72 724

Hotell- och turismprogrammet (HT)

64 522

12 558

4 357

81 437

Humanistiska programmet (HU)

73 418

10 455

4 357

88 230

Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)

Not1

215 844

Not2

215 844

Naturbruksprogrammet (NBLAN Ht 20)Not3

220 268

Naturbruksprogrammet (NBLAN Vt 19)
Naturbruksprogrammet (NBDJU Vt 19)

Not4

184 513

Naturbruksprogrammet (NBDJU Ht 20)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)

54 723

11 061

3 507

69 291

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)

78 024

17 235

4 357

99 616

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

51 164

10 937

4 357

Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)

Not1‐2

Teknikprogrammet (TE)

51 806

11 233

3 507

66 546

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

94 590

20 072

3 507

118 169

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

77 724

12 712

4 357

94 793

Uppräknat med LCI‐index enligt avtal, avtalet avslutas den 30 juni 2019.

Introduktionsprogram

Nytt avtal från och med den 1 juli 2019.

Lärverktyg

Grundbelopp

87 941

14 963

3 507

106 411

Preparandutbildning (IMP)
Språkintroduktion (IMS)

74 912

12 584

3 507

91 003

75 321

12 561

3 507

91 389

Yrkesintroduktion (IMY)

81 643

11 766

3 507

96 916

Not5

Preparandutbildning (IMP) utgår och ingår i programinriktat val (IMR) 20190701‐SFS2018‐749

Introduktionsprogram
Programinrikat val (IMR)Not6
Not6

Not3‐4

Undervisning

Individuellt alternativ (IMA)

Not5

66 458
100 716

Bidrag per
ämne/elev/lå
3 380

Våren 2018 programinriktat individuellt val (IMR). Utbetalas terminsvis efter ansökan.
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Internbudget GVN 2019, budget tkr
(Innehåller prognos om preliminära externa intäkter)
Organisation
46

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Intäkter
Kostnader
Nettoram

2019
-117 435
417 365
299 930

Verksamhet
11

38

46

49

47

61

62

Nämnd
Kostnader
Summa
Ungdomsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Summa
Gymnasieutbildning
Intäkter
Kostnader
Summa

852
852
-1 357
18 357
17 000
-21 211
245 872
224 661

Folkhögskola
Intäkter
Kostnader
Summa

-30 898
51 859
20 961

Vuxenutbildning
Intäkter
Kostnader
Summa

-27 003
49 299
22 296

Integration
Intäkter
Kostnader
Summa
Arbetsmarknadsåtgärder
Intäkter
Kostnader
Summa
Nettoram

-9 501
12 773
3 272
-27 465
38 354
10 889
299 931
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Internbudget GVN 2019, budget tkr
Enheter
1.

2019

GVN, Nämnd, arvoden, drift

2018

Differens

851

851

0

Drift samt semesterlöneskuld och lön

2 551

1 904

647

Bidrag studieförbund

2 770

2 770

0

Teknikcollege

2 000

Buffert

2 000

7 321

889
5 563

-889
1 758

2.

Gymnasie- och vuxenutbildningschef

3.

Folkhögskolan

20 961

21 517

-556

4.

Vuxenutbildning

22 296

23 961

-1 665

5.

Integration

3 272

3 234

38

6.

Ungdomsgårdar

17 000

16 921

79

7.

Arbetsmarknad

10 889

10 504

385

Totalt 1-7

82 590

82 551

39

Elevvård

3 742

3 142

600

Måltider

8 400

8 400

0

Tilläggsbelopp
Lokaler
Kapitalkostnader, diverse kostnader

949

949

0

39 264

42 453

-3 189

1 988

1 930

58

54 343

56 874

-2 531

2 564

2 817

-253

2 330

2 600

-270

Migrationsverket, ersättningar

-13 866

-8 693

-5 173

Resursfördelning, interna ersättningar, Wisbygymnasiet

127 953

120 235

7 718

1 703

1 654

49

115 790

113 196

2 594

0

0

0

8.

Rektor kommunala gymnasiet, gemensamt

9.

IT-Försörjning, licenser, programv, kapitalkostnad, säkerhet

10. Inackorderingstillägg

Resursfördelning, interna ersättningar, Ungdomskraft
11. Resursfördelning, interna ersättningar
12. Wisbygymnasiet, se resursfördelning
Antagning, lön samt dift
Fristående gymnasieskolan i den egna kommunen

Not

626

611

15

28 089

26 479

1 610

Elever från annan kommun

-2 162

-1 722

-440

Elever i kommunal gymnasieskola, annan kommun

10 810

10 885

-75

Elever i fristående gymnasieskola, annan kommun

4 950

6 752

-1 802

13. Antagning, Interkommunal ersättning, fristående gymnaisieskola

42 313

43 005

-692

Totalt 8-13 Gymnasieskola

217 340

Tillskott kapitalkostnadsbudget
RAM 2019, Rs 2018-10-25

299 930

218 492
130
301 173

-1 152
-130
-1 243

Not

Exklusive asyl
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Internbudget GVN 2019, elever
Elevflöden
Elever
2019
Wisbygymnasiet

1 514

Ungdomskraft
1.

2.

Kommunala gymnasieskolan

Differens

1 460

54

16

16

0

1 530

1 476

54

Guteskolan AB

235

222

13

Fristående gymnasieskolan
Exklusive asyl
Totalt 1-2

235

222

13

1 765

1 698

67

78

79

-1

Elever från annan kommun

Not

Elever i kommunal gymnasieskola
Elever i fristående gymnasieskola
3.

Elever
2018

Interkommunalersättning
Totalt 1-3
Not

36

49

-13

114

128

-14

1 879

1 826

53

Budget 2018 IB 13 elever, 2019 IB 16 elever

Internbudget 2019, Folkhögskolan, budget tkr
Föreslagen budget för år 2019
Budget
2019

Nettobudget
UB Budget 2018

21 517

Löneuppräkningar 2019

648

Reducering DAP

-42

Hyressänkning

-162

Sparbeting

-1 000

Totalt

20 961

För 2018 fördelades budgeten, netto, i internbudgetarbetet enligt
följande:
Enheter/linjer

Budget
2018

Gemensamt

4 617

Rektor FHS

-1 931

Allmänna linjen

7 006

Fotolinjen

1 171

Musiklinjen

1 796

Textillinjen

1 242

Speciallinjen
Internatförståndare

547

Rektor bitr FHS

774

Allmänna linjen

292

Ella pop & rock

1 434

Skrivarlinjen
Film & TV utbildningen

813
1 189
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Socialpedagogutbildningen

1 963

Manusutbildningen

1 177

Internatföreståndare
Filmkluster
Fördelad budget 2018

-799
226
21 517

Internbudget 2019, Vuxenutbildning, budget tkr
Föreslagen budget för år 2019
Budget
2019

Nettobudget
UB Budget 2018

23 961

Löneuppräkningar 2019

424

Reducering DAP

-35

Hyressänkning

-154
-1 900

Sparbeting
Totalt

22 296

För 2018 fördelades budgeten, netto, i internbudgetarbetet enligt
följande:
Enhet/utbildning

Budget
2018

Vuxenutbildning

9 312

Studietek/verkstan

2 006

Gymnasial vuxenutbildning

2 651

Svenska för invandrare SFI
Grundläggande
vuxenutbildning

3 710

Bibliotek norr
Upphandlad verksamhet
Tentamenservice
Fördelad budget 2018

2 718
71
2 894
599
23 961

Internbudget 2019, Integration, budget tkr
Föreslagen budget för år 2019
Budget
2019

Nettobudget
UB Budget 2018

3 234

Löneuppräkningar 2019

108

Reducering DAP

-2

Hyressänkning

-68

Totalt

3 272

För 2018 fördelades budgeten, netto, i internbudgetarbetet enligt
följande:
Enhet
Integration
Café
Fördelad budget 2018

Budget
2018
2 741
493
3 234
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Internbudget 2019, arbetsmarknad, budget tkr
Föreslagen budget för år 2019
Budget
2019

Nettobudget
UB Budget 2018

10 504

Löneuppräkningar 2019

457

Reducering DAP

-5

Hyressänkning

-67

Totalt

10 889

För 2018 fördelades budgeten, netto, i internbudgetarbetet enligt
följande:
Enhet

Budget
2018

Gemensamt

1 780

Steget, praktikplatser

1 989

Extra tjänster
Offentligt skyddad
anställning

4 220

Studie- och yrkesvägledning

1 170

Ungdomskraft

1 345

Språkpraktik
Fördelad budget 2018

10 504

Internbudget 2019, ungdomsverksamheten, budget
tkr
Föreslagen budget för år 2019
Budget
2019

Nettobudget
UB Budget 2018

16 921

Löneuppräkningar 2019

249

Reducering DAP

-8

Hyressänkning

-162

Totalt

17 000

För 2018 fördelades budgeten, netto, i internbudgetarbetet enligt
följande:
Enhet
Gemensamt
Ungdomsgårdar
Ungdomsgårdar Norr

Budget
2018
1 784
41

Fenix

2 291

City-Roma
Fårösund/Slite
ungdomsgård

1 592

Ungdomsgårdar Söder

3 453
41

Puma ungdomsgård

3 047

Hemse/Klinte ungdomsgård

2 812

Fältfritidsledarna

1 860

Totaler

16 921
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr GVN 2018/9

Region Gotland

Grundbelopp år 2019
Inledning

Utredningen har till syfte att åskådliggöra de resurser och beräkningar som
ligger till grund för grundbeloppets storlek. Utredningen skall även möjliggöra
jämförelser mellan program och riksprislista. Grundbeloppet för 2019 kan här,
i utredningen, jämföras med riksprislistan 2018 då löneuppräkningar samt
index för år 2019 inte är medräknat.
Beräkning av 2019 års grundbelopp har sin utgångspunkt i att den kommunala
gymnasieskolan ska ha samma förutsättningar genom den beräkning,
självkostnadskalkylering, som gjordes för grundbeloppet år 2017 och 2018.
Detta i enlighet med en tidigare utredning som gjordes under 2017 vars
huvudsyfte var att under hösten 2017 visa på en förändrad organisation i den
kommunala gymnasieskolan för att ha en budget i balans för år 2018.
Avstämning av utfallet avseende kostnader för undervisning, lärverktyg och
administration har för den kommunala gymnasieskolan gjorts i oktober månad
2018, avstämningen bekräftar att grundbeloppet år 2018 kan ligga till grund för
beräkning av grundbeloppet 2019.
Två bilagor medföljer, där bilaga 1 avser det grundbelopp som är beräknat
enligt en självkostnadsmodell och betalas till den kommunala rektorn i den
egna kommunen. Alla kostnader per program och skolenhet är medräknade
och uttryckts per elev. I bilaga 1 återfinns även ett antal nyckeltal och
jämförelser som exempelvis ”antal elever per lärare”. Bilaga 2 avser en
jämförelse av de olika grundbeloppen per program och riksprislista. I bilaga 2
påräknas de budgeterade kostnaderna för 2018 avseende centrala kostnader,
elevvård, måltider, lokaler, administration och moms på kommunens
grundbelopp för att sedan slutligen bli det grundbelopp som utgår till den
fristående gymnasieskolan.
För år 2019 visar utredningen att Region Gotlands budgeterade kostnad för det
samlade programutbudet är 20,7 procent högre än riksprislistan 2018.
Grundbeloppets olika delar

Grundbeloppet avser att täcka en skolas samtliga kostnader som tillhör
verksamheten, förutom vad som ingår under tilläggsbelopp och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens budget utöver detta, se nedan. Grundbeloppet
betalas ut som en tolftedel en gång i månaden enligt verkligt antal elever
(inskrivna elever) både till kommunal och fristående huvudman.

Page 17 of 97

2 (3)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr GVN 2018/9

Region Gotland

I grundbeloppet ingår:
Undervisning

Administration

Moms

*1,03

*1,06

Lärverktyg
Elevvård
Måltider
Lokaler
Administration och moms beräknas enligt Skolverkets rekommendation

Det som inte ingår i grundbeloppet avseende skolformen gymnasieskola, är
regionens politiska organisation, myndighetsutövning tillika central registrering
av ansökningar och antagning, inackorderings- och reseersättningar med dess
administration samt tillhörande beräkningar och utbetalning av bidragsbelopp.
Ett riktat bidrag till Gotlands Idrottsförbund ingår ej.
Undervisning

I undervisning ingår personalkostnader för lärare, skolledning, specialpedagog,
personal på 1t1 center och studie- och yrkesvägledare. Administrativ personal
och vaktmästeri är inte medräknat, se rubrik administration.
Lärverktyg

Här ingår samtliga läromedelskostnader kopplat till programmens drift samt
alla andra förekommande kostnader på respektive skolenhet som exempelvis
IT, kapitalkostnader, kopiering, personalens kompetensutveckling,
skolbibliotek, idrottsgymnasiet, elevcafé, studenten, försäkringar,
matersättningar, böcker, digitala medier med mera.
Elevvård måltider och lokaler

Den totala kostnaden för elevvård och måltider är medräknad och är fördelat
efter antal elever. Lokalkostnaden fördelats enligt de två geografiska områdena,
Solrosen och Väduren (samt lerniahuset och slagteriet). Prognostiserat antal
elever vid respektive område divideras med den totala lokalkostnaden för
respektive område.
Administration

Enligt skollagen utgår ett schablonbelopp om 3 procent för administration.
Administrationsschablonen är tänkt att täcka kostnader som uppstår på såväl
skolnivå som central nivå.
Moms

Enligt skollagen utgår ett schablonbelopp om 6 procent. Beloppet avser att
kompensera den fristående skolan för deras icke momspliktiga verksamhet.
Variationer i grundbeloppens storlek

I grundbeloppet för den fristående skolan är 6 procent påräknat, i
grundbeloppet till kommuner är inte moms påräknat då kommuner inte betalar
moms till varandra.
Grundbelopp till kommunal rektor egna kommunen

Till den kommunala rektorn i den egna kommunen utgår endast som
grundbelopp kategorierna undervisning, lärverktyg och administration.
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Bilaga 1
Wisbygymnasiet
BF

EK

Esmus

HA

HT

HU

RL

SA

VO

Elever

747

747

Esbd/te
747

747

747

747

747

747

747

747

Rektor/prognos/ 3 årskurser

56

172

23

27

67

39

26

46

252

39

Självkostnadsmodell (kr/elev)
Totalt antal elever, beräknat

56

172

23

27

67

39

26

46

252

39

Lärarkostnad

48 679

26 238

78 217

51 222

45 970

52 000

60 346

65 109

39 563

62 513

Individuellt val

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

Gemensamt kärnämne

1 205

1 205

1 205

1 205

1 205

1 205

1 205

1 205

1 205

1 205

Ledning

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

3 167

1t1 center

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

Spar löneuppräkning 2017

-185

-523

260

-81

-233

-132

-37

51

-309

572

Löneuppräkningar 2018

1 747

1 144

2 289

1 982

1 584

1 966

2 243

2 013

1 526

3 006

Studie- och ykesvägledning

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

59 374

35 993

89 900

62 257

56 455

62 968

71 686

76 307

49 914

75 225

Drift gemensamt

6 560

6 560

6 560

6 560

6 560

6 560

6 560

6 560

6 560

6 560

Drift program

3 946

1 302

4 913

3 815

1 433

3 410

1 308

8 087

1 790

3 564

Ökning kapitalkostnader 2017

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

Ökning kapitalkostnader 2018

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

Lärverktyg

13 094

10 450

14 061

12 962

10 580

12 558

10 455

17 235

10 937

12 712

Grundbelopp fristående, underlag

72 468

46 443

103 961

75 220

67 035

75 526

82 141

93 541

60 852

87 936

Undervisning

Allokering, gemensamt, bibliotek m.m.

Administration

3 297

3 297

3 297

3 297

3 297

3 297

3 297

3 297

3 297

3 297

Vaktmästeri

1 060

1 060

1 060

1 060

1 060

1 060

1 060

1 060

1 060

1 060

Administration

4 357

4 357

4 357

4 357

4 357

4 357

4 357

4 357

4 357

4 357

Grundbelopp egna kommunen 2018

76 826

50 801

108 318

79 577

71 393

79 883

86 499

97 899

65 209

92 294

Grundbelopp egna kommunen 2017

74 668

49 246

105 619

77 184

69 398

77 507

83 845

95 476

63 272

88 878

Differens

2 158

1 555

2 699

2 393

1 995

2 376

2 654

2 423

1 937

3 416

Programmets brytpunkt per åk, beräknat

19

57

8

9

22

13

9

15

84

13

Programmets lärarresurs, tjänster

5,1

8,4

3,4

2,6

5,7

3,8

2,9

5,6

18,6

4,5

Antal elever per lärarresurs, beräknat

11,0

20,5

6,9

10,5

11,7

10,3

8,9

8,2

13,6

8,6
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Wisbygymnasiet
BA

EE

FT

FTTRA

IMIND

IMSPR

IMPRE

IMYRK

NA

SF

TE

VF

NB

Elever

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

Rektor/prognos/ 3 årskurser

63

85

30

14

34

120

14

26

114

26

89

29

43

Självkostnadsmodell (kr/elev)
63

85

30

34

120

14

26

114

26

89

29

43

Lärarkostnad

Totalt antal elever, beräknat

59 762

44 141

73 667

70 588

60 833

63 000

57 692

42 123

89 769

39 292

79 897

23 465

Individuellt val

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

Ledning

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

1t1 center

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

-50

-264

190

890

186

-799

2 388

-253

647

-314

236

-629

Löneuppräkningar 2018

2 005

1 541

2 669

3 319

2 140

1 536

6 032

1 321

3 181

1 338

2 208

734

Studie- och ykesvägledning

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830
33 893

Gemensamt kärnämne

Spar löneuppräkning 2017

72 040

55 741

86 849

85 120

73 482

74 060

76 435

53 514

103 920

50 639

92 664

Drift gemensamt

Undervisning

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

Drift program

11 937

8 400

10 000

5 235

2 833

2 857

2 038

1 333

21 154

1 506

10 345

158 209

Ökning kapitalkostnader 2017

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

Ökning kapitalkostnader 2018

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

Lärverktyg

21 664

18 127

19 727

14 963

12 561

12 584

11 766

11 061

30 881

11 233

20 072

167 937

Grundbelopp fristående, underlag

93 704

73 869

106 576

100 083

86 043

86 645

88 201

64 575

134 802

61 872

112 736

201 830

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

2 968

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

539

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

Allokering, gemensamt, bibliotek m.m.

Administration
Vaktmästeri
Administration
Grundbelopp egna kommunen 2018

97 210

77 375

110 083

103 590

89 550

90 151

91 708

68 081

65 379

116 242

Grundbelopp egna kommunen 2017

94 796

75 424

107 004

99 861

87 000

88 205

85 266

66 351

63 631

113 625

Differens

2 414

1 951

3 079

3 729

2 550

1 946

6 442

1 730

1 748

2 617

Programmets brytpunkt per åk, beräknat

21

28

10

Programmets lärarresurs, tjänster

7,0

7,0

4,1

4,5

13,6

1,6

Antal elever per lärarresurs, beräknat

9,0

12,2

7,3

7,6

8,8

8,5
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38

9

30

10

14

2,8

8,9

4,3

6,5

4,3

1,9

9,3

12,7

6,0

13,7

6,7

Bilaga 2
Jämförelse grundbelopp 2019-riksprislista 2018, exklusive index- och löneuppräkningar för år 2019
Undervisning

BF

EK

HA

HT

HU

RL

SA

59 374

35 993

89 900

62 257

56 455

62 968

71 686

76 307

49 914

267

267

267

267

267

267

267

267

267

267

59 641

36 260

90 167

62 524

56 722

63 235

71 953

76 574

50 181

75 492
12 712

Lärarlyft PMC centrala kostnader
Undervisning, slutlig
Lärverktyg

Esbd/te

Esmus

VO
75 225

13 094

10 450

14 061

12 962

10 580

12 558

10 455

17 235

10 937

Kapitalkostnader centrala kostnader

1 182

1 182

1 182

1 182

1 182

1 182

1 182

1 182

1 182

1 182

IT-övrigt centrala kostnader

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

Lärverktyg, slutlig

15 350

12 706

16 317

15 218

12 836

14 814

12 711

19 491

13 193

14 968

Elevvård

2 609

2 609

2 609

2 609

2 609

2 609

2 609

2 609

2 609

2 609

Måltider

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

27 037

27 037

27 037

27 037

27 037

27 037

27 037

27 037

27 037

27 037

Administration

3 321

2 540

4 266

3 403

3 158

3 413

3 611

3 953

2 972

3 785

Mervärdesskatt

6 841

5 233

8 787

7 011

6 505

7 030

7 439

8 144

6 123

7 797

120 860

92 446

155 244

123 864

114 928

124 199

131 421

143 869

108 177

137 749

Riksprislista

99 400

83 200

111 700

138 900

98 300

100 800

89 700

136 800

84 800

102 300

Differens grundbelopp-riksprislista

21 460

9 246

43 544

-15 036

16 628

23 399

41 721

7 069

23 377

35 449

21,6%

11,1%

39,0%

-10,8%

16,9%

23,2%

46,5%

5,2%

27,6%

34,7%

Lokaler

Grundbelopp

Procentuell differens

Jämförelse grundbelopp 2019-riksprislista 2018, exklusive index- och löneuppräkningar för år 2019
Undervisning
Lärarlyft PMC centrala kostnader
Undervisning, slutlig
Lärverktyg

BA

EE

FT

72 040

55 741

86 849

FTTRA

IMIND
85 120

IMSPR
73 482

IMPRE
74 060

IMYRK
76 435

NA

SF

53 514

TE

VF

50 639

92 664

NB

267

267

267

267

267

267

267

267

267

267

72 307

56 008

87 116

85 387

73 749

74 327

76 702

53 781

50 906

92 931
20 072

21 664

18 127

19 727

14 963

12 561

12 584

11 766

11 061

11 233

Kapitalkostnader centrala kostnader

1 182

1 182

1 182

1 182

1 182

1 182

1 182

1 182

1 182

1 182

IT-övrigt centrala kostnader

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

Lärverktyg, slutlig

23 920

20 383

21 983

17 219

14 817

14 840

14 022

13 317

13 489

22 328

Elevvård

2 609

2 609

2 609

2 609

2 609

2 609

2 609

2 609

2 609

2 609

Måltider

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

6 061

37 912

30 144

28 998

27 037

27 037

27 037

27 037

27 037

27 037

37 912

Administration

4 284

3 456

4 403

4 149

3 728

3 746

3 793

3 084

3 003

4 855

Mervärdesskatt

8 826

7 120

9 070

8 548

7 680

7 717

7 813

6 353

6 186

10 002

155 919

125 781

160 240

151 010

135 681

136 337

138 037

112 242

109 291

176 698

127 000

120 000

141 800

89 900

97 300

126 900

28 919

5 781

18 440

22 342

11 991

49 798

22,8%

4,8%

13,0%

24,9%

12,3%

39,2%

Lokaler

Grundbelopp
Riksprislista
Differens grundbelopp-riksprislista
Procentuell differens
Genomsnittlig differens grundbelopp-riksprislista 2018

20,7% BA inriktningen anläggningsfordon 177 500kr

Genomsnittlig differens grundbelopp-riksprislista 2017

28,5%

Genomsnittlig differens grundbelopp-riksprislista 2016

28,6%
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Bilaga 5

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023
Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott

3 200

Lokalinvesteringar
Folkhögskolan
Flytt VF, RXs och EE till Solrosen

3 200

3 200

3 200

3 200

5 000

5 000

10 500
5 000

5 000

Flytt BA, ny bygghall
Utökad säkerhet, kameror mm

1 000

Summa lokalinvesteringar

6 000

15 500

0

5 000

5 000

300

300

300

300

300

1 660

1 260

1 060

1 060

1 060

1 960

1 560

1 360

1 360

1 360

11 160

20 260

4 560

9 560

9 560

IT-investeringar
IT-kringutrustning, nämndsspecifikt
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar
Summa GVN/UAF
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Investeringsbudget 2019‐2020 plan 2021‐2023

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2018/217 & BUN 2018/13
30 oktober 2018

Elisabeth Jonsson Höök
Kvalitets- och utvecklingschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsplan för år 2019,
inklusive beslut om uppföljning
Förslag till beslut

Verksamhetsplan 2019, exklusive punkt 5. prioriterade aktiviteter, fastställs enligt förslag
under förutsättning att även barn- och utbildningsnämnden fastställer nämnda plan.
Anm.: Prioriterade aktiviteter (avsnitt 5) fastställs av förvaltningschef.
Sammanfattning

Region Gotlands koncernstyrkort beslutades i Regionfullmäktige
2016-06-20 och gäller för perioden 2016 – 2019. Respektive förvaltning gör en
verksamhetsplan kopplat till koncernstyrkortet, utifrån en mall från ledningskontoret.
Verksamhetsplanen skapar en röd tråd från regionfullmäktige via nämnd och
förvaltning, vidare till avdelnings- och enhetsnivå, och knyter ihop regionfullmäktiges
mål med verksamhetsplanering och budget.
I verksamhetsplanen ingår de övergripande mål från koncernstyrkortet som är
tillämpliga för förvaltningen, samt nämndernas egna mål. Vidare beskriver
verksamhetsplanen prioriterade utvecklingsområden för att nå målen samt aktiviteter
kopplat till utvecklingsområdena.
Nämndmålen och de prioriterade utvecklingsområdena från verksamhetsplanen för
2018 är fortsatt aktuella och kvarstår i verksamhetsplanen för 2019. Det har gjorts
några mindre ändringar i formuleringen av beskrivningen av utvecklingsområdena
utifrån de synpunkter som inkommit i processen för framtagandet av
verksamhetsplanen.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Org nr 212000-0803
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2018/217 & BUN 2018/13

Ärendebeskrivning

Region Gotlands koncernstyrkort beslutades i Regionfullmäktige
2016-06-20 och gäller för perioden 2016 – 2019. Respektive förvaltning gör en
verksamhetsplan kopplat till koncernstyrkortet, utifrån en mall från ledningskontoret.
Verksamhetsplanen skapar en röd tråd från regionfullmäktige via nämnd och
förvaltning, vidare till avdelnings- och enhetsnivå, och knyter ihop regionfullmäktiges
mål med verksamhetsplanering och budget.
I verksamhetsplanen ingår de övergripande mål från koncernstyrkortet som är
tillämpliga för förvaltningen, samt nämndernas egna mål. Vidare beskriver
verksamhetsplanen prioriterade utvecklingsområden för att nå målen samt aktiviteter
kopplat till utvecklingsområdena. Nämndmålen och de prioriterade
utvecklingsområdena från verksamhetsplanen för 2018 är fortsatt aktuella och
kvarstår i verksamhetsplanen för 2019. Det har gjorts några mindre ändringar i
formuleringen av beskrivningen av utvecklingsområdena utifrån de synpunkter som
inkommit i processen för framtagandet av verksamhetsplanen.
Under verksamhetsåret 2018 har förvaltningen i sitt systematiska kvalitetsarbete
uppmärksammat några utmaningar som beskrivits i nulägesbeskrivningen för
verksamhetsplanen 2019. Flertalet av de centralt sammanhållna aktiviteterna fångar
upp dessa utmaningar vilket synliggörs i avsnitt 5 ”Prioriterade aktiviteter”. Några av
de uppmärksammade utmaningarna hanteras istället på avdelningsnivå eller
enhetsnivå.
Dessa är beskrivna i respektive aktivitetsplaner:


Undervisning inom jämställdhet, sexualitet, identitet och relationer



Öka elevernas delaktighet



Öka samarbetet med vårdnadshavare i syfte att göra skola och utbildning
viktig



Öka likvärdigheten i det förebyggande elevhälsoarbetet/tidiga insatser



Integrationsfrämjande arbete, till exempel Projektet Nyanländas lärande.
Projektet är avslutat och ingår nu i avdelningarnas ansvar, till exempel
samordnat mottagande inom Lotsen

Detta följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet inom styrkedjan.
Beslutsunderlag

Bifogad verksamhetsplan 2019
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Verksamhetsplan
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Fastställd av BUN/GVN
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum Välj publiceringsdatum
Ärendenr BUN 2018/13 GVN 2018/217
Version 1.0

Eventuell bild

Region Gotland
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E-post regiongotland@gotland.se
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Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

1

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplanens syfte och funktion

Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur
nämnden och förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens
uppdrag som inte är målsatt i koncernstyrkortet.
Syftet med verksamhetsplanen är att visa på den röda tråden från regionfullmäktige
till nämnder, förvaltningar, avdelningar, enheter och medarbetare så att den
inriktning och de prioriterade mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag
och att Region Gotland rör sig i den riktning som är önskvärd. Verksamhetsplanen
utgår från det systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningen och fastställs av nämnd.
I verksamhetsplanen ingår de övergripande mål från koncernstyrkortet som är
tillämpliga för förvaltningen samt nämndens egna mål. Vidare beskriver
verksamhetsplanen vilka prioriterade utvecklingsområden förvaltningen har och vilka
aktiviteter som kopplats till dessa i syfte att nå målen.
I verksamhetsplanen synliggörs även olika statliga uppdrag som styr direkt mot
verksamheten, till exempel genom skollagen. Det finns en ambition i
verksamhetsplanen att den direkta styrningen från staten respektive via kommunen
(regionen) inte ska uppfattas motstridiga, utan komplettera varandra
Med verksamhetsplanen som utgångspunkt gör varje avdelning en aktivitetsplan
”Aktivitetsplan avdelning” och varje enhet en aktivitetsplan ”Aktivitetsplan enhet”. För alla
medarbetare ska det upprättas nya medarbetarkontrakt som knyter ihop den enskildes
uppdrag med det förvaltningsövergripande uppdraget.

Figur 1: Styrkedjan från koncernstyrkort till medarbetarkontrakt

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

Verksamhetsplanen beskriver mål och uppdrag från flera nivåer. För att underlätta för
läsaren att se vilken nivå den befinner sig på, har figurerna kopplats till de olika nivåerna
med olika färger:
Övergripande nivå
Nämndnivå
Förvaltningsnivå
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Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

2
2.1

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsbeskrivning
Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens (UAF) uppdrag är att erbjuda en god, likvärdig
och hälsofrämjande lärmiljö med verksamheter av hög kvalitet som främjar alla barns,
elevers, studerandes och deltagares positiva utveckling och lärande. Kort sagt: vi ska skapa
förutsättningar för att alla ska få möjlighet att lyckas. Målsättningen är att elever och
studerande ska fullfölja sin skolgång och studier, ge möjlighet till ett livslångt lärande för
enskilda medborgare, ge en god grund för att aktivt kunna delta i samhällslivet, att höja
utbildningsnivån på Gotland, att erbjuda utbildningar som matchar den enskildes,
näringslivets och samhällets behov samt att arbeta för en hållbar kompetensförsörjning på
Gotland.

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

UAF har cirka 2000 medarbetare och som leds av utbildningsdirektören. Det politiska
ansvaret för verksamheterna delas mellan barn- och utbildningsnämnden samt gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden.

Figur 2: Organisationsbild. Beskriver förvaltningen och proportionerna mellan verksamheterna

UAF ansvarar för: förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, barn- och elevhälsa, kulturskola, ungdomsgårdar,
Fenomenalen Science Center, Region Gotlands vuxenutbildningar på grund-, gymnasial
och eftergymnasial nivå inklusive särskild utbildning för vuxna, undervisning i svenska för
invandrare, folkhögskola, arbetsmarknadsinsatser, uppföljning av ungdomar upp till 20 år
som saknar fullständiga gymnasiebetyg (kommunala aktivitetsansvaret), studie- och
yrkesvägledning samt mottagandet och etableringen av nyanlända personer som invandrat
och kvotflyktingar.

Page 28 of 97

4 (27)

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

2.2

Verksamhetsplan 2019

Nulägesbeskrivning

I förvaltningens höstanalys som redovisas i delår 2 ser vi att förvaltningen är på god väg i
utvecklingsarbetet. De prioriterade utvecklingsområdena1 som identifierades i föregående
verksamhetsplan är fortfarande aktuella då de förutsätter ett långsiktigt arbete och det är
därmed angeläget att hålla fortsatt fokus på dessa.
2.2.1

Samhälle

Ett prioriterat mål från de båda nämnderna är att skapa en god lärmiljö för livslångt lärande
som leder till att elever och studerande fullföljer sina studier med goda resultat och
därigenom får goda förutsättningar för en positiv framtid, arbete och delaktighet i
samhällslivet.
Värdegrundsarbetet med allas lika värde, arbete med trygghet och goda relationer samt
ett medvetet genusarbete är grundläggande och viktiga beståndsdelar som behöver
fortsatt fokus för alla åldrar, skolformer och övriga verksamheter i förvaltningen.
Undervisning inom sexualitet, identitet och relationer behöver vidgas. Till detta hör ett
normkritiskt förhållningssätt och respekt för människors lika värde.

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

Den psykiska ohälsan bland befolkningen är ett ökande orosmoln. I våra verksamheter
gäller det både medarbetare samt barn och unga, särskilt flickor och kvinnor. En
regional handlingsplan för förebyggande arbete mot självmord finns upprättad, samt en
förvaltningsöverskridande strategi för ökad psykisk hälsa. Gotland har i snitt en högre
andel barn och unga som diagnosticeras med neuropsykiatriska funktionsvariationer i
jämförelse med riket. Kompetens att anpassa verksamheterna till barns och elevers
olikheter är därför särskilt viktigt på Gotland. För att stödja det arbetet har ett långsiktigt
samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten inletts i förskola, grundskola och
gymnasiet med målet att öka tillgängligheten i våra verksamheter.
En utmaning att arbeta vidare med är att öka likvärdigheten i våra skolor2. I
resultatuppföljningar inom bland annat kunskapsresultat, värdegrundsfrågor och
jämställdhetsfrågor utmärker sig skillnader både inom och mellan skolor samt mellan
pojkar och flickor. Skolan behöver bland annat arbeta vidare med sitt kompensatoriska
uppdrag. En förebyggande och främjande elevhälsa är betydelsefull för att vi ska lyckas.
Dessutom är det viktigt med en väl fungerande samverkan mellan professioner både inom
och utanför skolans verksamhet. Övergångarna mellan skolformerna behöver säkerställas
och överlämningarna bli mer genomarbetade. Samarbetet med vårdnadshavare bör
utvecklas så framtida möjligheter tydligare kan påvisas. Attityden till skola och studier
behöver bli mer positiv och föräldrarnas inverkan är därför viktig, inte minst ur ett
kompetensförsörjningsperspektiv för Gotland. Tidiga och riktade insatser samt flexibel och
behovsstyrd resursanvändning är några stödjande åtgärder för att öka likvärdigheten. En
likvärdig tillgång och användning av tidsenliga och digitala verktyg, samt digital kompetens
är en viktig rättvisefråga.
Regeringen beslutade i oktober 2017 om en digitaliseringsstrategi för skolväsendet som
inneburit reviderade läroplaner med krav på att skolan ska ge varje barn och elev en
1
2

Se punkt 4 Prioriterade utvecklingsområden
I begreppet ”skola” menar vi förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.
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adekvat digital kompetens. Skolan har en central roll att ge möjlighet att utveckla förmågan
att använda och skapa med digital teknik och förståelse för hur digitaliseringen påverkar
individen och samhällets utveckling. Inom UAF pågår ett intensivt arbete med
digitalisering. Utveckling med hjälp av digitalisering sker dels inom det pedagogiska
uppdraget men även inom olika centrala funktioner i syfte att öka kvaliteten samt skapa
mer effektiva processer.
Trots att arbetslösheten är förhållandevis låg på Gotland så finns det personer som står
långt från arbetsmarknaden. Samtidigt saknar Gotlands företag och arbetsgivare i hög
utsträckning den kompetens de behöver i sina verksamheter. Olika arbetsmarknadsinsatser
som tillexempel vuxenutbildningar är därför viktiga komponenter i detta. Till det kommer
att flera yrkesgrupper inom vår förvaltning är bristyrken i hela landet och arbetet med att
attrahera till dessa yrkesval och flytt till Gotland är fortsatt viktigt. Ett projekt inom
”Hållbara Gotland” kopplat till statliga ersättningsmedel3 pågår med namnet ”Kompetenta
Gotland” och beräknas pågå till 20204. Projektet är en av förvaltningens prioriterade
aktiviteter och har som långsiktigt mål att öka studiemotivationen för gotländska elever,
öka kunskapen om olika yrken och utbildningar samt ombesörja kompetensförsörjningen
på Gotland.
Efter den stora tillströmningen av nyanlända barn och familjer under 2015, så har ett
medvetet utvecklingsarbete skapat ett lärande i hela förvaltningen. Mottagandet av våra
nyanlända på Gotland börjar nu bli välfungerande och strukturerat. För att mottagandet ska
bli ett långsiktigt och hållbart arbetssätt kräver detta även fortsättningsvis ett fokus samt
prioriteringar i resursanvändningen. Ett samlat mottagande i den så kallade ”Lotsen”5 som
bildades under 2017 i form av ett pilotprojekt permanentas från och med 1 januari 2019.
Med den beslutade regionala integrationsstrategin som grund har ett flertal områden
identifierats. En utmaning framåt är etablering, meningsfull sysselsättning och att skapa
delaktighet för våra nya medborgare, både kvinnor och män, i vårt gotländska samhälle.
Särskilt behöver nyanlända kvinnors situation uppmärksammas och där spelar förskolan en
stor roll. Med fler barn till nyanlända i förskolan ökar kvinnornas möjlighet att välja studier
och arbete samt barnens fortsatta möjligheter att lyckas i skolan. Samarbetet mellan
Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och UAF har utvecklats och Vuxkomp6 är ett av
resultaten. Möten och mötesplatser mellan etablerade och nya gotlänningar är viktigt för
integrationsarbetet. Att skapa sådana mötesplatser är en del av UAF:s uppdrag från
regionstyrelsen.
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Några områden som redan i föregående verksamhetsplan identifierades, men där vi ser att
arbetet framåt ytterligare behöver förstärkas är inom kompetensförsörjning,
arbetsmarknadsåtgärder, integration och digitalisering.
Behovet av att anpassa utbudet för framtida behov blir mer och mer tydligt. Dels beror
detta på de stigande barn- och elevtalen i verksamheterna som främst beror på en ökande
inflyttning till Gotland. Dels beror detta på att Visby växer i snabb takt, vilket innebär att
det börjar bli ont om plats i både förskolor och skolor i Visby och dess närområden.
Statliga ersättningsmedel för minskad kalkbrytning, sk ”Peter Larsson-pengarna”
Se 5. Prioriterade aktiviteter
5 Lotsens är en mottagningsfunktion för nyanlända med annat modersmål än svenska. Syftet med verksamheten är att ge alla nyanlända
ett likvärdigt mottagande och att kunna stötta mottagande skolor i sitt arbete med att planera och individanpassa undervisningen.
6 Vuxkomp är ett samarbete mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen där syftet är att stärka, motivera och vägleda människor till
arbete och studier.
3
4
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Region Gotland beslutade under 2018 om en strategi för serviceutbudet som ska ger
vägledning för hur servicenivån ska vara i de olika delarna av ön, vilken kommer vara ett
viktigt underlag för planeringen framåt inom förvaltningen.
2.2.2

Kvalitet

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen blir allt bättre och har nu en inarbetad
struktur med uppföljning i dialogform för alla skolledare. Fortsättningsvis finns ett behov
av att öka delaktigheten i analysarbetet tillsammans med medarbetarna. Det kollegiala
lärandet och att skapa en tillgänglig utbildning och verksamhet är även framåt viktiga
utvecklingsområden.
Resultatet av kartläggningen inom språklig medvetenhet som genomförs i förskoleklass
förbättrades under perioden 2014 - 2016. Däremot har resultaten för perioden därefter,
med några få undantag, sjunkit något. Skillnader i resultaten finns mellan enheter och
mellan pojkar och flickor.
Resultaten för nationella prov i årskurs 3 inom matematik och svenska visar på en oroande
utveckling. Resultaten har sjunkit för Gotland som helhet och visar även på stora
variationer mellan skolor och mellan könen. Glädjande är dock att resultaten återhämtar sig
med stigande ålder. I årskurs 6 visar de preliminära resultaten från nationella prov i
matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk att eleverna har ökat sin
måluppfyllelse i jämförelse med tidigare år och ligger över nivåerna för riket samt liknande
kommuner år 2017.
Resultaten visar även att andelen behöriga till gymnasiet har ökat sedan 2017. Även här
finns det skillnader mellan skolor samt mellan pojkar och flickor. För Gotlands kommunala
skolor når 81,9 procent av eleverna gymnasiebehörighet. Detta resultat är dock för första
gången på länge lägre än rikets som denna gång visar ett trendbrott och har höjts med två
procentenheter till 82,70% enligt Skolverkets statistik.
Sammantaget för Wisbygymnasiet kan vi konstatera att resultaten är goda och ligger högre
totalt sett de senaste åren jämfört med riket. Resultaten för högskolebehörighet har samma
snittvärde som föregående året, dock kan vi konstatera att de högskoleförberedande
programmen har ökat sina resultat medan yrkesprogrammen har minskat i samma
utsträckning.
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2.2.3

Medarbetare

Svårigheten med att rekrytera personal i kombination med regionens pressade ekonomiska
läge har länge oroat chefer och medarbetare. Vissa yrkesgrupper är mer svårrekryterade och
bland dem återfinner vi till exempel förskollärare, lärare i fritidshem, lärare i moderna
språk, matematik, och naturvetenskapliga ämnen samt yrkeslärare. Även studie- och
yrkesvägledare och flera av barn- och elevhälsans yrkesgrupper tillhör kategorin bristyrken.
Under 2018 har ett fortsatt samarbete skett med Uppsala Universitet/Campus Gotland.
Bland annat har en utbildning startats under hösten motsvarande 7,5 högskolepoäng, för
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lärare som kan ta uppdrag som handledare för VFU7-studenter. Utbildningen riktar sig till
lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet. UAF och Campus Gotland har också
samarbetat gällande annonsering och andra riktade insatser för att rekrytera studenter till
lärarutbildningarna. Förvaltningen har även deltagit i andra karriärmässor och i olika
annonseringskampanjer för att nå potentiella medarbetare både på Gotland och på
fastlandet, men också i Finland, varifrån två lärare rekryterades inför HT 18.
I medarbetarenkäten 2017 presenterades resultat för 195 arbetsplatser/enheter inom hela
UAF. Många chefer med flera enheter valde att samordna resultatet i samma handlingsplan.
Totalt registrerades 120 handlingsplaner i verktyget för medarbetarenkäten. Aktiviteterna
kan sammanföras under följande teman: Samarbete, 174 aktiviteter,
kommunikation/tydlighet, 35 aktiviteter, arbetsmängd, 31 aktiviteter, ledarskap, 37
aktiviteter, feedback, 27 aktiviteter, effektivitet/kvalitet, 8 aktiviteter, ”energi”, 3 aktiviteter,
samt inom området personlig utveckling, 2 aktiviteter. Innehållet i aktiviteterna skiljer sig
från arbetsplats till arbetsplats.
Under hösten 2018 görs en uppföljning av medarbetarundersökningen. Arbetsmiljö
kommer även fortsättningsvis att vara ett prioriterat utvecklingsområde i denna
verksamhetsplan och insatser kring detta fortsätter.

2.2.4

Ekonomi

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

För de flesta av UAFs verksamheter har kostnaden8 ökat mellan 2016 och 2017, med
undantag för förskoleklass och vuxenutbildning där kostnaderna har minskat mellan åren.
Gotland har 2017 högre kostnader för de flesta verksamheter jämfört med genomsnittet
för jämförbara kommuner9 och riket, med undantag av gymnasiet, vuxenutbildningen, SFI
och Gotlands Folkhögskola10 som har lägre kostnad. För hela perioden 2013–2017 har
däremot Gotlands kostnader per elev ökat mindre eller minskat mer procentuellt jämfört
med genomsnittet för jämförbara kommuner och riket. Region Gotland har högre
kostnader per invånare, för varje skolform, än vad som motiveras av den egna strukturen
enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Sammanlagt har den egna kommunen
en överkostnad per invånare för år 2017 på 168,7 miljoner kronor, att jämföras med 212
miljoner kronor 2016 och 238 miljoner kronor för 2015. Under åren har överkostnaden
minskat med 69,3 miljoner kronor.

VFU är verksamhetsförlagt utbildning som ingår i lärarutbildningen, s.k. praktik.
Med kostnad avser: Kostnad/inskrivet barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Kostnad/elev i förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola. Kostnad per heltidsstuderande på vuxenutbildning, kostnad/ invånare i svenska för
invandrare och kostnad/ deltagarveckor på folkhögskolan. För alla områden avser kostnaden samtlig regi.
9 Jämförbara kommuner är kommungruppen turism- och besöksnäringskommuner, samt likhetsutsökta kommuner från kommun- och
landstingsdatabasen Kolada. Från 1 jan 2017 tillhör Gotland en ny kommungrupp, mindre stad/tätort.
10 För Gotlands folkhögskola avser kostnadsjämförelsen 2015
7
8
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Nedan tabell visar den procentuella avvikelsen av referenskostnaden11 över tid.
Avvikelse referenskostnad
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

0,0%

2015

2016

2017

Förskola

28,5%

21,7%

19,8%

Fritidshem

39,7%

29,4%

23,4%

Grundskola

19,4%

17,7%

12,5%

Gymnasieskola

16,3%

16,8%

10,4%

11 Referenskostnaden bygger i sin grund på standardkostnaden det vill säga den kostnad som kommunen skulle ha om
verksamheten bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna.
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Uppdrag

2.3.1

Statliga uppdrag

Det statliga uppdraget för skolväsendet regleras i skollagen (2010:800)12 och innebär
kortfattat att skolan ska:









främja alla barns och elevers personliga utveckling och lärande
samt främja en livslång lust att lära
förmedla och förankra respekt för grundläggande demokratiska
värderingar
arbeta för att fler studerande når de nationella målen
ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt
ett aktivt deltagande i samhällslivet
ta hänsyn till barns och elevers olika behov och uppväga
skillnader i barn och elevers förutsättningar
även förhålla sig till diskrimineringslagen (2008:567) och
motverka kränkande behandling samt främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder
utbildningen ska vara likvärdig - oavsett var i landet den bedrivs.

Figur 3: Statlig uppdrag för skolväsendet
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Läroplanerna för respektive skolform utgör grunden för all pedagogisk planering och utgår
från skollagen. För den del av vuxenutbildningen som hör till skolväsendet gäller
motsvarande uppdrag i tillämpliga delar. Det är i sammanhanget viktigt att framhäva att i
skolans grunduppdrag enligt Skollagen (2010:800) ingår på olika sätt undervisning och
lärande som omfattar många av målen i koncernstyrkortet.
Skollagen (2010:800) reglerar även följande uppdrag:

Skollagen omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (inkl. svenska för invandrare) och särskild utbildning för vuxna. Skollagen beskriver även
det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar.
12
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Barn- och elevhälsan ska:
 stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
 främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande
 erbjuda elever hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller
samt
 mellan hälsobesöken erbjuda eleverna syn- och hörselundersökningar
samt andra begränsade hälsokontroller
Studie- och yrkesvägledning ska
 vara tillgängligt för elever i alla skolformer, utom förskolan och
förskoleklassen och
 tillgodose elevernas behov av vägledning inför val av framtida
utbildnings- och yrkesverksamhet
Kommunens aktivitetsansvar innebär att
 hemkommunen löpande ska hålla sig informerad om hur de
ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt
men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt
utbildning på nationella program i gymnasieskola eller
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
 erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder och
 dokumentera insatser och föra register över ungdomar som omfattas
av aktivitetsansvaret
Figur 4: Uppdrag enligt skollag

Folkhögskolans uppdrag utgår bland annat från förordning (2015:218) om statsbidrag till
folkbildningen och där anges bland annat att folkhögskolans verksamhet ska bidra till att:





stärka och utveckla demokratin,
göra det möjligt för en ökande mångfald av människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället samt
bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet
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Figur 5: Statlig styrning av folkhögskolan

Folkhögskolans uppdrag synliggörs även genom de tre nämndmål som presenteras i avsnitt
3.3. Utöver de tre nämndmålen har Folkhögskolan ett fjärde mål att arbeta mot
”Kunskapslyft i kulturlivet”13.
Fenomenalen Science Center har till en del ett statligt uppdrag som finansieras med
statsbidrag från Skolverket. För att få bidrag ska ett center:

13

Se GVN 2016/194 Uppdrag till Gotlands folkhögskola
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syfta till att huvudsakligen med interaktiva metoder öka intresset för
och insikterna om naturvetenskap och teknik
visa bredd och mångfald avseende naturvetenskap eller teknik
i väsentlig utsträckning vända sig till allmänheten
ha bedrivits minst ett år och huvudsakligen finansieras på annat sätt än
genom statsbidrag
vara en självständig verksamhet med personell och ekonomisk
stabilitet och
göra årliga uppföljningar som tas till vara i verksamheten

Figur 6: Krav för statsbidrag för Science Center

2.3.2

Kommunalt uppdrag

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag styrs av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN). Uppdraget ska förtydligas under 2019. Enheten består av tre delar: Steget14, den
samlade studie- och yrkesvägledarorganisationen och Ungdomskraft som har hand om det
kommunala aktivitetsansvaret.
Integrationsenheten uppdrag styrs av GVN. Uppdraget ska förtydligas under 2019.
Enheten arbetar med att ge nyanlända invandrare förutsättningar för etablering i det
gotländska samhället. Enheten hjälper, stödjer och ger service till människor som är
nyanlända till Sverige med uppehållstillstånd.
Ungdomsenhetens uppdrag är att bedriva ungdomsgårdar samt ungkulturhus.
Fältfritidsledare ingår även i enheten. Målgruppen är ungdomar från 13 – 20 år. På
ungkulturhuset är målgruppen något äldre. Som har en lokal målsättning på Gotland har
ungdomsenheten att:
-

främja unga människors växande och nyfikenhet genom att bedriva en jag-stärkande
verksamhet präglat av ett salutogent synsätt. Vi arbetar efter ett möjliggörande
perspektiv där våra verksamheter utvecklar ungas förmågor och främjar
mellanmänskliga möten.
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Kulturskolan Gotland är en frivillig verksamhet inom Region Gotland. Uppdraget är att
erbjuda undervisning och aktiviteter inom kulturområdet. Målgruppen är barn, ungdomar
och i mån av plats även vuxna.

Steget ansvarar bland annat för arbetsmarknadsinsatser som arbetspraktik, arbetsinriktad rehabilitering, arbetsträning,
sysselsättningsplatser, offentlig skyddat arbete (OSA) och extratjänster
14
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Studieförbundens kommunala bidrag hanteras inom gymnasie- och
vuxenutbildningsavdelningen. Bidragsfördelning till studieförbunden syftar till att:
-

Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

-

Bidra till att göra det möjligt för en ökande mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

-

Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället

-

Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

2.3.3

Särskilt uppdrag från regionfullmäktige

Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i
uppdrag att redovisa förutsättningarna att minska kostnaderna med 50 miljoner kronor
fördelat under perioden 2017 - 2019, utifrån följande strategier.









Integrerade skolformer och flexibel lokalanvändning för att bygga
bärkraftiga enheter med högt resursutnyttjande.
Ett systematiskt geografiskt perspektiv där lokal särart och lokala
behov strukturerar utbudet med grund i serviceutbudsutredningen och
beslutad serviceplan.
Effektivitet kring och inom programstruktur på gymnasiet.
Integrera verksamheter över förvaltningsgränser.
Planera för större enheter i syfte att uppnå bättre pedagogiska
möjligheter och effektivitet inom samtliga skolformer.
Effektivisera små skolors verksamhet.
Fler ska nå gymnasieexamen
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Figur 7: Strategier för kostnadsminskning 2017 – 2019

Kulturskolan har sedan 2018 en utökad rambudget med uppdrag att skapa integration och
möten mellan unga.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag att förstärka arbetet med
att organisera olika former av yrkesutbildningar och arbetsmarknadsinsatser för att
korta tiden för nyanlända att komma i arbete eller vidare studier, samt att finna
ytterligare finansieringsformer i sammanhanget.
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Koncernledningens gemensamma prioriteringar

De prioriterade områdena är för 2019:
o

kompetensförsörjning

o

digitalisering

o

styrning

o

service

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

Förvaltningen tar hänsyn till dessa prioriteringar som i huvudsak även stämmer med UAF:s
prioriteringar i denna verksamhetsplan.
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Ekonomi – underlag kommer senare

Beslutad budget per nämnd.
Organisationsnivå

Intäkter

Kostnader

Netto

Summa
Tabell 1: Budget 2019

Budget 2019
Investeringar
Tabell 2: Investeringsram

Kommentarer:

2.6

Medarbetare

Personal
Antal anställda, totalt

2017 08 31

2018 08 31

2 092

2 204

1 638
454
302

1 708
496
357

varav
-

kvinnor
män
tidsbegränsat anställda

Tabell 3: Medarbetare, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

Kommentarer: Ökningen av antalet tillsvidareanställda medarbetare har främst skett inom GVNs
ansvarsområde kopplat till övertagandet av ungdomsgårdsverksamheten och vuxenutbildningens
expansion.

Page 39 of 97

15 (27)

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

3
3.1

Verksamhetsplan 2019

Mål
Mål från koncernstyrkort

Figur 8: Region Gotlands koncernstyrkort

Region Gotlands koncernstyrkort är övergripande för alla regionens verksamheter.
Koncernstyrkortet innehåller sex målområden fördelat på perspektiven samhälle och
verksamhet. Målområden under samhällsperspektivet är social hållbarhet, ekonomisk
hållbarhet, ekologisk hållbarhet. Målområden under verksamhetsperspektivet är kvalitet,
medarbetare och ekonomi.

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

För varje målområde i koncernstyrkortet finns det underliggande mål. Figur 8 visar vilka
mål som finns under varje målområde i regionens koncernstyrkort och vilka av målen som
är direkt och indirekt tillämpliga för UAF 2019.
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Figur 9: Tillämpliga mål från koncernstyrkortet

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

3.2

Mål från övergripande program

UAF förhåller sig till dessa program genom en prioritering i målen för koncernstyrkortet.15
Varje avdelning inom UAF beslutar om tillämpliga aktiviteter kopplade till nedanstående
program/strategier.
 Integrationsstrategi för Gotland 2017–2020.
 Internationell strategi för Region Gotland
 Miljöprogram för Region Gotland
 Program för självmordsförebyggande arbete
 Handlingsplan psykisk hälsa
 Nämndernas samrådsgrupp med organisationer för personer med
funktionsnedsättningar inom Region Gotland samt tillhörande arbetsplan

15

Se fig 9
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Nämndmål

Kunskapslyft för barn,
unga, vuxna

Kunskapslyft i
arbetslivet

En god lärmiljö för
livslångt lärande som
leder till att elever och
studerande fullföljer sina
studier med goda resultat
och därigenom får goda
förutsättningar för en
positiv framtid, arbete
och delaktighet i
samhällslivet.

Att gotländsk
arbetsmarknad har tillgång
till kompetent arbetskraft.
Utbildning, lärande, ung
företagsamhet,
entreprenöriellt lärande
och
arbetsmarknadsinsatser
leder till att människor
utvecklas, växer och
känner sig rustade för
arbetslivet.

Lyckad integration
Utbildning,
arbetsmarknads- och
integrationsinsatser ska
leda till att nyanlända
kommer in i gotländskt
samhälls- och arbetsliv,
där mångfald ses som en
tillgång.

Figur 10: Mål gemensamt framtagna av barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

4

Prioriterade utvecklingsområden

Prioriterade utvecklingsområden är områden förvaltningen behöver utveckla eller bevara i
syfte att nå målen. Detta utifrån analys av resultaten och ur ett omvärldsperspektiv.
Övergripande nivå (statliga och regionala mål)
Nämndnivå (nämndmål)
Förvaltningsnivå (aktiviteter)

4.1
4.1.1

Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund
Värdegrundsarbete

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

Värdegrundsarbetet med allas lika värde, arbete med trygghet och goda relationer samt ett
medvetet genusarbete är grundläggande och viktiga beståndsdelar som behöver fortsatt
fokus för alla åldrar, skolformer och övriga verksamheter i förvaltningen. Till detta hör ett
normkritiskt förhållningssätt och respekt för människors lika värde. Värdegrundsarbete
om jämställdhet, hbtq-frågor och normbrytande funktionalitet ger en grund för ökad trivsel
och trygghet i skolan.
4.1.2

Likvärdig och tillgänglig utbildning

Alla elever har enligt lag rätt till likvärdig utbildning. Då vi ser att resultaten mellan skolor,
skolformer, ämnen och kön länge har varit ojämn och skiftande i våra verksamheter så är
likvärdigheten ett fortsatt utvecklingsområde på Gotland. Med en tillgänglig utbildning
menas att lärmiljöerna i pedagogiska, fysiska såväl som sociala hänseenden är tillgängliga
och anpassade till alla elevers olika behov och förutsättningar. Vi ser att pojkars resultat i
alla åldrar och skolformer över tid ligger lägre i jämförelse med flickor. Till detta kommer
ett ökande antal elever i behov av särskilt stöd samt barn och unga med psykisk ohälsa.
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Detta ställer höga krav på alla som arbetar i skolan att kunna anpassa utbildningen för
elevers olikheter. Till exempel vet vi att språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är bra
för alla elever, men avgörande för vissa. Det kompensatoriska uppdrag som tydligt beskrivs
i skollag och läroplaner är ett viktigt utvecklingsområde. En förebyggande och främjande
elevhälsa är betydelsefull för att vi ska lyckas. Dessutom är det viktigt med en väl
fungerande samverkan mellan professioner både inom och utanför skolans verksamhet.
Övergångarna mellan skolformerna behöver säkerställas och överlämningarna bli mer
genomarbetade. Tidiga och riktade insatser samt flexibel och behovsstyrd resursanvändning
är några stödjande åtgärder för att öka likvärdigheten. En likvärdig tillgång och användning
av tidsenliga och digitala verktyg, samt digital kompetens är en viktig rättvisefråga.
Ett jämställt och
jämlikt Gotland

Alla elever skall
fullfölja
gymnasieskolan

Kunskapslyft för
barn, unga och
vuxna

Lyckad integration

God kvalitet i skolan

God tillgänglighet i
Region Gotland

God folkhälsa

Figur 11: Utvecklingsområdets koppling till koncernövergripande mål och nämndmål

4.2 Arbetsmiljö och kompetensförsörjning (förvaltning)

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

Ökande sjuktal och många medarbetares och chefers upplevelse av hög arbetsbelastning,
samt fortsatt behov av att arbeta för att utveckla det kollegiala lärandet och gemensamma
rutiner är alla tydliga indikationer på att arbetsmiljön för förvaltningens medarbetare
behöver utvecklas och förbättras. Arbetet med att öka förutsättningarna för det hållbara,
pedagogiska och strategiska ledarskapet fortsätter. Även arbetet med ”attraktiv
arbetsgivare” är fortsatt viktigt. Forum för delaktighet och samverkan finns men behöver
utvecklas vidare. Att med hjälp av digitalisering frigöra tid för medarbetare och chefer att
kunna fokusera på sitt kärnuppdrag ingår i den nationella digitaliseringsstrategin.
Behoven av kompetens i verksamheten förändras och konkurrensen om arbetskraften
ökar, både nationellt och lokalt. Det innebär att förvaltningen måste satsa aktivt och brett
på kompetensförsörjningens alla delar; attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och
behålla. Rekryteringssvårigheter i förvaltningens verksamheter medför att likvärdigheten i
utbildningen brister, och även att arbetsmiljön påverkas. Kompetensförsörjning är därför
ett viktigt utvecklingsområde. En strategi kan vara att bredda försörjningen med nya
yrkesgrupper som till exempel socialpedagoger. En målsättning ska även vara att skapa
jämnare könsfördelning bland medarbetarna i verksamheterna, som till exempel fler män i
förskolan. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan är beslutad och arbetet med
implementering ska fortsätta.
Medarbetare har
förutsättningar att
bidra till
verksamhetsutveckling

Arbetsmiljön ger
förutsättningar för
medarbetaren att
bibehålla god hälsa

Ledare skapar
förutsättningar för och
tar tillvara
engagemang hos
medarbetarna

Medarbetare förstår
verksamheten och
sitt eget uppdrag

Kunskapslyft i
arbetslivet

Figur 12 Utvecklingsområdets koppling till koncernövergripande mål och nämndmål
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4.3 Allas ansvar för skolans uppdrag

Det finns ett behov av att tydliggöra och sätta fokus på alla medarbetares och chefers
gemensamma ansvar för skolans kärnuppdrag. Tilliten och förtroendet behöver öka till att
varje funktion/person och roll bidrar på bästa sätt för att barn, elever och deltagare ska
lyckas i våra verksamheter. Samverkan, delaktighet och analysarbete är viktigt att utveckla
vidare. Att medarbetare förstår verksamheten och sitt uppdrag ingår även som ett eget mål
i koncernstyrkortet.
Det pedagogiska ledarskapet kan beskrivas ur tre nivåer16: läraren17 är den pedagogiska
ledaren i klassrummet som i sin undervisning skapar förutsättningar för elevens lärande,
skolledaren18 i sin tur är pedagogisk ledare på skolan och skapar förutsättningar för läraren
genom till exempel en lärande organisation och strategisk planering. Utbildningsdirektören
är pedagogisk ledare genom att skapa förutsättningar för skolornas framgång genom en
lärande organisation med strategiska beslut, långsiktighet och god resursanvändning. Att
hela styrkedjan hänger ihop mellan huvudman och undervisning är avgörande för att skapa
en helhet och samsyn. Allt utvecklingsarbete ska bygga på ett analysarbete i alla led.
Ett jämställt och
jämlikt Gotland

Alla barn har goda
uppväxtvillkor

Alla elever fullföljer
gymnasieskolan

Medarbetare
förstår
verksamheten och
sitt eget uppdrag

God kvalitet i
skolan

Gotlänningar
känner sig
delaktiga

Lyckad integration

Hög andel
gotlänningar i
arbete eller studier

En levande landsbygd
och ett attraktivt Visby
för bibehållen
inomregional balans

Medarbetare har
förutsättningar att
bidra till
verksamhetsutveck
ling
Kunskapslyft för
barn, unga och
vuxna

Kunskapslyft i
arbetslivet

Figur 13: Utvecklingsområdets koppling till övergripande mål och nämndmål

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

4.4

Gotlands kompetensförsörjning (Gotland)

Att förbereda barn och elever för framtida yrkesval är ett huvudsakligt uppdrag för skolan
och där ingår yrkesvägledningen som en viktig del. Ett brett och anpassat utbud av
utbildningar, både på gymnasiet och vuxenutbildningen är grundläggande för att möta
elevernas önskemål och arbetsgivarnas behov. Kompetensförsörjningen på Gotland är en
utmaning för trots att arbetslösheten är lägre än på länge så finns det personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt har gotländska företagare och arbetsgivare svårt att
hitta rätt kompetens för att kunna utveckla sina verksamheter och därmed Gotland.
Samverkan med öns arbetsgivare behöver därför öka. Vuxen-och yrkesutbildning samt
arbetsmarknadsåtgärder spelar en stor roll för utvecklingen på ön.

16
17
18

Pedagogiskt ledarskap av Lars Svedberg
Med lärare avses här all pedagogisk personal
Förskolechef, rektor el enhetschef
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God tillgång till
vuxenutbildning

God kvalitet i skolan

God tillgänglighet till
Region Gotland

En levande
landsbygd och ett
attraktivt Visby för
bibehållen
inomregional balans

Kunskapslyft i
arbetslivet

Figur 14: Utvecklingsområdets koppling till koncernövergripande mål och nämndmål

4.5

Integration och etablering

Efter den stora tillströmningen av nyanlända barn och familjer under 2015, så har ett
medvetet utvecklingsarbete skapat ett lärande i hela förvaltningen. Mottagandet av våra
nyanlända på Gotland börjar nu bli välfungerande och strukturerat. För att mottandet ska
bli ett långsiktigt och hållbart arbetssätt kräver detta även fortsättningsvis ett fokus samt
prioriteringar i resursanvändningen. Med den beslutade regionala integrationsstrategin som
grund har vi ett flertal områden identifierade. En utmaning framåt är etablering,
meningsfull sysselsättning och att skapa delaktighet för våra nya medborgare, både kvinnor
och män, i vårt gotländska samhälle. Särskilt behöver nyanlända kvinnors situation
uppmärksammas och där spelar förskolan en stor roll. Med fler barn till nyanlända i
förskolan ökar kvinnornas möjlighet att välja studier och arbete samt barnens möjligheter
att lyckas i skolan ökar. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, socialtjänsten UAF har
utvecklats och Vuxkomp är bland annat ett av resultaten. Möten och mötesplatser mellan
etablerade och nya gotlänningar är viktigt för integrationsarbetet. Att skapa sådana
mötesplatser är en del av UAF:s uppdrag. Ökade kunskaper om mångkultur och hur man
motverkar rasism är viktigt för både personal och elever. Kompetensutvecklande insatser
behövs löpande.
Ett jämställt och
jämlikt Gotland

Alla barn har goda
uppväxtvillkor

Alla elever fullföljer
gymnasieskolan

Hög andel
gotlänningar i arbete
eller studier

Gotlänningar känner
sig delaktiga

Lyckad integration

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

Figur 15: Utvecklingsområdets koppling till koncernövergripande mål och nämndmål
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Prioriterade aktiviteter

UAF har valt ut ett antal förvaltningsövergripande aktiviteter utifrån de
utvecklingsområden som identifierats i analysarbetet. Aktiviteterna syftar till att nå de
uppsatta mål som är tillämpliga i koncernstyrkortet, mål och uppdrag i de statliga
uppdragen som förvaltningens verksamheter styrs av samt angivna nämndmål. Till detta
kommer de aktiviteter som avdelningarna, respektive enheterna har prioriterat utifrån de
gemensamma utvecklingsområdena. Då verksamheterna har olika förutsättningar och
utmaningar så skiljer sig aktivitetsplanerna åt.
Utvecklingsområde: Likvärdig och tillgänglig utbildning
Avser mål: Ett jämställt och jämlikt Gotland, Alla elever skall fullfölja gymnasieskolan, God
kvalitet i skolan, God tillgänglighet till Region Gotland, God folkhälsa, Kunskapslyft för barn,
unga och vuxna samt Lyckad integration
Aktivitet

Tillgängliga lärmiljöer (Specialpedagogiska skolmyndigheten)
SKL PRIO
Digitalisering utifrån ”Handlingsplan för digitalisering UAF”
Övergång och samverkan, enligt Skolverkets stödmaterial ”övergångar inom och mellan skolor och skolformer”
Skolfrånvaro, uppföljning enligt fastställd rutin ”Förebygga, förhindra och åtgärda”

Utvecklingsområde: Arbetsmiljö och kompetensförsörjning
Avser mål: Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling, Arbetsmiljön
ger förutsättningar för medarbetare att bibehålla god hälsa, Ledare skapar förutsättningar
för att ta tillvara engagemang hos medarbetarna, Medarbetare förstår verksamheten och sitt
eget uppdrag, Kunskapslyft i arbetslivet
Aktivitet

SKL PRIO
Administrativt stöd t ex intendenter
Teach forSweden
Utvärdering socialpedagogsatsning, alternativa kompetenser i skolan

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

Översyn av utbudet av förskolor och skolor på ön
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Utvecklingsområde: Allas ansvar för skolans uppdrag
Avser mål: Ett jämställt och jämlikt Gotland, Alla barn har goda uppväxtvillkor, Alla elever
fullföljer gymnasieskolan, Hög andel gotlänningar i arbete eller studier, Medarbetare har
förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling, Medarbetare förstår verksamheten och
sitt eget uppdrag, God kvalitet i skolan, Gotlänningar känner sig delaktiga, En levande
landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans, Kunskapslyft för barn,
unga och vuxna, Lyckad integration, Kunskapslyft i arbetslivet
Aktivitet

SKL PRIO
Tillgängliga lärmiljöer (Specialpedagogiska skolmyndigheten)
Övergång och samverkan, enligt Skolverkets stödmaterial ”övergångar inom och mellan skolor och skolformer”

Utvecklingsområde: Gotlands kompetensförsörjning
Avser mål: Ett jämställt och jämlikt Gotland, Got tillgång till vuxenutbildning, God kvalitet i
skolan, God tillgänglighet till Region Gotland, En levande landsbygd och ett attraktivt Visby
för bibehållen inomregional balans, Kunskapslyft i arbetslivet
Aktivitet

Kompetenta Gotland

Utvecklingsområde: Integration och etablering
Avser mål: Ett jämställt och jämlikt Gotland, Alla barn har goda uppväxtvillkor, Alla elever
fullföljer gymnasieskolan, Hög andel gotlänningar i arbete eller studier, Gotlänningar känner
sig delaktiga, Lyckad integration
Aktivitet

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

Olika aktiviteter sker på avdelningsnivå, t ex samlad mottagning inom Lotsen.

Page 47 of 97

23 (27)

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

6

Verksamhetsplan 2019

Uppföljning

Uppföljning sker dels utifrån Skollagens krav att på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen utifrån skollag samt nationella
mål. Uppföljning sker även genom att indikatorer sammanställs och redovisas för nämnd.
Kedjan för uppföljning illustreras nedan och utgörs av en omvänd styrkedja. Innehållet i
medarbetarkontraktet följs upp av enhetschef19. Innehållet i aktivitetsplanen på enhetsnivå
följs upp av avdelningschef. Innehållet i aktivitetsplanen på avdelningsnivå följs upp av
nämnd. Slutligen visar genomförd uppföljning hur väl förvaltningens olika verksamheter
når målen, vilka utvecklingsområden som finns framöver samt vilka insatser som ska
genomföras för att öka måluppfyllelsen.

Figur 16: Uppföljarkedjan

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från de uppdrag som beskrivs under kapitel 2.3 samt
fastställda mål. För de verksamheter som styrs av skollag är Skolverkets kvalitetshjul känt.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har även tagit fram en motsvarande modell som
gäller alla kommunalt styrda verksamheter, den så kallade styrsnurran.

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

Figur 17: SKL styrsnurra

På huvudmannanivå utmynnar det systematiska kvalitetsarbetet i ett kvalitetsavsnitt i delår
2 samt analysrapport VÅR. Delår 2 samt analysrapporten är en del av det underlag som
används i framtagandet av verksamhetsplanen.
Uppföljning och analys av verksamhetsplanens indikatorer samt central sammanhållna
aktiviteter sker löpande under året. Slutligt resultat och måluppfyllelse redovisas i
verksamhetsberättelsen.

19

Med enhetschef menas rektor, förskolechef samt chef för respektive enhet
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Delår 2

Kunskapsresultaten sammanställs efter läsårets
slut. Med detta som underlag analyserar rektor
och förskolechef den egna verksamhetens
måluppfyllelse samt följer upp enhetens
aktivitetsplan. Analys och uppföljning
summeras i delår 2 och redovisas till
avdelningschef. Avdelningschefen bjuder in
sina chefer till analysmöte med stöd från
kvalitets- och utvecklingsavdelningen. Med
kunskapsresultaten, rektorernas analys och
uppföljning av enhetens aktivitetsplan författas
kvalitetsavsnittet i delår 2.

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

6.2

fokus på värdegrund och trivsel.

Analysrapport VÅR

I början av vårterminen mottar förskolechef
resultat av föräldraenkäter. Vartannat år mottar
rektorer resultat av elevenkäter. Ingen skriftlig
analys av detta begärs in. Under vårterminen
kallar kvalitets- och utvecklingsavdelningen in
till kvalitetsuppföljningssamtal med alla
rektorer, förskolechefer samt övriga
enhetschefer med utgångspunkt i
värdegrundsarbetet inom verksamheterna.
Några få frågeställningar kopplade till de
prioriterade utvecklingsområdena i
verksamhetsplanen diskuteras. Med
enkätresultaten och
kvalitetsuppföljningssamtalen som underlag
utarbetar kvalitets- och utvecklingsavdelningen
analysrapport VÅR. Analysrapport VÅR har
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Bilagor

Bilaga 1. Indikatorer

Ärendenr BUN 2018/ Datum Välj publiceringsdatum

Ett arbete pågår att ta fram relevanta indikatorer för verksamhetsplan 2019
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Tjänsteskrivelse

GVN 2018/212
12 november 2018

Elisabeth Jonsson Höök
Kvalitets-/Utvecklingschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss. Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns
våld mot kvinnor
Förslag till beslut
 Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrande som eget yttrande över denna

remiss.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat ett förslag på en strategi för att förebygga mäns våld
mot kvinnor och som föreslås gälla mellan åren 2018–2022. Syftet med strategin är
att förverkliga de delar av den nationella politiken1 som är prioriterade utifrån Region
Gotlands bedömning av behov och förutsättningar och ska hjälpa till att förverkliga
prioriterade delar av det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld mot kvinnor ska
upphöra.2
Ärendebeskrivning

Nämnden har givits möjlighet lämna ett yttrande på förslaget genom att
verksamheterna har ombetts överväga
a) vilka av verksamheterna som berörs,
b) vilka konsekvenser implementeringen av föreslagen strategi skulle ge, samt
c) annat som är viktigt.
Strategin innehåller tre målsättningar:
1 Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
2 Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor
och barn
3 Förbättrad kunskap och metodutveckling
En tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, ur Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt,
mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.
2 https://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/delmal-6-mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/
1
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Yttrande
a) vilka av verksamheterna som berörs,
Inom nämndens ansvarsområde kan konstateras att samtliga verksamheter är
berörda. Medarbetare inom verksamheterna kommer i nära kontakt med elever,
deltagare samt ibland med deras anhöriga.
b) vilka konsekvenser implementeringen av föreslagen strategi skulle ge
För att strategin ska kunna bli verkningsfull är det av vikt att medarbetarna ges
förutsättningar till ökad kunskap inom området. Som ett led i det förebyggande
arbetet är det viktigt att stärka både pojkar och flickor, män och kvinnor inom
jämställdhetsområdet.
c) annat som är viktigt.
Trots att uppdraget med genusfrågor, värdegrund och identitetsstärkande frågor
ingår i läroplanerna inom skolväsendet så behöver alla medarbetare få ökad kunskap,
insikt och verktyg för det förebyggande och preventiva arbetet mot våld i linje med
föreslagen strategi.
Ett särskilt område att uppmärksamma är att öka kunskapen om hederskultur och
barnäktenskap.
Dessutom betonas vikten av de ideella kvinnojourerna som komplement till den
regionala verksamheterna.
Till detta kommer behovet av utbildningsinsatser för att uppmärksamma tecken på
våldsutsatt hos såväl elever och anhöriga, som hos medarbetare. Det är av största
vikt att det finns en handlingsberedskap inom regionen när misstanke om
våldsutsatthet uppstår.

Bedömning

Det är förvaltningens bedömning att strategin är viktig, att den berör samtliga
verksamheter samt att utbildningsinsatser och aktiviteter bör organiseras inom
Region Gotland för att målsättningarna i strategin ska kunna införlivas.

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionstyrelseförvaltningen
Katrin Rindlaug/Karl Risp

Ärendenr RS 2017/897
Handlingstyp Missiv
Datum 19 september 2018

Remittering av Förslag till strategi för förebyggande och
motarbetande av mäns våld mot kvinnor
Regionstyrelsen beslutade 30 augusti 2018 att remittera Förslag Strategi för
förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor till samtliga nämnder
samt Gotlandshem AB.
Remissvar skickas senast 30 november 2018 till registrator-rs@gotland.se. I svaret
anges att det gäller ärende RS 2017/897.
I remissvaret önskas särskilt svar på följande frågor:
1. Vilka av era verksamheter berörs av föreslagen strategi?
2. Vilka konsekvenser skulle implementering av föreslagen strategi få för era
berörda verksamheter?
3. Annat som är viktigt att lyfta fram?
Vid frågor kontakta Katrin Rindlaug, e-post: katrin.rindlaug@gotland.se, telefon:
0498-26 94 10, eller Karl Risp e-post: karl.risp@gotland.se, telefon: 0498-26 94 73,
båda strateger på regionstyrelseförvaltningens enhet för social hållbarhet.
Bilaga 1: Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor
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1. Inledning
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som orsakar stort
fysiskt och psykiskt lidande. Det är den yttersta konsekvensen av den maktobalans som
råder mellan kvinnor och män. Föreställningar om kön, makt och sexualitet har en
grundläggande betydelse för alla former av mäns våld mot kvinnor, inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck såväl som prostitution och människohandel för sexuella
ändamål. Våldet leder till mänskligt lidande som motverkar ett socialt hållbart samhälle. Det
leder till ojämlikhet och ojämställdhet i hälsa och leder till stora samhällskostnader för
bland annat hälso- och sjukvården, rättsväsendet, socialförsäkringar och det sociala
välfärdssystemet.
Hot, våld, kränkningar och förtryck förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper.
Våldet påverkar individens hela livssituation och nätverk både akut och på lång sikt. Våld är
ett folkhälsoproblem och ett samhällsproblem som är resurskrävande och kräver
samverkan mellan olika myndigheter. Den nationella jämställdhetspolitiken har därför ett
delmål som säger att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin pekar ut på vilket sätt
vi ska verkställa den nationella politiken. Region Gotland har utifrån den nationella
strategin1 valt de inriktningar som bedöms ha störst effekt för perioden 2018-2022.
Strategin gäller Region Gotlands verksamheter och ska hjälpa till att förverkliga prioriterade
delar av det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.2 Vidare
utgör strategin ett deluppdrag i handlingsplanen enligt CEMR: s europeiska
jämställdhetsdeklaration som undertecknades i regionfullmäktige i december 2015 (RF §
305, 2015). Strategin stämmer också väl överens med Jämställdhetsstrategi för Gotland
2018-2023 framtagen av Länsstyrelsen i Gotlands län 2018.
Arbetet med förslaget till strategier har gjorts i en arbetsgrupp, utsedd av regional
samverkans- och stödstruktur, RSS. I arbetsgruppen har ingått jämställdhetsstrateg från
regionstyrelseförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningens utbildningsstrateg,
socialförvaltningens samordnare gällande våld i nära relationer och chefen för barn- och
elevhälsan från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Representanterna i arbetsgruppen
har varit länken mellan de verksamheter som arbetar med mäns våld mot kvinnor för att
identifiera och säkra de strategiska vägvalen och på vilket sätt de implementeras.
Arbetsgruppen har i respektive förvaltning säkerställt de strategiska vägvalen.

2. Syfte
Syftet med strategin är att förverkliga de delar av den nationella politiken som är
prioriterade utifrån Region Gotlands bedömning av behov och förutsättningar. Strategin
ska följas upp för eventuell revidering under mandatperioden 2019-2022.
3. Region Gotlands strategiska vägval
I den nationella strategin (se kapitel 5) finns fyra övergripande målsättningar:
 Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
 Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor
och barn
 Effektivare brottsbekämpning
 Förbättrad kunskap och metodutveckling
En tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, ur Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och
myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.
2 https://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/delmal-6-mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/
1
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Av den nationella strategins fyra målsättningar har tre valts ut inom ramen för denna
strategi. Det fjärde målet - effektivare brottsbekämpning – är en del av det arbetet som gör
inom ramen för Region Gotlands samverkansöverenskommelse med polisen.
Den nationella strategin har regionaliserats utifrån Region Gotlands kartläggning och
analys. Utifrån de tre valda målsättningarna har berörda förvaltningar kartlagt, sorterat
och identifierat behov samt därmed gjort strategiska vägval för respektive nationell
målsättning. Det mesta av det arbetet har gjorts i den av RSS utsedda arbetsgruppen.
Utöver det har de strategiska vägvalen förankrats i respektive förvaltningars
ledningsgrupper. Berörda förvaltningar har därmed förbättrat förutsättningarna för en
god implementering.
Som underlag för nämndernas insatser samt utifrån de utvalda nationella
målsättningarna har följande strategiska vägval gjorts:
3.1

Målsättningen Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
3.1.1

Förstärka det våldspreventiva arbetet

Det våldspreventiva arbetet är en del av det grundläggande jämställdhetsarbetet. Det handlar om
att förhindra att våld över huvud taget uppstår samt att förmå den som utövar våld att upphöra
med det. Preventiva insatser ska vara både av primärt (till hela befolkningen) samt sekundärt slag
(till de grupper som har förhöjd risk att utöva eller utsättas för våld). Det är viktigt att arbeta brett
och aktivt med maskulinitetsfrågor och machonormer för att komma till rätta med orsakerna bakom
mäns våld mot kvinnor
Insatser i en bred samverkan är en central del för att kunna förstärka det våldspreventiva arbetet
inom Region Gotland.

3.1.2

Utöka insatser till våldsutövare

Den huvudsakliga utgångspunkten för strategin är att förebygga mäns våld mot kvinnor. I det
ligger både att förhindra att våld uppstår, och att våld upprepas. Det innebär att bakomliggande
orsaker till mäns våld, och möjligheterna att undvika eller bryta våldet är avgörande.
Insatser riktade till våldsutövaren är en viktig del av ett förbyggande arbete mot våld.
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3.2

Målsättningen Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för
våldsutsatta kvinnor och barn
3.2.1

Upptäckt av våldsutsatthet

Kvinnors och flickors utsatthet för våld kännetecknas bl.a. av att de i jämförelse med män och
pojkar oftare utsätts för våld av närstående, i första hand av män men även av kvinnor, t.ex. när
våld och förtryck motiveras av föreställningar om kollektiv heder. Det finns en mängd hinder för den
våldsutsatta kvinnan eller flickan att berätta om sin utsatthet för omvärlden och att söka stöd för att
ändra sin situation. Så länge endast en mindre del av kvinnors och flickors utsatthet för våld
kommer till det offentligas kännedom begränsas möjligheten att utveckla insatser på området.
Insatser för kunskapsspridning och utvecklingsarbete för att upptäcka våldsutsatthet är centralt i
arbetet med skydd och stöd. Särskild kunskap krävs för upptäckt av hedersrelaterat våld och
förtryck.

3.2.2

Skydd och stöd

För att kunna förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas måste den våldsutsatta
eller barnet som bevittnat våldet skyddas och få stöd. Stödet ska utgå från den enskilda individens
behov och barnets bästa. Vad gäller barn är sambandet mellan att uppleva våld mot en förälder och
att själv vara direkt utsatt för våld mycket starkt.
Insatser till våldsutövaren bidrar till att förhindra våldet.

3.3

3.3.1

Målsättningen Förbättrad kunskap och metodutveckling

Kunskap och metodutveckling

Kunskap, utveckling av metoder och arbetssätt för att motverka våldet sker genom utbildning,
behovsanalys och uppföljning. Det skapar förutsättningar för ett hållbart arbete över tid.
Insatser för ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor hos berörda yrkesgrupper och beslutsfattare
på alla samhällsnivåer stärker ett långsiktigt arbete med mäns våld mot kvinnor.

4. Implementering och uppföljning
En del av de insatser som görs på området mäns våld mot kvinnor är lagstadgade (se
kapitel 6.)
 En strategi formulerar vägval som underlag för prioriteringar i berörda
verksamheter.
 Berörda förvaltningar beskriver utifrån Region Gotlands styrmodell på vilket sätt
som de avser implementera och följa upp strategin i sin planering.
 Regionstyrelsen ansvarar för att stödja genomförandet och uppföljning genom
nätverk och kunskapsspridning.
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Under mandatperioden 2019 – 2022 ska en övergripande uppföljning göras med
eventuella förslag till revidering av strategin.

5. Mäns våld mot kvinnor
5.1

Definition

Våld är varje handling mot en annan person, som genom att denna handling skadar,
smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå
från att göra något den vill3.
Mäns våld mot kvinnor definieras av FN som alla former av könsrelaterat våld som
resulterar i fysisk sexuell eller psykisk skada alternativt lidande för kvinnor, inklusive hot
om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, både i det offentliga och i
det privata.
5.2

Nationellt politiskt delmål att utgå ifrån

Ett av sex delmål i nationella jämställdhetspolitiken är att mäns våld mot kvinnor ska
upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till
kroppslig integritet. Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive
sexuellt, våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Regeringen i har i
formulering av strategin ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld. Det
omfattar även hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och handel med människor
för sexuella ändamål.
När det gäller våld i nära relationer så utövas det huvudsakligen, men inte uteslutande, av
män mot kvinnor. Det är viktigt att motarbeta allt slags våld i nära relationer, exempelvis
att ge stöd och hjälp till homo- eller heterosexuella män och kvinnor samt transpersoner
som utsätts för våld i nära relationer. Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar inte heller
uteslutande kvinnor och flickor utan också pojkar och män. Att enbart tala i könsneutrala
termer osynliggör det vanligaste våldet i nära relationer, en man som utövar våld mot en
närstående kvinna. Det gör våldet svårare att förebygga och bekämpa. Det är därför viktigt
att prata både om arbetet mot mäns våld mot kvinnor och om arbetet mot våld i nära
relationer.
Eftersom området är komplext är det svårt att för en strategi hitta ett namn som leder
tanken till alla delar som omfattas. Regeringen har valt att benämna den nationella strategin
som förebyggande och bekämpande av mäns våld mot kvinnor. Även Region Gotland har
valt att som övergripande begrepp använda mäns våld mot kvinnor i rubriken till strategin.
Nedan används en bild för att visa sambandet mellan olika typer av våld.

3

Svensk översättning utifrån Per Isdal, «Meningen med volden», 2000
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Bild - Sambandet mellan mäns våld, mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer

Statistik visar att större delen av det våld som sker i nära relationer utövas av män mot
kvinnor. Bilden illustrerar att mäns våld mot kvinnor inrymmer större delen av det våld
som sker i nära relationer. Bilden visar även att mäns våld mot kvinnor är en del av det våld
som män utövar i en rad olika sammanhang, inklusive det män riktar mot andra män i
offentliga miljöer.
5.3

Nationell strategi

Hittills har samhällets arbete tenderat att hantera våldets konsekvenser snarare än dess
orsaker. Regeringens ambition är att verka för en omorientering, från ett reaktivt till ett
proaktivt förhållningssätt, att främja utvecklingen av effektiva åtgärder för att förhindra
både att våld utövas och att våld upprepas.
Det kräver effektiva åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas.
Samhället ska bli bättre på att upptäcka våld och kunskapen om våldets utbredning och
fungerande arbetssätt behöver öka. Arbetet mot våld måste vara väl samordnat mellan
berörda aktörer på samtliga nivåer. Styrning, samordning och uppföljning av arbetet mot
mäns våld mot kvinnor ska stärkas.
Den nationella strategin relaterar till att frågan om mäns våld mot kvinnor är konsekvensen
av ett ojämställt samhälle med en maktobalans mellan könen. Regeringen betonar särskilt
förebyggande insatser och mäns delaktighet. Kunskap, metoder och samordning på
området har utvecklats, men utvecklingen av arbetet mot våld bygger fortsatt i stor
utsträckning på tillfälliga satsningar.
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6. Lagar
Lagar inom vård, omsorg, socialtjänst och skola reglerar ansvar för förebyggande och
motverkande av våld.
Socialtjänstlag, SFS 2001:453
5 kap. – om stöd och hjälp från socialtjänst
11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes
närstående får stöd och hjälp.
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra
övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.
Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd
och den hjälp som de behöver.
Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av
eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som
barnet behöver.

14 kap. – anmälningsplikt angående barn som far illa
1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om
de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet,
socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som
berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på
socialtjänstens område.
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om
de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller
psykisk misshandel i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att
lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av
stöd och skydd.

Skollag, SFS 2010:800

29 kap. – barn som far illa
13 § Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i sådan
verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara
illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.
I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 14 § och offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett
barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
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Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 2017:30
5 kap. – barn som far illa
8 § Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller
riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om
utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 6 kap. 12-14 §§
patientsäkerhetslagen (2010:659) och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd
finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
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Elisabeth Jonsson Höök
Kvalitets-/Utvecklingschef

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning. Miljöprogram för Ekokommun Gotland handlingsplan för hållbar utveckling 2015 - 2020
Förslag till beslut

•

Rapporten tas emot

Sammanfattning

Miljöprogrammet för Ekokommun Gotland 2015–2020 ska årligen följas upp.
Tidigare år har förvaltningen rapporterat om vad som ingår i de olika skolformernas
läroplaner, vilka tydligt pekar ut uppdraget att arbeta med och undervisa om
miljöfrågor både ur det personliga förhållningssättet och med globala miljöfrågor.
Olika exempel från verksamheterna ingick i den rapporteringen, vilket inte upprepas i
denna årsrapport.
Hur arbetet konkret planeras och genomförs är rektor och lärares ansvar. De kan och
ska se ut på olika sätt utifrån verksamhetens och individernas förutsättningar, behov
eller inriktningar.
Fokus i årets rapport är hur förvaltningen arbetar aktivt, förebyggande och
målmedvetet för att minska verksamheternas miljöpåverkan. Detta sker genom
planering, ett medvetet förhållningssätt vid till exempel upphandlingar samt
samverkan med andra förvaltningar för en hållbar utveckling.
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Verksamhetens miljöpåverkan och plan för hållbar utveckling
Förvaltningens lokaler

Förvaltningens olika verksamheter finns idag spridd över hela ön på 149 olika platser.
Den totala bruksarean uppgår till >171 000 m2.
Skicket på lokalerna varierar från nybyggda moderna lokaler till lokaler som varit i
drift i mer än 100 år. Detta gör att miljöpåverkan för drift och underhåll av lokalerna
varierar.
För att minska miljöpåverkan har tekniska förvaltningen genomfört ett omfattande
projekt för översyn av lokalernas energibehov och många av lokalerna har byggts om
för att minimera energibehov och förbättra arbetsmiljön. Detaljerad plan över detta
finns på teknikförvaltningen. Detta arbete fortgår i samband med att periodiskt
underhåll (PU) planeras i byggnaderna.
Det pågår också en översyn av regionens skolorganisation inom förskola/grundskola
och gymnasieskola. Detta arbete kommer att innebära att förvaltningens behov av
lokaler kommer att minska och därmed den miljöpåverkan som verksamheten
innebär.
Det nya Sävehuset invigdes i mars 2017 och har fått högsta klass (guld) enligt
Swedish Green Building Council vilket innebär omfattande krav på olika
miljöpåverkande faktorer såsom energi, ventilation, materialval etc. Detta har också
påverkat valet av inredning och möbler med en miljövänlig utformning.
Förskolan Törnekvior som invigdes i januari 2018 uppfyller höga krav på energi,
ventilation och materialval.
I november 2018 invigs den totalrenoverade förskolan i Fårösund som på
motsvarande sätt uppfyller högt ställda krav. Detta gör att vi kan lämna slitna och
energislukande lokaler i Fårösund.
Under 2017 och 2018 har ett stort antal skolor och förskolor genomgått omfattande
underhållsåtgärder inklusive moderna ventilationslösningar och miljövänliga material,
armaturer etc.
Som exempel kan nämnas:
Grundskolorna: Västerhejde, S:t Hans, Norrbacka, Fårösund, Humlegård
Gymnasiet: Steffenhuset, Hansahuset, Fordonshuset, Desideriahuset, E-huset,
idrottshallen och matsalen
Förskolorna Kabyssen, Skräddaren, Bryggaren, Glasmästaren, Persgränd m fl.
Kranmärkt

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast
använder sig av kranvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa
konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.
Regionfullmäktige har beslutat att ”Alla nämnder rekommenderas att införa
Kranmärkning av arbetsplatser och aktiviteter inom Region Gotlands verksamheter.”
Här ges möjlighet till synergieffekter där det som ger lägre kostnader också ger en
positiv miljöeffekt.
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Genom kranmärkningen tar verksamheter ställning för en bättre miljö och inspirerar
andra att också välja kranvatten.
Det handlar om att uppmuntra fler att vilja ta ställning för vårt kranvatten och agera
hållbart och miljövänligt.
Kranmärkning inom nämndens verksamhetsområde

Konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget är t ex barnperspektivet och
miljöperspektivet för ett hållbart samhälle. Här ges möjlighet till synergieffekter där
det som ger lägre kostnader också ger en positiv miljöeffekt.
Översyn om var, när och om vi använder flaskvatten idag. Till exempel matsal &
kafeteria, interna möten, externa konferenser och event.
Välja ut områden som bör prioriteras för kranmärkningen, ta sedan område för
område och förändra inköpen.
Förvaltningens utrustning och hjälpmedel

Förvaltningen arbetar systematiskt med att byta ut leksaker och annat som innehåller
skadliga ämnen t ex gamla plastleksaker. Digitaliseringen har inneburit minskat behov
av papper, böcker, resor mm.
Skolskjutsar

Gotlands elever finns på många olika platser vilket gör att behovet av skolskjutsar är
stort. Totalt kör skolbussarna >900 000 km/läsår och skoltaxibilar >188 000
km/läsår.
Förskoleelever har inte rätt till skolskjuts varför vårdnadshavarna är hänvisade till
egentransporter eller kollektivtrafik.
Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts men de har rätt till gratis kollektivtrafik
(Bussiga kortet) vilket innebär att de åker med ordinarie bussar.
Kollektivtrafikresenärer får resa med skolskjutsarna i mån av plats vilket bidrar till att
minska den privata körningen.
Region Gotland planerar en gemensam upphandling av kollektivtrafik och
skolskjutsar. Miljökraven inför en sådan upphandling är ännu inte specificerade, men
kommer att innebära att miljöpåverkan blir mindre är idag.
All busstrafik är upphandlad och i avtalen finns specificerat ett antal miljökrav.
Förvaltningen har investerat i ett kraftfullt trafikplaneringsverktyg för att minimera
trafiken och optimera rutterna. Bussarna ska vara fria från miljöskadliga och
hälsovådliga ämnen som kan skapa problem för astmatiker och allergiker.
Entreprenörerna ska genomföra sina uppdrag med intentionen att minska negativ
miljöpåverkan. Fordonen ska vara uppställda i varmgarage alternativt motorvärmare
för att minska utsläppen vid kallstart.
Samtliga skolskjutsar är idag konverterade till HVO s.k. biodiesel som produceras av
skogsavfall mm och innehåller därför inga fossila bränslen.
Alla förare är utbildade i Eco-drive.
IT-lösningar

IT-användandet har under de senaste åren förändrats mycket.
Idag disponerar samtliga elever i åk 7-9 och Gy1-3 personliga datorer som de
använder i stort sett varje lektion. Elever F-6 har idag mer än ett 1:2 koncept vilket
innebär att två elever delar på en lärplatta. På Kompetenscentrum och Gotlands
Folkhögskola finns datorer tillgängliga och vi uppmuntrar att våra elever använder
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sina egna datorer. Nätverk och annan infrastruktur är utbyggd och i varje skola
fungerar därför de digitala hjälpmedlen som ett naturligt verktyg i undervisningen.
Detta ger också våra elever en möjlighet att studera på andra platser än i skolans
lokaler och de har alltid en möjlighet att via nätet se sina studieplaner och i många fall
kan de följa lektioner både före och efter genomförandet. Tekniken uppmuntrar även
till ett samarbete mellan elevgrupper både inom klassen och utanför.
Tillgången på digitala läromedel växer kraftigt. Detta gör att behoven av
papperslitteratur har minskat betydligt. Behovet av papperskopior har redan minskat
och kommer att minska ytterligare.
Inom vuxenutbildning erbjuds en mängd distanslösningar vilket gör att våra elever
kan delta i utbildningar oberoende av tid och plats.
Miljöpåverkan av IT

Tillverkning, användning och omhändertagande av IT-produkter bidrar till miljö- och
klimatpåverkan:
 Resurs- och energiförbrukning, vid drift och tillverkning
 Miljöfarliga och ibland hälsovådliga ämnen; kemikalier, plaster med dess
mjukgörare. Bromerade och klorerade flamskyddsmedel. Det finns
lagstiftning som styr användandet av vissa ämnen men utvecklingen fortgår
och hela tiden sätts nya kemikalier och material i bruk.
 Avfall, destruktion och återvinning
 Produktion; framställning av kemikalier, tillverkning av plast samt
gruvbrytning och bearbetning av metaller. Energiförbrukning, utsläpp av
växthusgaser, hantering av stora mängder avfall - i flera fall farligt avfall, samt
lokal påverkan på miljö och människors hälsa.
Vid upphandling av IT-utrustning ställer förvaltningen i samarbete med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) ett antal miljökrav.
Vid val av datorer och läsplattor har robusthet varit ett av de viktigaste kriterierna
vilket ger en lång livslängd. Den dator som förvaltningen valt är utsedd till världens
mest energieffektiva bärbara dator.
Förvaltningens samlade bedömning

Förvaltningens bedömning är att i arbetet med de pedagogiska verksamheterna får
barn, elever och studerande i sin utbildning god kunskap i miljöfrågor. Utbildningen
bedrivs i enlighet med läroplanerna för de olika skolformerna.
I försörjningsfrågorna för verksamheterna har förvaltningen ett samlat och medvetet
miljöperspektiv vid upphandlingar, nyetableringar, underhållsarbete och återvinning
allt i syfte att avsiktligt och målinriktat minska verksamheternas miljöpåverkan. Ett
medvetet samarbete sker även med övriga aktörer inom Region Gotland.
Beslutsunderlag

Miljöprogram för ekokommun Gotland – handlingsplan för hållbar utveckling
2015-2020.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden/
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Miljöprogram för ekokommun Gotland – handlingsplan för
hållbar utveckling 2015-2020
Förslag till beslut

•

Planen godkänns under förutsättning att den även godkänns i barnoch utbildningsnämnden.

Inledning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är en förvaltning som väldigt
medvetet arbetar med miljöfrågorna. Arbetet bedrivs utifrån de olika
läroplanernas portalparagrafer. Detta innebär att alla pedagoger har i sitt
statliga uppdrag att i sin pedagogiska planering lyfta fram hållbarhetsfrågorna
samt miljöperspektivet.
Handlingsplan utifrån fokusområdena i Region Gotlands miljöplan

Region Gotlands miljöplan har fyra fokusområden;
• energi och klimat
• vatten
• lätt att göra rätt- hållbara val
• naturens mångfald
Fokusområdena motsäger inte läroplanernas uppdrag och intentioner varför
miljöplanen kan vara ett av underlagen i den pedagogiska planeringen. Att
Gotland är en ö i Östersjön gör att miljöfrågorna blir än mer aktuella för våra
gotländska elever.
Målet för 2015-2020 kan därför vara att alla elever får undervisning i
miljöfrågor utifrån de fyra fokusområdena.
Science Center Fenomenalen skulle därmed kunna vara en samarbetspartner i
det arbetet för skolorna.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Bakgrund och pågående arbete i förvaltningen

Följande finns uttryckt i respektive läroplan:
”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt
förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska
medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och
förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur
vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i
framtid.” (Läroplan för förskolan, Förskolans uppdrag)
”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett
miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan
påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala
miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” (Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmen, samt Läroplan för grundsärskolan, Skolans
ansvar)
Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva
medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt
till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
(Läroplan för gymnasieskola)
”Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels medverka till
att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de
övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner
och människors sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar
utveckling.”(Läroplan för vuxenutbildningen)
”Folkhögskolan har inga centrala direktiv men en mycket hög medvetenhet om
hållbarhetsmålen. Vi har en policy gällande mat, inköpen med MSC ambitioner, ekologiskt,
krav och närproducerat. Vi har även en mycket aktiv och medveten energi hantering och
återvinning med avfallssortering med egen kompostering av matavfall.”
(Folkhögskolan Gotland)
Hur arbetet konkret planeras och genomförs är rektor/förskolechef och
förskollärare, fritidspedagog och lärares ansvar och kan och ska se ut på olika
sätt utifrån verksamhetens och individernas förutsättningar, behov eller
inriktningar.
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Exempel på miljöarbete som genomförs tillsammans med barn och elever i ett
pedagogiskt syfte i de olika verksamheterna är:
• Skolskog
•

Kompostering

•

Odling

•

Sortering av avfall

•

Grön flagg-certifiering

•

Plocka skräp

•

Olika projekt för att minska matsvinnet vid lunchservering

•

Stående miljöpunkt på Elevråd

•

Byggnadsmiljö

•

Ecodrive för transport

•

Ekomat för Restaurang och Livsmedel

•

Miljöprofil inom Naturvetenskap

•

Profil inom Samhällsprogrammet för en hållbar värld

Verksamhetens miljöpåverkan och plan för hållbar
utveckling
Förvaltningens lokaler

Förvaltningen finns idag spridd över hela ön. För vår verksamhet finns vi idag
på 149 olika platser. Den totala bruksarean uppgår till 171 792 m2.
Skicket på lokalerna varierar från nybyggda moderna lokaler till lokaler som
varit i drift i mer än 100 år. Detta gör att miljöpåverkan för drift och underhåll
av lokalerna varierar.
För att minska miljöpåverkan genomför Tekniska förvaltningen ett omfattande
projekt för översyn av lokalernas energibehov och många av lokalerna byggs
om för att minimera energibehov och förbättra arbetsmiljön. Detaljerad plan
över detta finns på Teknikförvaltningen.
Det pågår också en översyn av regionens skolorganisation inom
förskola/grundskola och gymnasieskola. Detta arbete kommer med all
sannolikhet att innebära att förvaltningens behov av lokaler kommer att minska
och därmed den miljöpåverkan som verksamheten innebär.
Det enda större nybygge som pågår 2016 är det nya Sävehuset. Detta hus
kommer att få s.k. guldklass enligt Swedish Green Building Council vilket
innebär omfattande krav på olika miljöpåverkande faktorer såsom energi,
ventilation, materialval etc. Detta kommer också att påverka vårt val av
inredning och möbler som kommer att ha en miljövänlig utformning.
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Förvaltningens utrustning och hjälpmedel

Vi arbetar systematiskt med att byta ut leksaker och annat som innehåller
skadliga ämnen t ex gamla plastleksaker. Läromedel kommer i samband med
digitalisering att minska vårt behov av papper mm.
Skolskjutsar

Gotlands elever finns på många olika platser vilket gör att behovet av
skolskjutsar är stort. Totalt kör våra bussar 942 064 km/ läsår och våra taxibilar
188 000 km/läsår.
Den översyn som pågår av Regionens skolorganisation innebär sannolikt att
behovet av skolskjutsar kommer att öka då eleverna kommer att samlas på
färre skolor.
Förskoleelever har inte rätt till skolskjuts men färre förskolor kommer att
innebära att föräldrarnas egentransporter kan komma att öka.
Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts men de har rätt till gratis
kollektivtrafik (Bussiga kortet) vilket innebär att de åker med ordinarie bussar.
Regionens ledningskontor driver en förstudie för att utreda en eventuell
gemensam upphandling av kollektivtrafik och skolskjutsar till 2019.
Miljökraven inför en sådan upphandling är ännu inte specificerade.
All busstrafik är upphandlad och i avtalen finns specificerat ett antal miljökrav.
Kollektivtrafikresenärer får resa med skolskjutsarna i mån av plats vilket bidrar
till att minska privat körning
Regionen har investerat i ett kraftfullt trafikplaneringsverktyg för att minimera
trafiken och optimera rutterna.
Bussarna ska vara fria från miljöskadliga och hälsovådliga ämnen som kan
skapa problem för astmatiker och allergiker.
Entreprenörerna ska genomföra sina uppdrag med intentionen att minska
negativ miljöpåverkan
Bussarna ska uppfylla miljökraven enligt Euro V.
Bussar anskaffade efter 1 januari 2013 ska minst uppfylla senaste emissionskrav
enligt Euro klassificering av bussar.
Fordonen ska vara uppställda i varmgarage alternativt motorvärmare för att
minska utsläppen vid kallstart.
Drivmedel med bästa möjliga miljöklass ska användas
Bilvårdsprodukter och smörjoljor ska uppfylla kriterierna för SISmiljömärkning Svanen eller liknande.
Fordonen ska tvättas och underhållas så att alla lagar och regler uppfylls
angående miljöpåverkan.
Alla förare ska vara utbildade i Eco-drive.
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IT-lösningar

IT-användandet har under de senaste åren förändrats mycket.
Idag disponerar samtliga elever i åk 7-9 och Gy1-3 personliga datorer som de
använder i stort sett varje lektion. Elever F-6 är på väg mot ett 1:2 koncept
vilket innebär att två elever delar på en lärplatta. På Kompetenscentrum och
Gotlands Folkhögskola finns datorer tillgängliga och vi uppmuntrar att våra
elever använder sina egna datorer. Nätverk och annan infrastruktur är utbyggd
och i varje skola fungerar därför de digitala hjälpmedlen som ett naturligt
verktyg i undervisningen. Detta ger också våra elever en möjlighet att studera
på andra platser än i skolans lokaler och de har alltid en möjlighet att via nätet
se sina studieplaner och i många fall kan de följa lektioner både före och efter
genomförandet. Tekniken uppmuntrar även till ett samarbete mellan
elevgrupper både i klassen och på annan plats på jorden. T.ex. gemensamma
miljöprojekt.
Tillgången på digitala läromedel växer kraftigt. Detta gör att behoven av
papperslitteratur kommer att minska betydligt de närmaste åren. Behovet av
papperskopior har redan minskat och kommer att minska ytterligare.
På vuxenutbildning erbjuder vi en mängd distanslösningar vilket gör att våra
elever kan delta i utbildningar oberoende av tid och plats.
Miljöpåverkan av IT

Tillverkning, användning och omhändertagande av IT-produkter bidrar till
miljö- och klimatpåverkan:
•

Resurs- och energiförbrukning, vid drift och tillverkning

•

Miljöfarliga och ibland hälsovådliga ämnen; kemikalier, plaster med dess
mjukgörare. Bromerade och klorerade flamskyddsmedel. Det finns
lagstiftning som styr användandet av vissa ämnen men utvecklingen fortgår
och hela tiden sätts nya kemikalier och material i bruk.

•

Avfall, destruktion och återvinning

•

Arbetsmiljö och användaregenskaper.

•

Produktion; framställning av kemikalier, tillverkning av plast samt
gruvbrytning och bearbetning av metaller. Energiförbrukning, utsläpp av
växthusgaser, hantering av stora mängder avfall - i flera fall farligt avfall,
samt lokal påverkan på miljö och människors hälsa.
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Vid upphandling av IT-utrustning ställer förvaltningen i samarbete med SKL
följande miljökrav:
•

Vid val av datorer och läsplattor har robusthet varit ett av de viktigaste
kriterierna vilket ger en lång livslängd.

•

Den dator förvaltningen valt är utsedd till världens mest energieffektiva
bärbara dator.

•

Producentansvar för förpackningar enligt förordning 2006:1273

•

Producentansvar för offererade elektriska och elektroniska produkter
2005:209 vilket baseras på Europaparlamentets och Rådets direktiv
2002/96/EG. (WEEE)

•

Kraven på producentansvar för batterier enligt förordning 2008:834, vilket
baseras på batteridirektivet 2006/66/EG.

•

Förordning om miljöledning i statliga myndigheter (2009:907), om krav på
att IT ska användas som ett verktyg för att miljöanpassa myndigheternas
verksamhet genom att välja energisnål kontorsutrustning samt även utnyttja
IT för att minska antalet tjänsteresor.

•

Kammarkollegiets centrala ramavtal för upphandling används av Region
Gotland och vid statlig upphandling.

Uppföljning

Uppföljning av de pedagogiska verksamheterna följs upp i det systematiska
kvalitetsarbetet och rapporteras i nämnden.
Planen behöver kompletteras med de nyckeltal som gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden berörs av.

Elisabeth Jonsson Höök
Rolf Andersson
Handläggare

Anders Jolby
Skoldirektör
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Tjänsteskrivelse

GVN 2018/214
11 november 2018

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förslag till förändrad organisation för de kommunala
sommarjobben
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden övertar ansvaret för de kommunala
sommarjobben från 2019, under förutsättning att:
o Budgeterade medel med 3,1 mnkr överförs från socialnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
o Uppdraget hanteras utifrån utbildning- och arbetslivsförvaltningens
verksamhetsplan och beslut om målgrupp och urval sker enligt
gymnasie- och utbildningsnämndens prioriteringar.

Sammanfattning

Ett arbete har påbörjats för att möjliggöra en överföring av organisation och ansvar
gällande de kommunala sommarjobben från socialförvaltningen till utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. För många ungdomar är det kommunala sommarjobbet
deras första sommarjobb och en första kontakt med en arbetsgivare - och
förhoppningsvis en insats som så småningom kan leda till att ungdomarna kan söka
arbete på egen hand.
Bedömningen är att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har goda möjligheter att
kunna ta sig an detta uppdrag, i första hand då arbetsmarknadsenheten besitter rätt
kompetens och i sitt uppdrag arbetar med arbetsmarknadsinsatser samt studie- och
yrkesvägledning på individnivå.
Ärendebeskrivning

Ansvaret för kommunala sommarjobb har sedan 2012 vilat på socialförvaltningens
familjestödsenhet och dessförinnan från 2005 på dåvarande ungdomsgruppen inom
individ- och familjeomsorgen. Uppdraget 2018 har varit att erbjuda sommarjobb till
205 ungdomar i åldern 13–18 år och under 90 timmar per ungdom - budgeterade
medel 3,1 mnkr.
1 (3)
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Vid socialnämndens sammanträde i oktober 2017 (SON § 151, 2017-10-18) gav
nämnden socialförvaltningen i uppdrag att utreda en effektiv organisation som
ansvarar för de kommunala sommarjobben. Detta utifrån bedömningen att ansvaret
för och organiseringen kring de kommunala sommarjobben ställer krav på en
omfattande arbetsinsats och behov av en organisation som kontinuerligt arbetar med
rekrytering av nya arbetsgivare under året samt har kontakt med banken1 av
arbetsgivare.
I beslutsunderlaget, rapporten Kommunala sommarjobb 2017 (2017-09-18), står bland
annat att ”För att kunna få ett erbjudande om ett kommunalt sommarjobb ska
ungdomen ha svenskt personnummer, ha kontakt med socialtjänst, kurator,
habiliteringen, barn och ungdomspsykiatri eller fritidsgård. Ungdomen ska kunna visa
upp ett intyg från en kontaktperson i den verksamhet där ungdomen är aktuell. Av
intyget ska framgå varför ungdomen ska prioriteras till kommunalt sommarjobb”.
Överläggningar har under 2018 påbörjats med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) med målet att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från sommaren 2019 ska ansvara för sommarjobben och att dessa
organiseras inom UAF.
Socialnämnden beslutade därför den 17 oktober 2018 (SON § 145) att:





Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) övertar från 2019
organisationen för de kommunala sommarjobben från socialförvaltningen
(SOF).
Budgeterade medel med 3,1 mnkr för de kommunala sommarjobben
överförs från SOF till UAF för 2019.
Beslutet förutsätter att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
fattar motsvarande beslut.
Socialnämnden önskar återrapportering från UAF under hösten 2019.

Beslutet togs utifrån bedömningen att kompetensen att ansvara och organisera de
kommunala sommarjobben återfinns inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
som i sitt uppdrag har att arbeta med arbetsmarknadsinsatser samt studie- och
yrkesvägledning. Detta till skillnad från socialförvaltningens familjestödsenhet där
uppdraget riktas mot programstyrda evidensbaserade sociala insatser.
Bedömning

Att ansvara för och organisera de kommunala sommarjobben ställer krav på en
omfattande arbetsinsats och behov av en organisation som kontinuerligt arbetar med
rekrytering av nya arbetsgivare under året. Förvaltningens bedömning är att denna
kompetens i viss mån återfinns inom arbetsmarknadsenheten, som har i sitt uppdrag
att arbeta med arbetsmarknadsinsatser på individnivå.
Socialförvaltningen organiserar sommarjobben utifrån deras verksamhet och
sommarjobben riktas därför till en viss målgrupp, nämligen ungdomar (ca 13 - 18 år)
som har kontakt med socialtjänst, kurator, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri
eller ungdomsgård. Ett övertagande av sommarjobben förutsätter att utbildningsoch arbetslivsförvaltningen (UAF), och dess arbetsmarknadsenhet, får organisera
detta arbete liksom urvalet av kandidater för aktuella sommarjobb utifrån
förvaltningens kompetens och erfarenhet.

Banken är en grupp av arbetsgivare som socialförvaltningen har byggt upp en kontakt med under åren. Det är övervägande
(ca 80%) privata arbetsgivare som svarar för att ta emot ungdomarna.
1
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Den tänkta målgruppen är ungdomar 16–19 år med koppling till det
skollagsreglerade kommunala aktivitetsansvaret (KAA)2. Bedömningen är då att de
kommunala sommarjobben kan organiseras inom UAF för att möjliggöra
ungdomarnas behov i förhållande till arbetsmarknaden. KAA riktar sig till den som
är mellan 16 och 19 år och som har avbrutit eller aldrig påbörjat gymnasiestudier,
saknar fullständiga betyg och sysselsättning. Ungdomskraft inom UAF:s
arbetsmarknadsenhet är ansvarig för KAA inom Region Gotland.
Den sammantagna bedömningen är att UAF har goda förutsättningar att kunna
överta organisationen för de kommunala sommarjobben och att uppdraget hanteras
utifrån förvaltningens verksamhetsplan. En förutsättning är att budgetmedel överförs
från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Konsekvensanalys relevant för sammanhanget är barnperspektivet.

Målgruppen för de kommunala sommarjobben som UAF främst kommer att vända
sig till är ungdomar som omfattas av det skollagreglerade kommunala aktivitetsansvaret. Denna målgrupp kan komma att överensstämma med socialförvaltningens
målgrupp - men för detta finns inga garantier.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-31
SON § 145 Kommunala sommarjobb, 2018-10-17
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till förändrad organisation för de
kommunala sommarjobben, 2018-09-24
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Socialnämnden
Regionstyrelsen

2

Skollagen 29 kap 9 §
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-17

SON § 145

SON § 145

Kommunala sommarjobb

SON 2017/307

Socialnämndens beslut

• Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) övertar från 2019 organisationen
för de kommunala sommarjobben från socialförvaltningen (SOF).
• Budgeterade medel med 3,1 mnkr för de kommunala sommarjobben överförs från
SOF till UAF för 2019.
• Beslutet förutsätter att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) fattar
motsvarande beslut.
• Socialnämnden önskar återapportering från UAF under hösten 2019.

Vid socialnämndens sammanträde den 18 oktober 2017 (SON § 151) gav nämnden
socialförvaltningen i uppdrag att utreda en effektiv organisation som ansvarar för de
kommunala sommarjobben. Överläggningar har 2018 påbörjats med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) med målet att UAF sommaren 2019 ska ansvara för
sommarjobben.
För många ungdomar är det kommunala sommarjobbet deras första sommarjobb, en
första kontakt med en arbetsgivare och början till ett CV. Förhoppningsvis ska denna
insats leda till att ungdomarna så småningom kan söka sommarjobb på egen hand.
Ansvaret för kommunala sommarjobb har sedan 2012 vilat på familjestödsenheten
och dessförinnan från 2005 på dåvarande ungdomsgruppen inom individ- och
familjeomsorgen. Uppdraget 2018 har varit att erbjuda sommarjobb till 205
ungdomar i åldern 13-18 år och under 90 timmar per ungdom - budgeterade medel
3,1 mnkr. Enhetschef inom familjestödsenheten har haft det övergripande ansvaret
för sommarjobben och en administrativ assistent har svarat för att administrera
sommarjobben.
En bank med ca 150 arbetsgivare har byggts upp genom åren. Det är övervägande
(ca 80%) privata arbetsgivare som svarar för att ta emot ungdomarna. Sommarjobb
har även erbjudits genom två projekt, Unika och Film på Gotland.
Lönen som ungdomarna erhållit är enligt avtal och baseras på ålder. De senaste åren
har uppdragen att finna sommarjobb inom Region Gotland tillkommit.
Bedömning

Att ansvara för och organisera de kommunala sommarjobben ställer krav på en
omfattande arbetsinsats och de finns behov av en organisation som kontinuerligt
arbetar med rekrytering av nya arbetsgivare under året.
Socialförvaltningens bedömning är att denna kompetens och dessa upparbetade
kanaler mer självklart återfinns inom UAF som har i sitt uppdrag att arbeta med
arbetsmarknadsinsatser samt studie- och yrkesvägledning. Detta till skillnad från
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-17

SON § 145

socialförvaltningens familjestödsenhet där uppdraget riktas mot programstyrda
evidensbaserade sociala insatser.
Vid omvärldsspaning via nätet (drygt tio kommuner) framkommer att kommunala
sommarjobb i landet organiseras i förvaltningar med benämning innefattande något
av orden arbete, näringsliv, jobb och/eller företag.
Ovanstående sammantaget ger att socialförvaltningen bedömer att de kommunala
sommarjobben bör organiseras inom UAF. Detta för att Region Gotland ska
organiseras på bästa sätt i förhållande till medarbetarna, deras kompetens och
arbetstid samt ungdomarnas behov i förhållande till arbetsmarknaden.
Förvaltningens förslag till beslut är:
• Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) övertar organisationen för de
kommunala sommarjobben från socialförvaltningen (SOF).
• Budgeterade medel med 3,1 mnkr för de kommunala sommarjobben överförs från
SOF till UAF.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Arbetsutskottet enades den 4 oktober 2018 om att förtydliga att beslutet gäller från
2019 samt la till beslutspunkterna:
• Beslutet förutsätter att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) fattar
motsvarande beslut.
• Socialnämnden önskar återapportering från UAF under hösten 2019.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Utvärdering av kommunala sommarjobb 2017, SON § 151, 2017-10-18.
Muntlig information, SON § 44, 2018-03-21.
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-11.
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24.
Skickas till
Christina Godarve, avdelningschef individ och familjeomsorgen
Kjell Gardarve, enhetschef individ och familjeomsorgen
Emma Eriksson, verksamhetsutvecklare individ och familjeomsorgen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
via registrator - GVN
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Tjänsteskrivelse

GVN 2016/145
31 oktober 2018

Rolf Andersson
Chef försörjningsenheten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Lägesrapport. Elevboende Nygårds, folkhögskolan Hemse.
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) beslutade i mars 2018 att
nämnden skulle begära hos regionfullmäktige investeringsmedel med 25,5 miljoner
kronor för en nybyggnation av elevhem på folkhögskolan i Hemse.
Beslutet gjordes under förutsättning att regionfullmäktige tillstyrker
investeringsmedel ska Gotlands folkhögskola stå för driftkostnaden inom den egna
budgeten. I juni 2018 fastställd regionfullmäktige GVN:s begäran i strategisk plan
och budget
I juli 2018 beställde utbildnings- och arbetslivsförvaltningen uppdraget att genomföra
en nybyggnation av Nygårds.
Ärendebeskrivning

Projektavdelningen Teknikförvaltningen (TKF) har fått i uppdrag av
Fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) att påbörja arbetet som ska leda fram till
byggnation av elevhem vid Hemse Folkhögskola samt en rivning av befintligt
elevhem. FFA har fått sin beställning från UAF. Uppdraget är grundat på en
förstudie levererad i början av 2018.
Ny information i form av skisser och kostnadsuppskattning från annan konsult
(arkitekt) har kommit fram som eventuellt kan påvisa att befintligt elevhem kan
renoveras till ett elevhem som uppfyller dagens krav och till en lägre kostnad
än vad tidigare förstudie har redovisat.
När GVN tog sitt beslut så grundades det på ett s.k. räkneexempel. Det framgick
i levererad förstudie att lämnat förslag endast var för att få en uppskattning
1 (2)
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av kostnader och att den var gjord trots avsaknad av verksamhetsanalys
och lokalprogram. Ovanstående information gör att Projektavdelningen och FFA vill
utreda detta ytterligare innan projektering startar.
Projektledare UAF, håller på att arbeta fram en behovsanalys
och ett lokalprogram i samarbete med representanter från Hemse Folkhögskola.
Projektledare TKF, håller på att sätta sig in i det
nya förslaget. Ambitionen är att se om informationen från behovsanalysen och
lokalprogrammet tillsammans med det nya förslaget ger nya förutsättningar
som innebär att man renoverar befintlig byggnad eller en nybyggnation i annan
utformning än planerad eller att man kör vidare enligt taget beslut.
Förvaltningens bedömning är att detta bör vara utrett inom ca 1 månad.
Tid för inflyttning är inte möjligt att uppskatta för stunden då det beror på
vilken lösning som kommer väljas.
Beslutsunderlag

Underlag - Anders Fagerberg projektledare TKF

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2018/214
26 oktober 2018

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Samordning av bostadsförsörjning - representant i befintlig
förtursgrupp bostadsförsörjning
Förslag till beslut



Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utse en representant till
förtursgrupp bostadsförsörjningen.

Sammanfattning

Då det efterfrågas en samordning kring hanteringen av de bostäder som ska
tillhandahållas av regionen så har regionfullmäktige beslutat att nämnden ska utse en
samordningsrepresentant från förvaltningen. Detta för att säkerställa att behoven
avseende bostäder för nyanlända tillgodoses inom ramen för det övriga arbetet med
bostadsförsörjning.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har ett ansvar att planera bostadsförsörjningen på så sätt att detta
skapar förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Inom Region
Gotland hanteras bostadsförsörjningsfrågor av olika förvaltningar beroende på vilken
samhällsgrupp och bostadsform det handlar om. Det kan t.ex. röra sig om bostäder
för äldre, bostäder med särskild service, bostäder för personer med
beroendeproblematik, bostäder för ungdomar med behov av stöd i olika former samt
bostäder för nyanlända.
Det efterfrågas en samordning kring bostadsfrågorna för att effektivisera och
förtydliga ansvaret för hanteringen av de bostäder som ska tillhandahållas av
regionen och det är angeläget att dessa frågor hanteras i nära samarbete med
regionens helägda bostadsbolag AB Gotlandshem.
Socialförvaltningen föreslås få en samordningsfunktion avseende arbetet med att
tillhandahålla bostäder. Det finns idag en förtursgrupp med representanter från
socialförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och AB Gotlandshem med en
regelbunden mötesstruktur. Denna grupp kompletteras med en representant från
teknikförvaltningen respektive en representant från utbildnings- och
1 (2)
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arbetslivsförvaltningen för att säkerställa att behoven avseende bostäder för
nyanlända tillgodoses inom ramen för det övriga arbetet med bostadsförsörjning.
Regionfullmäktige har i och med detta beslutat (RS § 121, 2018-09-24) att uppdra åt
nämnden att tillsätta en representant i befintlig förtursgrupp bostadsförsörjning.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-26
RS § 121, Samordning av bostadsförsörjning, förslag till organisation samt ansvar,
2018-09-24.
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionfullmäktige 2018-09-24

Protokoll

Rf § 121

Samordning av bostadsförsörjning, förslag till organisation samt
ansvar
RS 2018/183

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-24
- Regionstyrelsen 2018-06-13, § 169

Regionfullmäktiges beslut


Socialnämnden får i uppdrag att samordna bostadsförsörjningen avseende de
boendekategorier som regionen är skyldig att tillhandahålla bostäder för.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsätta en representant i
befintlig förtursgrupp bostadsförsörjning.



Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsätta en representant i befintlig förtursgrupp
bostadsförsörjning.



Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsätta en bostadsansvarig resurs.



Socialnämnden får i uppdrag att upprätta en bostadsportal på Region Gotlands
hemsida.

Region Gotland har ett ansvar att planera bostadsförsörjningen på så sätt att detta
skapar förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Inom Region
Gotland hanteras bostadsförsörjningsfrågor av olika förvaltningar beroende på vilken
samhällsgrupp och bostadsform det handlar om. Det kan t.ex. röra sig om bostäder för
äldre, bostäder med särskild service, bostäder för personer med beroendeproblematik,
bostäder för ungdomar med behov av stöd i olika former samt bostäder för nyanlända.
Det efterfrågas en samordning kring bostadsfrågorna för att effektivisera och förtydliga
ansvaret för hanteringen av de bostäder som ska tillhandahållas av regionen och det är
angeläget att dessa frågor hanteras i nära samarbete med regionens helägda bostadsbolag
AB Gotlandshem.
Regionstyrelseförvaltningen gav under våren 2017 en extern konsult i uppdrag att
genomlysa frågan med målet att etablera en långsiktig struktur för samverkan mellan de
funktioner som idag hanterar bostadsfrågor inom Region Gotland samt för ett
främjande av integrationen mellan olika samhällsgrupper. Denna rapport har varit en
viktig utgångspunkt när regionstyrelseförvaltningen har tittat vidare på frågan.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Rf § 121 forts.
Även tidigare beslut i regionstyrelsen kring bostadsfrågor samt intervjuer, möten och
samråd med berörda förvaltningar har utgjort underlag till förslaget.
Regionstyrelsen föreslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att


Socialnämnden får i uppdrag att samordna bostadsförsörjningen avseende de
boendekategorier som regionen är skyldig att tillhandahålla bostäder för.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsätta en representant
i befintlig förtursgrupp bostadsförsörjning.



Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsätta en representant i befintlig förtursgrupp
bostadsförsörjning.



Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsätta en bostadsansvarig resurs.



Socialnämnden får i uppdrag att upprätta en bostadsportal på Region Gotlands
hemsida.

Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Lars Bjurström (V) och Hannes Müller (-).
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso-och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tjänsteskrivelse

GVN 2018/150
29 oktober 2018

Rolf Andersson
Försörjningschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förslag om införande av Kranmärkning, enligt
regionfullmäktiges rekommendation
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar, i enlighet med
regionfullmäktiges rekommendation, att ansöka om Kranmärkning av nämnden
och nämndens verksamhetsområde och de arbetsplatser och aktiviteter som
genomförs i nämndens namn.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i maj 2018 att rekommendera alla nämnder att införa
Kranmärkning av arbetsplatser och aktiviteter inom Region Gotlands verksamheter.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ser positivt på regionfullmäktiges beslut och
föreslår därför att ansökan görs hos teknikförvaltningen om Kranmärkning av den
egna verksamheten.
Motsvarande förslag är ställt, av förvaltningen, till barn- och utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning

”Kranmärkning” startade som en kampanj i Göteborgs stad inför stora publika
arrangemang. Svenskt Vatten tog upp idén och sprider nu Kranmärkt som en
nationell hållbarhetsmärkning och ett ställningstagande för miljön, för verksamheter
som endast använder sig av kranvatten.
Märkningen innebär att hela arbetsplatser och de möten och de externa konferenser
eller utbildningar som ordnas hålls helt fria från flaskvatten. Märkningen är en
hållbarhetsmärkning och inte en certifiering, vilket innebär att verksamheter själva
ansvarar för att leva upp till vad det innebär att vara Kranmärkt.

1 (2)
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Svenskt Vatten anger att vatten sålt per flaska ger upphov till 300 gånger större
koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten och buteljerat vatten beräknas vara
250 gånger dyrare per liter vatten jämfört med vatten från kranen.
Regionfullmäktige beslutade i maj 2018 att rekommendera alla nämnder att införa
Kranmärkning inom sina respektive verksamheter.
På Gotland är det teknikförvaltningen som utför Kranmärkningen. Mer information
finns på www.gotland.se/kranmärkt.
Bedömning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ser positivt på regionfullmäktiges beslut och
föreslår därför att ansökan görs hos teknikförvaltningen om Kranmärkning av den
egna verksamheten.
Kranmärkningen innebär inte någon kostnadspåverkan, utan ingår i ordinarie budget.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige, Rf § 60, 2018-05-14
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Skickas till
Tekniska nämnden/teknikförvaltningen
Regionfullmäktige
Nämndens informatör
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Protokoll

Rf § 60

Förslag om ”Kranmärkning ” av Region Gotlands arrangemang,
möten och arbetsplatser
RS 2018/129

- Tekniska nämnden 2018-03-14, § 90
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-14
- Regionstyrelsen 2018-03-22, § 84

Regionfullmäktiges beslut


Alla nämnder rekommenderas att införa Kranmärkning av arbetsplatser och
aktiviteter inom Region Gotlands verksamheter.

Eftersom bristen på råvatten vatten och investeringar i nya vattenanläggningar är ett
diskussionsämne på Gotland bör mer exakta siffror för Region Gotlands energi och
kemikaliebehov i dricksvattenproduktionen tas fram som en del i marknadsföringen av
regionens dricksvatten som kranmärkt vatten. Teknikförvaltningen är tillfrågad om att
bidra med underlag till det.
Regionstyrelseförvaltningen har sedan länge haft med kravet på att vatten som serveras
är lokalt kranvatten, i den frivilliga miljödiplomeringen av Almedalsveckans evenemang.
Att kranmärka Region Gotlands egna verksamheter, event och konferenser bör kunna
bli en naturlig del i att ställa sig bakom regionens egen dricksvattenproduktion och delta
i kommunikationen kring vattnet på Gotland. Det är viktigt med ökad förståelse för
värdet av rent och gott kranvatten. Ett led i det kan vara att servera kranvatten på ett
tilltalande sätt vid varje aktuellt tillfälle. De verksamheter som idag använder flaskvatten
ges tillfälle att ta ställning. Vidare måste frågan förankras dels hos fritidsverksamheter
som har försäljning och hos alla som beställer arrangemang eller catering i olika
sammanhang där regionen är med och arrangerar aktiviteter. Inom regionstyrelseförvaltningen blir varuförsörjningens sortiment ett eventuellt undantag från kranmärkningen, för att kunna tillhandahålla vatten på flaska för de verksamheter som har
skäl för att det behövs.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Rf § 60 forts.
Konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget är t ex barnperspektivet för ett
hållbart samhälle samt styrmodellens perspektiv och uppdelning i verksamhet/samhälle.
Här ges möjlighet till synergieffekter där det som ger lägre kostnader också ger en
positiv miljöeffekt.
Kranmärkningen innebär inte någon kostnadspåverkan utan ingår i ordinarie budget.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att alla nämnder rekommenderas att införa
Kranmärkning av arbetsplatser och aktiviteter inom Region Gotlands verksamheter
Regionstyrelsen har beslutat att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samarbete
med teknikförvaltningen ansöka om Kranmärkning.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att alla nämnder
rekommenderas att införa Kranmärkning av arbetsplatser och aktiviteter inom Region
Gotlands verksamheter.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tjänsteskrivelse

GVN 2018/176
29 oktober 2018

Marie Benzcy
Chef för barn- och elevhälsan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss från regionstyrelsen avseende motion om ungas
sexuella hälsa
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse
motionen besvarad med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Bakgrund

Eva Gahnström (C) föreslår i en motion att hälso- och sjukvårdsförvaltningen
tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tar fram en modell för
samarbete angående ungas sexuella hälsa mellan ungdomsmottagningen och
skolhälsovården.
Motionären anser att fler insatser behöver göras och att det finns behov av en ökad
samverkan mellan ungdomsmottagningen och skolhälsovården, exempelvis genom
att ungdomsmottagningen har ett mobilt team som besöker Wisbygymnasiet
regelbundet.
Ärendebeskrivning

Det finns redan idag ett etablerat samarbete mellan ungdomsmottagningen och barnoch elevhälsan Sedan höstterminen 2018 pågår ett samarbete gällande så kallad dropin mottagning. Samarbetat går ut på att det finns ett team från
ungdomsmottagningen, bestående av barnmorska och kurator som besöker
Wisbygymnasiet på ett liknande sätt som sker på grundskolorna. Skillnaden är att
besöken sker en gång i månaden och att skolan upplåter ett ändamålsenligt grupprum
i nära anslutning till elevkaféet. Dessutom samverkar barn- och elevhälsans personal
med 1:e lärare gällande ansvar för identitet, relationer och levnadsnormer med
ungdomsmottagningen i samband med dessa besök. Samarbetet mellan
ungdomsmottagningen och barn- och elevhälsan pågår i flera olika nivåer och
utvärderas ständigt.
1 (2)
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Nedan följer några ytterligare exempel på samarbeten mellan förvaltningarna:
En skolsköterska från barn- och elevhälsan ingår i STI-gruppen (Sexually
Transmitted Infections) tillsammans med representanter från
ungdomsmottagningen, Smittskyddet och Folkhälsomyndigheten.
 Barn- och elevhälsan har även representant i Forumgruppen Sexualitet och
Relationer tillsammans med ungdomsmottagningen, Folkhälsomyndigheten,
Habiliteringen och Ungdomsavdelningen som ligger inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
 Skolsköterskorna och kuratorerna på regionens grundskolor samarbetar med
ungdomsmottagningen genom att underlätta, informera och förbereda eleverna
inför ungdomsmottagningens besök. Skolsköterskorna upplåter sina
mottagningsrum under de 2 – 3 besök per termin och skola som är standard.


Bedömning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har redan en etablerad samverkan med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Förvaltningen föreslår därför att motionen anses
besvarad med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

RS Remiss – Motion. Ungas sexuella hälsa
Underlag från Ulla-Maija Kristing Madison, 1:e Skolkurator och samordnare
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
Angående ungas sexuella hälsa
Den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat. Att det uppmärksammas alltmer är bra och
förhoppningsvis inkluderas unga i det arbetet. Gotland har länge legat högt i statistiken för
tonårsaborter och det har bedrivits olika projekt ända sedan 1970-talet för att få ner antalet
aborter. Glädjande nog sjunker antalet både på Gotland och i riket. Ett sorgligt kapitel har
varit antalet fall av klamydia, men nu (2016) ligger Gotland en bra bit under riksgenomsnittet.
Fler insatser behöver ändå göras och där har Ungdomsmottagningen en stor roll. Alla unga är
välkomna att besöka Ungdomsmottagningen, men det kan vara ett alltför stort steg för många
ungdomar. Barnmorskorna på Ungdomsmottagningen besöker även skolorna och informerar
om sitt arbete, men det saknas ett nära samarbete med Skolhälsovården. Det skulle till
exempel kunna vara att Ungdomsmottagningen har ett mobilt team som besöker
Wisbygymnasiet regelbundet.
Därför föreslår jag:
att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen tar fram en modell för samarbete angående ungas sexuella hälsa
mellan Ungdomsmottagningen och Skolhälsovården.

Bro 180617

Eva Gahnström

Page 90 of 97

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2018/203
24 oktober 2018

Lena Nordström
Avdelningschef Gymnasie- och vuxenutbildning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss - Betänkandet Vårt gemensamma ansvar - för unga
som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11)
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
yttrande som sitt eget.

Ärendebeskrivning

Region Gotland har av utbildningsdepartementet utsetts till remissinstans för att
lämna yttrande över betänkandet, Vårt gemensamma ansvar - för unga som varken
arbetar eller studerar (SOU 2018:11.)
Sammanfattning

I yttrandet ställer sig Region Gotland ytterst tveksam till förslaget om ekonomisk
ersättning till unga inom det kommunala aktivitetsansvaret. Gällande förslaget om
avslutande vägledningssamtal för unga som avslutar gymnasiet/gymnasiesärskolan i
förtid eller utan examen är Region Gotland positiv med några förbehåll. Region
Gotland är även positiv till nationellt samordnat stöd då det kan bli ett stöd för
styrningen ur ett lokalt perspektiv.
Bakgrund

En av regeringen utsedd samordnare har lämnat förslag och bedömningar utifrån det
övergripande målet att bidra till att fler unga kvinnor och unga män ska kunna
etablera sig i samhället. Då många faktorer påverkar ungas livsvillkor, förutsättningar
och möjligheter till etablering krävs flera åtgärder på olika nivåer för att förändring
och förbättring ska kunna ske. Det handlar om allt från förbättrade insatser för
enskilda individer, förändringar i regelverk, styrning och organisering av olika
myndigheter och aktörer, till större samhällsförändringar.
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Samordnaren har byggt arbetet på fyra strategier - Den första strategin är
förebyggande arbete för att minska inflödet till gruppen och handlar om både riskoch skyddsfaktorer. Den andra strategin handlar om att stärka förutsättningarna och
ge ett stöd med hög kvalitet. Den tredje strategin, en utvecklad samverkan på alla
nivåer vilket kräver arbete med både strukturer, kulturer och relationer. Den fjärde
strategin har fokus på en strategisk styrning som går utöver sektors- och
organisationsgränser. Styrningen måste omfatta hela samhällets stöd och utgå från
individen och dennes behov.

Bilden är hämtad från betänkandet sid 51.
För att stärka förutsättningarna för kommunerna att erbjuda unga likvärdiga
insatser av hög kvalitet inom ramen för aktivitetsansvaret föreslås i
betänkandet följande:
• En utredning som ser över kommunernas möjligheter att erbjuda ekonomisk
ersättning till unga inom aktivitetsansvaret. Syftet med förslaget är att stärka de
ekonomiska förutsättningarna för unga att delta i aktiviteter inom det kommunala
aktivitetsansvaret.
• Utveckling av en nationell betygsdatabas som syftar till att underlätta kommunernas
kartläggning av vilka unga som omfattas av aktivitetsansvaret samt ansökningsförfarandet till bland annat Komvux.
• En tydligare uppföljning av Statens skolverks arbete med det kommunala
aktivitetsansvaret i syfte att förbättra stödet till landets kommuner för att höja
kvaliteten och likvärdigheten inom aktivitetsansvaret.
• En tydligare uppföljning av Statens skolinspektions granskning av det kommunala
aktivitetsansvaret för att åstadkomma en långsiktighet i granskningen av hur
kommunerna fullgör sitt ansvar för aktivitetsansvaret.
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Utöver förslagen gör Samordnaren bedömningen att en normerande standard bör
utarbetas för kommunernas kostnader för det kommunala aktivitetsansvaret. Detta
för att skapa mer likvärdiga förutsättningar i genomförandet av aktivitetsansvaret.
För att stärka kvaliteten i insatser föreslår Samordnaren:
• En förstudie om införande av lokal och nationell uppföljning av frånvaro i grundoch gymnasieskolan. Förslaget syftar till att i förlängningen kunna presentera
nationell statistik kring frånvaro.
• Införande av ett avslutande vägledningssamtal för elever som avslutar
gymnasiet i förtid eller utan examen. Förslaget syftar till att ge elever ett bättre
individbaserat stöd och vägledning framåt, bland annat genom information om vilka
studier som återstår för att uppnå en examen och om det kommunala
aktivitetsansvaret.
• En nationell etableringssamordnare för unga med funktionsnedsättning som syftar
till att öka andelen unga med funktionsnedsättning som övergår från studier till
arbete.
• En återkommande samlad analys av kunskapsläget om insatsers effekter som syftar
till att ge beslutsfattare, tjänstepersoner och praktiker på nationell och lokal nivå ett
aktuellt kunskapsunderlag.
Beslutsunderlag

Betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar
(SOU 2018:11)
Bilaga – Yttrandet över betänkandet
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Utbildningsdepartementet
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Ärende: GVN 2018/203
Diarienummer: U2018/01831/UF
29 oktober 2018

Region Gotland

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över betänkandet Vårt gemensamma ansvar –
för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11)
Region Gotland har av utbildningsdepartementet utsetts till remissinstans för
att lämna yttrande över betänkandet, Vårt gemensamma ansvar - för unga som
varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11.) För yttrandet ansvarar Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden.
Yttrande

9.1 Utredning om ekonomisk ersättning till unga inom det kommunala
aktivitetsansvaret (sid 210)
Region Gotland förhåller sig ytterst tveksam till förslaget om ekonomisk
ersättning till unga inom kommunala aktivitetsansvaret. Ungdomar mellan
16–20 år bör framförallt vara inom gymnasieskolans organisation, de
omfattas då av bland annat skolhälsovården vilket är viktigt med tanke på
den höga andel unga med psykisk ohälsa. Då ungdomarna är inskrivna i en
skolform får de studiebidrag från CSN och busskort vilket är eftersträvansvärt även ur ett socioekonomiskt perspektiv, då uteblivet studiebidrag även påverkar familjernas totala ekonomi.
Region Gotland ser en för ungdomen och samhället bättre väg att gå genom
anpassad utformning inom gymnasieskolan, en stärkt samverkan med
Komvux och folkhögskola. Ungdomar bör ges möjlighet att studera på
deltid, praktisera i olika omfattning mm i ett ”uppstartsskede” av studierna.
Detta för att stärka ungdomens chanser att lyckas med att återuppta och
avsluta sina gymnasiestudier.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803
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Ungdomar som är behöriga till nationellt program bör kunna erbjudas plats
inom Introduktionsprogrammen med hänvisning till synnerliga skäl om
behovet av sådana anpassningar och möjligheter som bara ryms inom
introduktionsprogrammen finns.
Aktivitetsansvaret syftar till att få fler att fullfölja eller påbörja en
gymnasieutbildning eller motsvarande och utbildningsaktörernas ansvar för
unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret behöver förstärkas
och förtydligas. Region Gotland anser att det inte ska finnas några
incitament för ungdomar att hålla sig utanför skolan, det kan få rakt motsatt
effekt gällande målet att unga ska fullfölja gymnasiet.
10.2 Avslutande vägledningssamtal för elever som avslutar gymnasiet i
förtid eller utan examen (sid 231)
1.1 Förslag till ändring i skollagen sid 21
1.2 Förslag till förordning om ändring i gymnasieförordningen sid 23
Region Gotland ställer sig i det stora hela positiv till förslaget om
avslutande vägledningssamtal. Några synpunkter finns dock:
Det ska enligt förslaget vara rektorn som ansvarar för dessa samtal eller så
kan uppdraget delegeras till annan personal. Målgruppen som är aktuell för
denna typ av samtal motsvarar ca 30 % av alla elever inom gymnasiet, det är
ett mycket omfattande arbete att genomföra alla dessa samtal och en
koncentration av samtal kommer att ses i slutet av varje läsår. För
likvärdighet och jämlikhet måste personalresurser för detta säkerställas och
inte vara avhängigt respektive skolas ekonomiska situation.
Det är mycket viktigt att den personal som genomför dessa samtal har
korrekt och uppdaterad kunskap om fortsatta utbildningsvägar för den unge
och den kunskapen besitter professionen studie- och yrkesvägledare. Det
behövs ett förtydligande om vilken kompetens den som genomför samtalet
bör ha, Region Gotland anser att det bör vara en behöriga studie- och
yrkesvägledare. Detta för att säkerställa likvärdighet och kvalité i samtalen
så att de kan få önskad effekt (sid 301). Vidare är det önskvärt att en
ansvarig för kommunala aktivitetsansvaret (om ungdomen är under 20 år)
deltar vid samtalet.
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11.3 Nationell samordnat stöd från tre myndigheter (sid 269)
Region Gotland har erfarit positiva effekter av samordnat stöd exempelvis
DUA (Delegationen för unga till arbete) så det är eftersträvansvärt med
samordning mellan flera myndigheter. Det är dock viktigt att samverkan och
samordningen sker utifrån tydliga mål och syfte. Att det behövs ett
samordnat förebyggande arbete där många delar tas hänsyn till för tidig
upptäckt och preventivt arbete råder det ingen tvekan om.
Lokalt påträffas i arbetet med målgruppen ofta hinder mellan myndigheter
och ur ett individperspektiv kan stödet ofta uppfattas som fragmentariskt,
svårt att överblicka och kortsiktigt. En samordning mellan myndigheter bör
byggas ur ett delaktighetsperspektiv från individen.
Övriga synpunkter på utredningen:
9.2 En normerande standard för kostnader för det kommunala
aktivitetsansvaret (sid 213 - 214)
Detta förslag är en förutsättning för likvärdighet, hållbarhet och kvalité i
kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Region
Gotland vill här även föreslå att det ska vara tvingande för kommunerna att
upprätta en handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret. En
handlingsplan kan med fördel upprättas i samverkan med berörda
myndigheter som arbetsförmedlingen, socialtjänsten m.fl.

Saga Carlgren
Ordförande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Region Gotland

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland
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Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Reviderad sammanträdesordning 2019
Förslag till beslut

•

Arbetsutskottet sammanträde flyttas från den 17 januari till den 24 januari.

Bakgrund

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen utarbetade ett förslag till
sammanträdesordningen för år 2019 som antogs av nämnden i oktober 2018.
I förslaget till sammanträdesordningen framgick det att arbetsutskottets första
sammanträde 2019 låg den 17 januari. Förslag till nytt datum är torsdagen den 24
januari.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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