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Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Beslutsattestanter generella, år 2019
Förslag till beslut

•

Till generella beslutsattestanter utses; nämndens ordförande Andreas Unger och
utbildningsdirektör Anders Jolby.

Bakgrund

Enligt kommunens attestreglemente skall varje nämnd utse personer med rätt att
beslutsattestera eller vara ersättare för dessa.
Nämnden skall ansvara för att upprätthålla en aktuell förteckning över
beslutsattestanter som anger omfattningen för respektive beslutsfattares ansvar.
I enlighet med nämndens delegationsordning är ekonomichefen utsedd till generell
beslutsattestant och har bemyndigats att under året utse attestanter och göra de
förändringar som är nödvändiga i attestförteckningarna på grund av avgångar och
nyanställningar mm.
Förvaltningen föreslår att till generella beslutsattestanter, utöver ekonomichef, utses
nämndens ordförande Andreas Unger och utbildningsdirektör Anders Jolby.
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Utbildningsdirektör
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31 januari 2019

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av resultat 2018
Förslag till beslut


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag
till överföring av 2018 års resultat, i enlighet med gällande regler, ett överskott på
12 241 097 kronor.

Överföring av 2018 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott överförs
75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Det egna kapitalet var vid ingången av år 2018 positivt och är på 21,3 miljoner
kronor. Besparingskravet på fyra miljoner kronor har nämnden uppnått. Av resultatet
utgör semesterlöneskuldens negativa förändring 1 601 666 kronor.
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Karl-Erik Söderberg
Processutvecklare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse år 2018, inklusive ekonomisk
årsredovisning
Förslag till beslut

•
•

Verksamhetsberättelse inklusive bilagorna 1–2, 4-9 samt 11-12 godkännes och
överlämnas till regionstyrelsen.
Informationen gällande avdelningarnas verksamhetsberättelser tas emot.

Sammanfattning

Den samlade bedömningen är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i hög
utsträckning bidrar till måluppfyllelse för koncernstyrkortsmålet God tillgänglighet till
Region Gotland samt i hög utsträckning når måluppfyllelse för koncernstyrkortsmålet
God kvalitet i skolan. Vidare bedöms nämnden i hög utsträckning nå nämndmålet
Kunskapslyft för barn, unga och vuxna, Kunskapslyft i arbetslivet och Lyckad integration.
Skolresultaten är stabila och andelen avgångselever med gymnasieexamen från
nationella program är totalt sett för Wisbygymnasiet 92,3 procent, vilket är en viss
ökning från föregående års 92 procent. Totalt ligger resultaten 1,9 procentenheter
över riket. Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examensbevis i
gymnasieskolan var för året 14,6, för att jämföra med rikets 14,8.
Resultatet för helåret 2018 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visar ett
positivt resultat på 12,2 miljoner kronor. Investeringarna har genomförts i enlighet
med plan och beslut, vilket innebär att investeringsbudgeten har använts fullt ut.
Nettokostnaden för året är 9 procent.
Ärendebeskrivning

Region Gotlands årsredovisning är en viktig del av uppföljningen och är även bland
annat underlag för den framtida styrningen. Innehållet i årsredovisningen regleras av
lagen om kommunal redovisning. Utöver underlag till årsredovisningen utarbetar
nämnderna en verksamhetsberättelse som finns tillgänglig för samtliga
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regionfullmäktigeledamöter i samband med att årsredovisningen behandlas i
regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

•

Verksamhetsberättelse inklusive bilagorna 1–5
o Sammanställning mål, bilaga 1
o Utvecklingsområden och aktiviteter, bilaga 2
o Uppföljning av intern kontroll, bilaga 3 (Separat beslut)
o Ekonomiska rapporter, bilaga 4
o Uppföljning av resultatindikatorer, bilaga 5

•

Uppföljning av självmordsförebyggande programmet, bilaga 6

•

Uppföljning av den internationella strategin, bilaga 7

•

Patientsäkerhetsberättelse, bilaga 8

•

Skolverkets statsbidrag 2018, bilaga 9

•

Förslag till överföring av ekonomiskt resultat, bilaga 10 (Separat beslut)

•

Redovisning köp från uppdragsföretag, bilaga 11

•

Uppföljning av pågående besparingsprogram 2017–2019, bilaga 12

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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1 Sammanfattning
Nämndens verksamheter förväntas spela en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke, vägledning till utbildning och arbete samt kompetensförsörjningen till arbetslivet. Utbildning är en allt viktigare
del i arbetsmarknadspolitiken. Vuxenutbildningen har och kommer fortsätta att ha en betydande roll med att erbjuda olika former och nivåer av utbildning, men även ge möjlighet till
kompetensväxling och kompetenshöjande insatser.
Resultatet för helåret 2018 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) visar ett
positivt resultat på 12,2 miljoner kronor. Investeringarna har genomförts i enlighet med
plan och beslut, vilket innebär att investeringsbudgeten har använts fullt ut. Nettokostnaden för året är 9 procent.
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att nämnden i hög utsträckning bidrar till
måluppfyllelse för koncernstyrkortets God tillgänglighet till Region Gotland samt God kvalitet i
skolan. Vidare bedöms nämnden i hög utsträckning nå nämndmålen för Kunskapslyft för barn,
unga och vuxna, Kunskapslyft i arbetslivet och Lyckad integration. Fortfarande finns utvecklingspotential och det fortsatta arbetet med de prioriterade utvecklingsområdena kommer att bidra till ökad måluppfyllelse framöver.
Skolresultaten är stabila och andelen avgångselever med gymnasieexamen från nationella
program är totalt sett för Wisbygymnasiet 92,3 procent, vilket är en viss ökning från föregående års 92 procent. Totalt ligger resultaten 1,9 procentenheter över riket. Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examensbevis i gymnasieskolan var för året 14,6, för att
jämföra med rikets 14,8.
Antalet anställda medarbetare inom nämndens ansvarsområde har ökat med 56 jämfört
med samma period 2017 och var vid utgången av november 399 stycken. Ökningen kan
huvudsakligen kopplas till övertagandet av ungdomsenheten (ungdomsgårdarna) och till
vuxenutbildningens expansion.
Sjuktalet har minskat med 0,20 procent i förhållande till motsvarande period 2017 för hela
nämndens ansvarområde och uppgår nu till 4,56 procent (4,76 procent). Variationen är
dock stor mellan verksamheterna.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Nämnden beslutade i september att ställa sig bakom ansökan av ett Teknikcollege på Gotland. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på tekniskt inriktade utbildningar som kommun,
utbildningsanordnare och företag samverkar kring – för att öka attraktionskraften och kvaliteten kring dessa. Teknikcollege kommer att etableras under kommande år. Samtidigt fortsätter arbetet med att undersöka möjligheterna till etablering av ett Vård- och omsorgscollege på Gotland.
Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar på vuxenutbildningar och
folkhögskola, dels om omfattande reformer inom gymnasieskolan, men även aviserade förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och dess påverkan på kommuner och
Arbetsförmedlingen. Dessutom pågår utvecklingsarbeten med att förbättra samverkan mellan förvaltningar inom Region Gotland samt andra aktörer för att fler gotlänningar ska
komma i arbete eller studier. Som exempel kan nämnas den påbörjade plattformen Vuxkomp, mellan socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.
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Händelser av väsentlig betydelse
Årets gymnasieval

Sökandestatistiken visade att 615 elever sökte till den kommunala gymnasieskolan i första
hand inklusive obehöriga sökande och fastlandssökande (13 stycken). Av dessa saknade
167 behörighet till det program de sökt. Det var 66 elever som sökte till fastlandet. Till fristående Gutegymnasiet sökte 48 elever till nio nationella program.
I mars 2018 fastställdes antalet utbildningsplatser till totalt 494 på Wisbygymnasiets 16 nationella program och den riksrekryterande sjöfartsutbildningen. Vid avslutad antagning den
26 juni hade 652 elever sökt till Wisbygymnasiet. Av dessa var 522 behöriga och 130 obehöriga. Efter slutantagningen saknades sålunda 28 platser på Wisbygymnasiet för att alla behöriga elever skulle erhålla en skolplacering. Samtidigt hade den fristående gymnasieskolan
84 lediga platser. Totalt sett kunde alltså Gotland erbjuda alla behöriga elever en studieplats.
Reservantagningen pågick till mitten av september där förvaltningen tillsammans med Wisbygymnasiet och fristående Gutegymnasiet försökte finna bra lösningar för alla behöriga
elever. Det visade sig under pågående reservantagning att många icke behöriga elever sökte
sig till Gutegymnasiet vilket innebar att lärarkompetens frigjordes på Wisbygymnasiet.
Detta möjliggjorde att utbildningsdirektören kunde ta beslut om en korrigerad organisation
på Handels- och administrationsprogrammet. Dessförinnan var det inte möjligt eftersom
behörig lärarkompetens saknades i såväl karaktärsämnen som i de gymnasiegemensamma
ämnena. Alla behöriga elever fick till slut en skolplacering.
2.2

Ansökan för sjöfartsutbildning läsåret 2019/20

Den 31 januari 2018 skulle Region Gotland ha ansökt hos Skolverket om en ny riksrekrytering för sjöfartsutbildningen. Men Region Gotland (och två andra huvudmän i landet av de
totalt sju som bedriver sjöfartsutbildning) hade inte uppmärksammat sista ansökningsdatum. Ett stopp för en ny omgång av utbildningen på flera platser i landet väckte stor oro i
sjöfartsbranschen nationellt och mynnade ut i många kontakter med Skolverket. I oktober
skickade Region Gotland en begäran om dispens från gymnasieförordningen kring ansökningsförfarandet till regeringen, vilket beaktades, och bidrog till att Skolverket nu kunnat
fatta sitt beslut. Skolverkets beslut om riksrekryterande utbildning ska gälla för fyra antagningsomgångar, från och med läsåret 2019/20.
2.3

Beviljad start av ny yrkeshögskoleutbildning (YH) drift- och underhållsteknik

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat vilka utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan med antagning till hösten 2018 respektive 2019. Region Gotland har fått beskedet att
kunna fortsätta driva den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen i drift- och underhållsteknik.
Förutom denna yrkeshögskoleutbildning i egen regi så finns ett samarbete med Lernia i Östersund och Piteå angående utbildning till medicinsk sekreterare.
2.4

Integrationsenheten - förändring Lotsen

I december 2016 tecknades en överenskommelse mellan Skolverket och Region Gotland/utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, gällande olika insatser för mottagandet av
nyanlända elever. I linje med detta arbete bildades en mottagningsenhet, Lotsen, för grundoch gymnasieelever med annat modersmål än svenska. Förvaltningen har konstaterat att
verksamheten bör ha en närmare koppling till grundskolan. Förvaltningschefen beslutade
därför i maj 2018 att den centrala mottagningen för nyanlända (Lotsen) ska tillhöra enheten
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för modersmål och studiehandledning – vilken sorterar under barn- och utbildningsnämnden. Den förändrade organisationstillhörigheten trädde i kraft den 1 juli 2018.
2.5

Folkhögskolans internatboendet Nygårds kommer att byggas om

Internatboendet Nygårds vid Gotlands folkhögskola i Hemse har ett omfattande behov av
renovering och modernisering. Därför beslutade nämnden att begära om investeringsmedel
hos regionfullmäktige med 26 miljoner kronor för en nybyggnation av internatboendet.
Dessa medel har också beviljats. Förstudier har gjorts både när det gäller nybyggnationen
och en renovering av boendet. Det senare har beräknats uppgå till närmare 26 miljoner
kronor. Gotlands folkhögskola kommer att stå för driftkostnaden av internatboendet inom
den egna budgeten.
Ett alternativt förslag till nybyggnation av Nygårds internatboende har framkommit under
hösten, förslaget avser renovering av befintligt hus till en förmodad lägre kostnad. Förslaget kommer att analyseras och ska presenteras för nämnden innan beslut fattas.
2.6

Samverkan ska utvecklas för att få fler i arbete eller studier

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har utrett hur arbetet mellan förvaltningarna kan förenklas och effektiviseras för att fler gotlänningar ska nå en egen
försörjning och därmed minska kostnaderna för försörjningsstöd. I utredningsrapporten 1
har man kommit fram till att ett så kallat Vuxkomp bör inrättas, som stödjer vuxna i att
komma i arbete och/eller studier - där de båda förvaltningarna samarbetar tillsammans med
Arbetsförmedlingen. Den som söker försörjningsstöd ska slussas vidare till Vuxkomp och
få stöd att utarbeta en plan och aktiviteter för att komma vidare till arbetslivet.
Syftet är att i samverkan mellan arbetsmarknadsenheten, försörjningsstödet och Arbetsförmedlingen bringa ner kostnader för försörjningsstödet och stötta människor på sin väg mot
självförsörjning. En verksamhetsutvecklare anställdes i april och arbetet intensifierades.
Utvecklingsarbetet har under hösten tagit konkreta former och verksamheten öppnade den
15 oktober. Mottagandet har inledningsvis inriktats på målgruppen – nyinskrivna i försörjningsstödet. Till och med november månads utgång har ett tjugotal personer tagits emot.
Verksamheten fungerar väl och kommer att fortsätta även om den korta tiden gör att några
långsiktiga effekter för individerna ännu inte kan kartläggas eller analyseras.
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2.7

Naturnära jobb ska öka chanserna till anställning

Under året utsågs Gotland till ett pilotområde gällande regeringssatsningen på naturnära
jobb inom kommuner. Målgruppen för de naturnära jobben är arbetslösa personer. Syftet
är att ge deltagarna erfarenheter och referenser och därigenom stärka deras möjligheter att
få ett reguljärt arbete. Satsningen styrs och administreras av Naturvårdsverket. Detta har
resulterat i en satsning i samverkan mellan teknikförvaltningens gata/parkavdelning, arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningens försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen. Ett arbetslag om fem anställda och en handledare började arbeta i maj/juni. Pilotprojektet har
varit lyckosamt och erfarenheter kommer både att delas med andra kommuner och tjäna
som underlag för arbetsmarknadsenhetens eget utvecklingsarbete. Projektet har finansierats
av bidragsmedel.

1

Rapport ”Utökat samarbete – UAF och SOF”, 2018-03-09, ärende gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017/65
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Pilotprojektet avslutades den 31 december. Det har fallit väl ut både vad gäller utveckling
av deltagare och samarbetet mellan parterna. Budgetbeslutet i riksdagen i december innebär
att Naturvårdsverket inte kan utlysa bidrag till kommuner i naturnära jobb-satsningen.
2.8

Sökta statsbidrag

Ett antal olika statsbidrag har sökts. Som exempel så har vuxenutbildningen återsökt närmare 20 miljoner kronor för yrkesutbildning, traineejobb och lärlingsvux. Bidrag har även
sökts för exempelvis karriärtjänster och lärarlönelyftet där barn- och utbildningsnämnden
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fördelat de beviljade pengarna emellan sig.
Sökta statsbidrag redovisas i särskild bilaga. Många av statsbidragen ska redovisas till Skolverket under första halvåret 2019, vilket innebär att mer information lämnas i delår 2 2019.
2.9

Bostadsförsörjning

Bostadsfrågorna kräver fortfarande en stor insats från integrationsenheten trots att själva
anskaffandet av bostäder och rustning av dito lagts över på andra förvaltningar. Enheten
har fortfarande ansvar för att fördela lägenheterna. En sak som påverkat mer än vanligt under detta år är att enheten måste se till att de som bor i genomgångsboenden erbjuds mer
permanenta lösningar, boende i Gotlandshem eller Kuststaden. Det kräver insatser på flera
olika sätt från Integrationsenheten. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick i uppdrag av regionfullmäktige (RF § 121, 2018-09-24) att tillsätta en representant i befintlig förtursgrupp bostadsförsörjning.
2.10 Folkhögskolans uppdrag har förtydligats

Gotlands folkhögskola har dels ett uppdrag från Folkbildningsrådet och dels från Region
Gotland genom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som även är folkhögskolans styrelse. Nämnden har tagit beslut om att förtydliga uppdraget ur Region Gotlands perspektiv
för att säkerställa att verksamheten genomförs även utifrån aktuella program och planer.
Bland annat att ha tillväxtprogram för Gotland 2016–2020 i åtanke vid planering av verksamheten.
2.11 Deltagarveckor på folkhögskolan ska utökas

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Nämnden har beslutat att ge folkhögskolan i uppdrag att arbeta för att utöka antalet utbildningsplatser och volymen på antalet deltagarveckor. Detta mot bakgrund av att regeringen
föreslagit en permanent utbyggnad av antalet platser i landets folkhögskolor med sammanlagt 8000 platser i allmän och särskild kurs. Under hösten samlar Folkbildningsrådet in
uppgifter om hur många platser som skolorna tagit i anspråk. I februari 2019 sker en omfördelning mellan skolor som sökt ytterligare platser och skolor som inte tagit alla veckor i
anspråk. En permanent tilldelning kommer att ske först inför verksamhetsåret 2020.
Gotlands folkhögskola omsätter i nuläget ca 52 miljoner kronor. Statsbidraget till Gotlands folkhögskola utgörs av en årlig generell grundtilldelning för den pedagogiska verksamheten som för 2018 är 9 790 400 kronor för 6081 deltagarveckor – dessutom erhålls
andra statsbidrag. Det kommunala anslaget för år 2018 omfattar 21 miljoner kronor. Skolan har intäkter på sålda kurser, hyror etc. på drygt 11 miljoner kronor.
2.12 Feriejobben kommer till arbetsmarknadsenheten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i november att ta över ansvaret för de
kommunala sommarjobben för ungdomar från socialnämnden från och med år 2019. Detta
under förutsättning att de budgeterade medel på 3,1 miljoner kronor förs över från socialnämnden. Ansvaret för kommunala sommarjobb har sedan år 2005 legat hos socialförvaltningen. Arbetsmarknadsenheten, som arbetar med arbetsmarknadsinsatser samt studie- och
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yrkesvägledning på individnivå vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, anses ha rätt
kompetens att verkställa uppdraget. Rekrytering av personal och organisering av arbetet
startade i december.
2.13 Mottagande av kvotflyktingar

Region Gotlands mottagande av kvotflyktingar har ökat 2018. Under året har en rad utvecklingsbehov identifierats med anledning av olika stödbehov hos målgruppen. Det kräver
en mer omfattande process i mottagandet, liksom en samordning av språkstöd. Enheten
har arbetat fram en modell för mottagandet, som kallas ”Hej- Klara- Färdiga- Gå”, där det
också finns ett spår för kvotflyktingar som kommer direkt från ett flyktingläger.
Migrationsverket fastställde antalet nyanlända som omfattas av anvisningar till olika kommuner, anvisningen till Gotland för 2018 var 125. Anvisningstalet för 2019 är fastställt till
75.
2.14 Projektet Geek Network Gotland avslutas

I december 2018 avslutades ungdomsenhetens 3-åriga Arvsfondsprojekt, Geek Network
Gotland. Målgruppen har varit unga nördar, det vill säga personer med en förmåga att fokusera på ett smalt intresseområde. Projektet har stärkt målgruppen, både enskilt och som
grupp. Både personal och unga har breddat sin syn på nördhobbyn och det märks en stolthet hos målgruppen. Över 100 unga från Gotland har deltagit i världens största datorspelskonvent i Jönköping och tack vare projektet har nu Gotland ett eget nördkonvent med
300-400 deltagare årligen. Nördhobbyn erbjuder en meningsfull fritid för unga, som annars
riskerar att hamna i utanförskap. Kompetenser som förvärvats genom ideellt engagemang
inom nördhobbyn har lyfts och ses nu som en resurs vid nyanställningar i ungdomsenheten.
2.15 Nyinvigning Hemse ungdomsgård

Under september månad fick Hemse ungdomsgård möjlighet att öppna den nya ungdomsgården som är placerad i det så kallade kommunhuset. I huset finns även ett bibliotek vilket
innebär att det framöver kommer planeras och genomföras gemensamma evenemang tillsammans med bibliotekets personal. Invigningen ägde rum samma dag som Hemse torgdag, en uppskattad dag för många i socknen med omnejd. Det som kan utläsas efter två
månader är att besöksgruppen är jämnare fördelad mellan könen och att många yngre tonåringar har hittat dit till skillnad från hur det såg ut på den förra gården. Trots alla bakslag
och den utdragna bygglovsprocessen som varit under året ser alla med stark optimism
framåt och uppskattar den verksamhetsanpassade lokalen och det geografiska läget.
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2.16 Årets tjänsteman

Under företagardagen den 18 oktober utsågs Camilla Jåfs på Region Gotland till Årets
tjänsteman. Camilla Jåfs är samordnare för yrkesvux inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Priset Årets tjänsteman tilldelas varje år ”en tjänsteman i offentlig sektor som
utmärkt sig genom ett gott bemötande. En person som är lättillgänglig för medborgare och
som utmärker sig genom kunnighet och är professionell i sin yrkesroll”. Priset delas ut av
Tillväxt Gotland.
2.17 Årets gymnasielärare

Johan Bergström utsågs till årets gymnasielärare i Sverige vid Lärargalan 2018. Johan arbetar till vardags som lärare i matematik och spanska på Wisbygymnasiet. Det är elever i hela
Sverige som nominerar de lärare som gjort stor skillnad för dem. Utifrån nomineringarna
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analyseras vilka egenskaper som är grundläggande framgångsrecept för en intressant och
lärorik undervisning. 2018 kom det in över 37 000 nomineringar och Johan fick första pris.
2.18 Komvux 50 år

Den kommunala vuxenutbildningen inrättades i Sverige 1968. Under sina första 50 år har
den kommunala vuxenutbildningen befunnit sig i ständig förändring. Förändringar har
skett kring ett flertal olika nyckelfaktorer, bland annat kring elevantal, elevgruppernas sammansättning och kring formerna för organisering av verksamheten. Vuxenutbildningen har
gått från kvällsundervisning på 60-talet, till att överbygga utbildningsklyftor på 70-talet, för
att riktas in mot att vara mer av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd på 90-talet. Den 12 november firades även Komvux 50 år på Gotland med tal av nämndens ordförande och nuvarande samt tidigare rektorer.
2.19 Nämnden ställer sig bakom en etablering av Teknikcollege

I projektet Kompetenta Gotland (ett projekt inom nationella uppdraget Hållbara Gotland)
har ingått att utreda möjligheterna att införa teknikcollege på Gotland. Teknikcollege är en
kvalitetsstämpel på tekniskt inriktade utbildningar som kommun, utbildningsanordnare och
företag samverkar kring – för att öka attraktionskraften och kvaliteten kring dessa. Teknikcollege certifierar utbildningar som svarar mot företagens kompetensbehov. Nämnden beslutade i september att ställa sig bakom ansökan av ett Teknikcollege och anslog 529 000
kronor för uppstart inför certifieringen år 2019, samt äskade medel för etableringen av
Teknikcollege hos fullmäktige som beviljade ytterligare två miljoner för 2019.
2.20 Psykisk ohälsa bland elever oroar

Den psykiska ohälsan bland unga på Gotland är bekymmersam eftersom en god hälsa är en
viktig förutsättning för att klara skolan och omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för den mentala hälsan. Hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rektorer samt barnoch elevhälsan ser alla tendensen att fler barn och unga är i behov av stöd och insatser utifrån bl.a. psykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa. Andelen elever med hög skolfrånvaro
har ökat och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har blivit fler. Skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer beskriver att behovstrycket och efterfrågan på
deras insatser från både elever, rektorer, lärare och föräldrar är större än deras resursmöjligheter. Jämfört med riket kan vi ur statistiken utläsa att Gotland under 2017 hade 1,57 självmord per 1 000 invånare, enligt färska siffrorna från Socialstyrelsen. Gotland hamnar därmed på ett medel bland kommunerna i landet. Motsvarande andel för riket är 1,16. På Gotland finns en högre förekomst än rikssnittet gällande orosanmälningar till socialtjänsten,
psykisk funktionsnedsättning samt förskrivning av ADHD-läkemedel, antidepressiva läkemedel, sömnmedel och lugnande medel till barn och ungdomar. I avvikelsesystemet Flexite
märks oroande tendenser att fler barn och elever än tidigare är starkt utåtagerande och uppvisar våldsbeteende.
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2.21 Tillgängliga lärmiljöer

För att klara målet om att fler elever ska fullgöra sin utbildning inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan genomför Region Gotland en bred och genomgripande satsning på att
förbättra våra lärmiljöer. Arbetet sker med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten
med fokus på att höja kompetensen på området bland chefer och medarbetarna inom förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola. Detta är ett led i att öka likvärdigheten genom att göra undervisning och utbildning mer tillgänglig för alla elever. Särskilda målgrupper är barn/elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och elever med långvarig
frånvaro. Läs mer om tillgängliga lärmiljöer under avsnittet Förväntad utveckling.
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2.22 Skollagen 2018 - krav på att huvudmannen utser skolchef

Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda
huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018 och
ska tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs från och med 1 januari 2019. För
Region Gotlands del utsågs förvaltningschefen för de båda utbildningsnämnderna inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till skolchef enligt skollagen.
2.23 Borttaget statsbidrag vid utbildningskontrakt

Utbildningskontrakt är en insats för ungdomar mellan 20 och 24 år som saknar fullgjord
gymnasieutbildning. Utbildningskontraktet är en överenskommelse mellan individen, Arbetsförmedlingen och hemkommunen för att möjliggöra inläsning av gymnasiet på Komvux eller på folkhögskola. I riksdagens beslut om statens budget för 2019 aviserades en avveckling av insatsen utbildningskontrakt och kommunerna kan därför inte rekvirera ersättning efter den 31 december 2018.
2.24 Entreprenörskap och Ung Företagsamhet

Under året har en förstelärare riktad mot Ung Företagsamhet (UF) tillsatts vid Wisbygymnasiet som en del av en långsiktig strategi i syfte att systematiskt implementera UF på fler
gymnasieprogram. Wisbygymnasiet har dessutom nyligen beviljats ett statsbidrag för "Entreprenörskap i skolan", som ska användas för att finansiera bland annat kartläggning, fältstudier, utbildning och planering för pedagoger på de program som står på tur att eventuellt införa UF.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Idag erbjuds samtliga elever utbildning i entreprenörskap/UF via kurser inom det individuella valet. Obligatoriskt är det för elever på ekonomiprogrammet, handelsprogrammet (under 2 årskurser) och hotell- och turismprogrammet.
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2.25 Digitaliseringen av skolan

Regeringen har under året fastställt en nationell IT-strategi. Förtydliganden och förstärkningar har även gjorts i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Bland annat ska elevernas förmåga att vara källkritiska på nätet
stärkas. Syftet med förändringarna är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen från och med den 1 juli 2018.

För att möta förändringarna har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetat fram en
lokal handlingsplan för åren 2018–2022 som bland annat omfattar kompetensutvecklingsinsatser, utformandet av skolornas egna planer för digitaliseringsarbetet samt e-tjänster.
I september genomförde Region Gotland också årets stora kompetensutvecklingsdag för
800 lärare och trettiotalet skolledare. Under dagen erbjöds föreläsningar och workshops
med namnkunniga inom digitalisering kopplat till undervisning.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Det kollegiala lärandet sker i arbetslag med eller utan stöd av IT-pedagoger. Pedagoggotland.se är en aktiv plats som inspiration och stöd för detta. Vid sidan om detta har en
mängd spontana Facebookgrupper skapats för olika lärargrupper.
Inom förvaltningens verksamheter sker en fortsatt satsning på 1till1-datorer till alla elever
inom vuxenutbildningen och gymnasiet. Lärarna har tillgång till en lärplatta och en dator.
Läs mer om digitaliseringen av skolan under avsnittet Förväntad utveckling.
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Förväntad utveckling

3.1

En gymnasieutbildning för alla (SOU 2017/18:183)

Regeringen har lämnat flera förslag som ska möjliggöra att fler elever ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Riksdagen sa ja till alla förslag förutom förslaget om att vissa
elever ska kunna få undantag från några behörighetskrav till högskoleförberedande program på gymnasiet. Undantaget gällde elever som kommer från introduktionsprogram, det
vill säga en förberedelseutbildning för de elever som saknar behörighet till de nationella
programmen i gymnasieskolan.
Det här är några av de förslag som riksdagen sa ja till:
•

Varje elev i gymnasiet ska ha en mentor som följer elevens kunskapsutveckling och
studiesituation. Mentorn ska uppmärksamma om eleven behöver stöd.

•

Rektorn ska ges ett förtydligat ansvar att utreda upprepad eller längre frånvaro.

•

Eleverna på introduktionsprogrammen ska ha rätt till en garanterad minsta undervisningstid.

Några av lagändringarna började gälla den 1 juli 2018, andra delar börjar gälla den 1 juli
2019.
3.2

Rutiner för ökad säkerhet på Wisbygymnasiet

Med anledning av upprepade anlagda bränder, hot, misshandel, stölder och oro på Wisbygymnasiet så har ett projekt startats med fokus på att genomföra aktiviteter för att öka
säkerheten och tryggheten. Diskussioner har genomförts med elever, personal och andra
intressenter. En analys har genomförts av ett externt företag specialiserat på säkerhetsfrågor inom bland annat skolor. Analysen har resulterat i ett antal konkreta förslag som delvis
ingår i nedanstående aktiviteter:
Ett antal åtgärder kommer att genomföras 2019 och som exempel kan nämnas rutiner vid
olika situationer, informationsmöten för alla om lämpligt uppträdande, tydligare passage
vid receptionen, utrymningsvägar ska larmas, kodlås på fler platser, id-brickor skall bäras av
alla medarbetare och besökare, kameraövervakning på strategiska platser. Fokus kommer
att vara Sävehuset och matsalen. Kostnaden är svårberäknad men uppskattas till ca 1 mnkr.
Wisbygymnasiet samarbetar kontinuerligt med polisen och säkerhetsansvariga inom Region
Gotland gällande säkerhetsfrågor.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

3.3

Integration på arbetsplatsen (IpA) avslutas - Norma tar över

Projektet Integration på arbetsplatsen har under året startat en omfattande utvärdering med
en extern utvärderare. Arbetet ska bidra till den modell som sedan ska kunna användas av
Region Gotlands arbetsplatser. Erfarenheterna av projektet har under året i hög grad bidragit till en ny projektansökan ställd till Europeiska Socialfonden – ESF (regionsstyrelseförvaltningen är projektägare). Projektet beviljades under hösten och kommer på ett positivt
sätt att påverka IpAs implementeringsprocess. Det nya projektet vid namn Norma kommer
att skapa förutsättningar för kompetensutveckling utifrån den arbetsmodell till stöd för arbetsplatsernas inkluderingsarbete som IpA skapat.
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Kompetensförsörjning och arbetsmarknaden på Gotland

Arbetsförmedlingen presenterar två gånger per år en prognos2 för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på olika intervjuer med såväl privata som
offentliga arbetsgivare. Dessa rapporter är av stor vikt för vuxenutbildningen för att få en
bild av nuläget på arbetsmarknaden.
Beträffande arbetslöshetsnivån på Gotland finns det en tydlig skillnad utifrån två faktorer födelseland och utbildningsnivå. Arbetslösheten skiljer sig avsevärt åt mellan inrikes- och
utrikesfödda personer (3,8 procent mot 18,7 procent). Skillnaden är även stor mellan personer med kortare eller längre utbildning. Utbildning är en allt viktigare del i arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen har en viktig uppgift att vägleda och matcha personer till
arbete genom utbildning. Vuxenutbildningen har och kommer fortsätta ha en betydande
roll med att erbjuda olika former och nivåer av utbildning men även ge möjlighet till kompetensväxling och kompetenshöjande insatser.
3.5

Förändringar föreslås inom Komvux (Komvuxutredningen)

Den 31 augusti 2018 redovisades slutbetänkandet kring förändringar av kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna (En andra och en annan chans – ett komvux i
tiden, SOU 2018:71). Där föreslås en rad förändringar för att göra Komvux till en naturlig
del av individens livslånga lärande. Utredarna vill bland annat att skollagen förtydligas så att
det framgår att Komvux även utgör en del i arbetsmarknadens kompetensförsörjning och
förberedelser till fortsatta studier. Utredarna vill t.ex att urvalsreglerna till gymnasial nivå
ändras så att individer med störst behov av utbildning prioriteras. Utredningen föreslår att
riksrekryterande yrkesutbildningar införs inom Komvux. Utredarna vill även ha en förenklad betygsskala med betygsstegen godkänd och icke godkänd inom Komvux samt att
betygsrätt införs som ett krav för att enskilda anordnare ska få bedriva vuxenutbildning på
entreprenad. Nästa steg för utredningen är lagrådsremissen.
3.6

Utmaningar vuxenutbildningen - yrkesutbildningar

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Vuxenutbildningen förväntas spela en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar,
som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke och kompetensförsörjningen
till arbetslivet. Det finns en ökad efterfrågan på vuxenutbildning men samtidigt så upplever
många kommuner, främst inom den statliga satsningen regional yrkesutbildning för vuxna
(yrkesvux), att det finns hinder för ett breddat utbud av yrkesutbildningar. En av de största
utmaningarna är att det är för få sökanden, och utökad samverkan med olika branscher ses
som ett måste för att få fler vuxna att vilja söka yrkesutbildningar. Även medfinansieringskravet är en utmaning för kommunerna och kravet riskerar att begränsa hur många
platser kommunerna kan erbjuda inom yrkesvux. Därtill ska tilläggas att målgruppen för
vuxenutbildningen ser annorlunda ut än tidigare, med fler personer i behov av särskilt stöd.
Den 1 januari 2018 infördes en utbildningsplikt för nyanlända och en tydlig trend är att antalet utlandsfödda deltagare kommer fortsätta att öka. Det kommer att vara en utmaning att
anpassa vuxenutbildningen mot ovanstående förändringar och krav, i synnerhet då det råder brist på rätt personal.

2

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Prognoser/Prognoser/Gotland/2018-12-12-Fler-sysselsatta-och-farre-arbetslosa.html
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Projektet Kompetenta Gotland föreslår Teknikcollege - på sikt Vård- och
omsorgscollege

Kompetenta Gotland syftar till att möta utmaningar med att höja utbildningsnivån på Gotland, öka tillgången till kompetens utifrån arbetsgivares behov, samt att skapa långsiktigt
hållbara strukturer som förändrar arbetssätt och minskar glappet mellan skola och arbetsliv.

3.8

•

Inom projektets aktivitet Skola och arbetsliv kommer fortsatt fokus att vara utbildning
och nätverksetablering. Detta så att studie- och yrkesvägledning blir hela skolans
ansvar och att arbetet genomsyrar undervisningen på skolans alla stadier och förskolan. Utöver detta så strävar insatserna mot att både arbetsgivare och skola tar
aktivt och gemensamt ansvar för kopplingen mellan skola och arbetsliv.

•

Inom projektets aktivitet Yrkeshögskola kommer manualer och annat stödmaterial
tas fram. Detta så att YH-utbildning, utifrån ett tydligt uppdrag med tydliggjord
struktur, både i egen regi och i samverkan med arbetsgivare och andra utbildningsanordnare, kan bedrivas.

•

Inom projektets aktivitet College kommer under hösten Teknikcollege Gotland att
etableras. Arbetet med framtagning av en ansökan för ett Vård- och omsorgscollege
kommer att fortsätta. Ovanstående insatser strävar emot att utbildning i Teknik och
Vård- och omsorg bedrivs i nära samarbete med branscherna.
Regeringen vill förbättra genomströmningen inom sfi

En utredning om svenska för invandrare (sfi) har tillsatts3.
Detta med anledning av att utbildningen i sfi skiljer sig åt beroende på vilka satsningar som
den enskilda kommunen gör. En utredning ska undersöka om sfi-systemet bör göras om.
Utredningen ska presenteras i sin helhet senast den 31 maj 2019. Detta kan innebära omfattande förändringar av sfi.
3.9

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (U 2018:01)

Den särskilda utredaren Lars Stjernkvist har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux)
och särskild utbildning för vuxna (särvux) bättre kan planeras och dimensioneras utifrån
regionala och nationella kompetensbehov. Syftet med utredningen är bl.a. att trygga den
regionala och nationella kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Syftet är även att
främja en likvärdig utbildning och minska segregationen inom gymnasieskolan. Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 3 februari 2020.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

3.10 Ett ordnat mottagande (SOU 2018:22)

Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Reglerna för etableringen harmoniseras i större utsträckning med regelverket för
övriga arbetssökande. De nya reglerna innebär bland annat att nyanlända med kort utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, i huvudsak ska ta del av utbildningsinsatser i form av sfi, samhällsorientering och vuxenutbildning. Det är i sammanhanget vik-

3

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/08/dir.-201873/
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tigt att säkerställa att det finns en mottagningskapacitet inom vuxenutbildningen innan anvisning sker. Utbildningsplikten innebär att vuxenutbildning måste erbjudas elever inom ramen för etablering med heltidsstudier förutom sfi.
Resultatet av utredningen Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering
eller återvändande (SOU 2018:22) kan på sikt komma att påverka integrationsenhetens
verksamhet. Mottagandeutredningen redovisar i betänkandet ett huvudförslag där staten,
kommunerna och landstingen tar ett gemensamt ansvar för mottagandet. Förslaget föreslår bland annat att så kallade ankomstcentra ska bildas på några platser i landet med följande uppgifter: asylprövning, information om Sverige, hälsoundersökning, frågor om utbildning och vad man arbetat med tidigare samt kontakt med myndigheter och eventuell
förberedelse för flytt till annan kommun i Sverige. Region Gotland har av Arbetsmarknadsdepartementet utsetts till remissinstans för att lämna yttrande över betänkandet och valt att
ställa sig bakom SKL:s yttrande.
3.11 Tillgängliga lärmiljöer

Under 2019 kommer förskolors och skolors arbete med åtgärder och anpassningar för tillgänglighet fortsätta och vidareutvecklas. Detta ska ske genom att öka förvaltningens kunskap kring vilket stöd skolledare behöver för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla samt
vidta åtgärder utifrån kunskapen. Fokus är att var och en kan känna igen sig, identifiera sig
och därmed betrakta sig som en viktig person. Detta är en förutsättning för lusten att lära.
Projektet kring tillgängliga lärmiljöer ska synliggöra arbetet för att stödja den primära målgruppen för insatserna, barn och elever inom det neuropsykiatriska området. Att det finns
förväntningar och därmed stödinsatser och resurser i regionen ska vara synligt och känt.
3.12 Digitaliseringen av skolan framåt

Skolverket har mot bakgrund av den nya nationella IT-strategin uppdraget att utveckla ett
antal utbildningspaket kring digitalisering för verksamma inom skolan. Dessa paket kommer att ge en god hjälp i att lyfta den digitala kompetensen bland lärare och skolledare på
Gotland. Koordination av detta kommer att ske med hjälp av förvaltningens IT-pedagoger.
För Gotland betyder förändringarna bland annat att ännu större satsningar behöver göras
på att kompetensutveckla lärare och skolledare. De senare behöver kliva fram som förebilder och ta täten i digitaliseringen av skolan.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att från och med vårterminen 2019 genomföra
nationella prov digitalt inom utvalda årskurser och ämnen. En gemensam nationell lösning
kommer inte att finnas förrän tidigast 2021 varför utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
måste utveckla och erbjuda en lösning fram till dess. Detta kommer att innebära ett inköp
av systemstöd och nya säkerhetsrutiner för lärare och elever. Då Gotland är relativt väl rustat med nätverk och enheter till elever så blir kostnaden begränsad. Eleverna har behov av
att bekanta sig med den nya lösningen varför även en del av egenutvecklade prov måste genomföras digitalt med liknande rutiner.
För att få grepp på den omfattande utvecklingen inom digitaliseringsområdet skapas nu ett
forum bestående av avdelningschefer som ska prioritera och driva utvecklingsarbetet. Ett
antal olika utvecklingsprojekt pågår som är viktiga förutsättningar för verksamhetsutvecklingen. Bland annat rör dessa skoladministrativa system (som ska ersätta dagens olika lösningar för skolformerna), digitala läromedel (som ger interaktivitet, filmer, bilder, möjlighet
att dela uppgifter, spelupplägg etc) och digitalisering av det systematiska kvalitetsarbetet
(vilket förenkla faktainsamlandet och presentationen av kvalitetsindikatorer).
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Perspektiv samhälle
SOCIAL HÅLLBARHET
För Region Gotland handlar social hållbarhet om att bygga ett långsiktig och öppet samhälle för
dess invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där grundläggande mänskliga
behov tillgodoses. En ö där människor lever ett gott liv i kombination med god hälsa vilket innebär att man kan förverkliga sina egna möjligheter. En ö där det finns en mångfald av människor och utrymme för nya möten. En ö där människor känner tillit och förtroende för varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.
(Region Gotlands styrkort)

EKONOMISK HÅLLBARHET
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa ekonomisk tillväxt på ett balanserat
sätt i nyttjandet av resurser. Gotland ska växa via en ökad folkmängd, innovativa idéer och
samverkan. Med en bra uppväxtmiljö och en god utbildning skapas goda förutsättningar för tillgång av kompetent arbetskraft på lång sikt. Ett bra företagsklimat och goda kommunikationer.
En väl utbyggd infrastruktur, såväl den fysiska, som det tekniska (IT).
(Region Gotlands styrkort)

EKOLOGISK HÅLLBARHET
För Region Gotland innebär ekologisk hållbarhet att vi ska värna om miljön, naturen och vattnet
för att säkra ett fortsatt hållbart samhälle till kommande generationer. Det innebär att utveckla
Gotland som ekokommun. Ställa om till lokalproducerad förnyelsebar energi och minska negativa klimatavtryck och gifter i miljön. Högre grad av återvinning och hållbara kretslopp, att
minska samhällets farliga avfall, klimatanpassning, medvetna konsumtionsval och ansvarsfullt
samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen.
(Region Gotlands styrkort)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har i verksamhetsplanen för 2018 valt ut
några prioriterade utvecklingsområden. Varje utvecklingsområde är kopplat till ett eller flera
av de koncerngemensamma målen från koncernstyrkortet och nämndmålen som har tagits
fram för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Varje koncerngemensamma mål och
nämndmål kan också vara kopplat till ett eller flera utvecklingsområden. Redovisningen av
måluppfyllelse för koncernstyrkortets samhällsperspektiv sorteras utifrån de mål i det koncerngemensamma styrkortet som i verksamhetsplanen har kopplats till ett eller flera prioriterade utvecklingsområden. Måluppfyllelsen utgår huvudsakligen från de indikatorer i koncernstyrkortet som har koppling till nämndernas ansvarsområden.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Förvaltningens prioriterade utvecklingsområden med tillhörande aktiviteter och utvecklingsprojekt bildar tillsammans en helhet som syftar till att bidra till måluppfyllelsen.
Redovisningen av måluppfyllelse per mål har följande struktur:
•

koppling till prioriterade utvecklingsområden och tillhörande indikatorer från koncernstyrkortet (tabell)

•

redovisning av resultat utifrån ovannämnda indikatorer (text, samt tabell i bilaga)

•

bedömning av bidrag till måluppfyllelse (text)
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Mål: God folkhälsa

Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer från koncernstyrkort

Resultat

Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund

Upplevelse av trygghet *

årskurs 2 Wisbygymnasiet medelvärde 3,5

*Inom årskurs 2 på gymnasiet genomfördes elevenkäter under hösten 2017. Frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” ställdes. Eleven fick svara på en 4 gradig
skala där 1= instämmer inte alls och 4= instämmer helt.

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. Till detta hör ett
normkritiskt förhållningssätt och respekt för människors lika värde.
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.
4.2

Mål: Gotlänningar känner sig delaktiga

Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer från koncernstyrkort

Resultat

Allas ansvar för skolans uppdrag

Delaktighetsindex *

årskurs 2 Wisbygymnasiet medelvärde 3,0

Nöjd inflytandeindex

Ingen indikator i UAF VP

Integration och etablering

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

*Inom årskurs 2 på gymnasiet genomfördes elevenkäter under hösten 2017. Frågan ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter” ställdes. Eleven fick
svara på en 4 gradig skala där 1= instämmer inte alls och 4= instämmer helt. Observera att resultaten inte redovisas som ett index.

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 strukturerad, men för att detta 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. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen behöver utvecklas ytterligare. Möten och mötesplatser mellan etablerade och nya
gotlänningar är viktigt för integrationsarbetet. Att skapa sådana mötesplatser är en del av
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utbildnings- och arbetslivsförvaltningens uppdrag. Exempel på mötesplats är t.ex. medborgarplatsen som nu förutom Visby även finns i Hemse och Fårösund.
4.3

Mål: Alla barn har goda uppväxtvillkor

Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer från koncernstyrkort

Resultat %

Allas ansvar för skolans uppdrag

Barn 1–5 år inskrivna i förskola

88 % *

Integration och etablering

Andel elever årskurs 9 behöriga till
yrkesprogram

81,9%

*Andel barn födda 1 jan 2013–31 maj 2017 på Gotland som var inskrivna i kommunal eller fristående förskola per den 31 maj 2018

Resultatet för Gotlands kommunala skolor har de senaste åren varit i nivå med riket eller
högre. Det finns dock skillnader mellan skolor och mellan flickor och pojkar i hur stor andel som blir behöriga till yrkesprogram. Andelen flickor som blir behöriga till yrkesprogram
på gymnasiet är högre än andelen pojkar.
Den höga andelen barn inskrivna i förskola på Gotland tyder på att förskolans verksamhet
har goda möjligheter att bidra till målet om att alla barn ska ha goda uppväxtvillkor. Att en
relativ hög andel elever uppnår behörighet till yrkesprogram är också en indikator på att
våra verksamheter i stor utsträckning bidrar till att nå målet om att alla barn ska ha goda
uppväxtvillkor. Dock finns en utmaning i att lyfta pojkars resultat och höja resultaten för
skolor som har lägre resultat
4.4

Mål: Alla elever ska fullfölja gymnasieskolan

Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer från koncernstyrkort

Resultat %

Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund

Andel elever åk 9 behöriga till yrkesprogram

81,9

Allas ansvar för skolans uppdrag

Gymnasielever med examen inom 4
år

68,4

Integration och etablering

Som beskrivet under avsnittet 4.3 Alla barn har goda uppväxtvillkor uppnår en hög andel av
eleverna i Region Gotlands grundskolor behörighet till yrkesprogram på gymnasieskolan.
Men skillnader finns mellan skolor och mellan flickor och pojkar. Resultaten indikerar att vi
genom våra kommunala grundskolor i stor utsträckning bidrar till målet om att alla elever
ska fullfölja gymnasieskolan. Vi ser att det fortsatt finns ett arbete att göra för att lyfta pojkars resultat till flickors nivå samt att lyfta grundskolor med lägre resultat.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

4.5

Mål: Ett jämställt och jämlikt Gotland

Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer från koncernstyrkort

Resultat

Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund

Gymnasieelever som påbörjat universitet/högskoleutbildning inom 2
år efter avslutade gymnasiestudier
Självupplevd hälsa

20,9 %

Allas ansvar för skolans uppdrag
Gotlands kompetensförsörjning
Integration
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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. 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 samt god samverkan kring eleverna både inom och utom skolan och förvaltningen är
betydelsefullt för att vi ska lyckas. 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.
4.6

Mål: En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för en god inomregional
balans

Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer från koncernstyrkort

Resultat

Gotlands kompetensförsörjning

Ej tillämpliga för UAF

-

Nämnden bedriver verksamhet över hela ön och bidrar därmed till att hela Gotland kan utvecklas. Särskilt kan nämnas satsningen på nytt elevboende i Hemse och ökad satsning på
filmverksamheten i Fårösund.
4.7

Mål: Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer från koncernstyrkort

Resultat

Allas ansvar för skolans uppdrag

Gymnasieelever som påbörjat universitet/högskoleutbildning inom 2
år efter avslutade gymnasiestudier
Andel av hela befolkningen, 15-74
år, som är i sysselsättning
Andel av befolkningen, 25-64 år,
som har minst 3 års högskoleutbildning
Antal personer som under året anvisats plats från Arbetsförmedlingen
till Region Gotlands förvaltningar
Relativt arbetslöshetstal

20,9 %

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Integration

Ingen indikator i VP
Ingen indikator i VP

85

Ingen indikator i VP

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.
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Mål: God tillgång till vuxenutbildning

Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer från koncernstyrkort

Resultat

Gotlands kompetensförsörjning

Andel invånare som deltar i vuxenutbildning
Pågående yrkeshögskoleutbildningar
i egen regi eller i samarbete med
andra utbildningsaktörer

3,5 % (OBS värdet avser 2017, finns
ännu inget värde för 2018)
3

För att klara de statliga satsningarna på vuxenutbildningens område har tre yrkessamordnare med yrkeslärarerfarenhet samt två yrkeslärare anställts vid Komvux. Kompetensförsörjningsprojektet Kompetenta Gotland, som genomförs fram till år 2020, har fokus på att
höja utbildningsnivån på Gotland. Projektet ska hitta strukturer för att i högre grad tillgängliggöra yrkeshögskoleutbildningar för gotlänningar, liksom att undersöka möjligheten att
införa teknik- och/eller vård- och omsorgscollege på ön.
4.9

Mål: Ingen bostadsbrist

Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer från koncernstyrkort

Resultat

Integration och etablering

Andel bosatta av anvisade nyanlända

Ingen indikator i VP

Samverkan över förvaltningsgränser kring bostadsförsörjning för kommunanvisade nyanlända personer 4har påbörjats och behöver fortsatt utveckling.
Alla anvisade nyanlända under 2018 har fått en bostad. Totalt handlar det om 91 personer
och av dessa fick sju hushåll ett så kallat genomgångsboende. Fyra av dessa har senare under 2018 flyttat till ett ordinarie boende. Dessutom har ytterligare sju familjer som tvingades flytta till ett genomgångsboende 2017 kunnat flytta till ordinarie lägenheter under 2018.
4.10 Mål: Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer från koncernstyrkort

Resultat

Ej tillämpliga för UAF
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Folkhögskolans uppdrag utgår 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

Motsvarande syften ska bidragen till studieförbunden uppnå, som nämndens ansvarar över
att fördela.

4

Länstalet för Gotland är år 2018 är satt till 125 personer
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Ungdomsgårdarnas målsättning på Gotland är att främja unga människors växande och nyfikenhet genom att bedriva en jag-stärkande verksamhet präglat av ett salutogent synsätt5.
Verksamheten ska utveckla ungas förmågor och främja mellanmänskliga möten.
4.11 Målområdet ekologisk hållbarhet

Undervisning kring miljöfrågan i alla skolformer ska ge kunskap och förståelse för miljöoch naturvårdsfrågor och leda till ett ansvarsfullt förhållningssätt till jordens resurser. Varje
lärare och pedagog ansvarar för hur undervisningen ska planeras och genomföras för att
leda till detta. Till det kommer att undervisningen ska fånga aktuella frågor i omvärlden,
både lokalt och globalt samt att vatten ingår som en naturlig del i undervisningen i flertal
ämnen, kurser eller program.
Till Region Gotlands övergripande miljöprogram har alla nämnder beslutat om en tillhörande handlingsplan. För utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tar handlingsplanen även
hänsyn till de nationella styrdokumenten och uppdragen för utbildningarna där undervisning kring miljö är ett obligatorium.

5

Kvalitet
I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur någonting är och upplevs, vilket kan vara
olika hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför att identifiera mottagaren av en vara eller tjänst och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla överenskommen
kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna ska känna tillit till att regionen använder
skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.
(Region Gotlands styrkort)

5.1

Redovisningens struktur

I utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan för 2018 har barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat vilka av målen i
koncernstyrkortet som är direkt tillämpliga för förvaltningen. Utöver de direkt tillämpliga
målen har barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
gemensamt tagit fram tre nämndmål. I arbetet med att nå de direkt tillämpliga målen i koncernstyrkortet samt nämndmålen har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen valt ut fem
prioriterade utvecklingsområden. De flesta av förvaltningens utvecklingsområden är kopplade till ett eller flera av de koncerngemensamma målen från koncernstyrkortet samt
nämndmålen.
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Bedömning av måluppfyllelse alternativt bidrag till måluppfyllelse sker för de direkt tillämpliga målen i koncernstyrkortet samt för nämndmålen.
Om inget annat anges redovisas resultat för Gotlands kommunala verksamheter och jämförs med andra kommunala verksamheter.
5.2

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att nämnden i hög utsträckning bidrar till
måluppfyllelse för koncernstyrkortets God tillgänglighet till Region Gotland samt God kvalitet i
skolan. Vidare bedöms nämnden i hög utsträckning nå nämndmålen för Kunskapslyft för barn,
5

att utgå från de resurser och förmågor som finns hos den enskilda.
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unga och vuxna, Kunskapslyft i arbetslivet och Lyckad integration. Fortfarande finns utvecklingspotential och det fortsatta arbetet med de prioriterade utvecklingsområdena kommer att bidra till ökad måluppfyllelse framöver.
5.3

Mål: God tillgänglighet till Region Gotland

Hösten 2018 har den senaste servicemätningen för att undersöka tillgängligheten till Region
Gotland via e-post- och telefoni genomförts. (Detta är en del av de mätningar som görs
inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet – KkiK.). Resultatet från servicemätningen
används för att mäta måluppfyllelsen gällande koncernstyrkortsmålet God tillgänglighet till
Region Gotland.
Indikator från koncernstyrkort

Resultat

Andel som får svar på e-post inom två dagar

Gymn/Vuxenutb. 100 %

Andel som tar kontakt med Region Gotland via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga
Gott bemötande vid kontakt

Gymn/vuxenutb. 40 %
Gymn/vuxenutb. 83 %

Resultatet visar en tydlig förbättring inom samtliga områden jämfört med motsvarande
mätning 2017. Framför allt har det skett en mycket stor förbättring kring tillgänglighet via
e-post som nu är 100 procent. Det har även skett en stor förbättring inom området svar på
ställd fråga, som dock är ett fortsatt utvecklingsområde.
Resultatet kommer att analyseras vidare och en åtgärdsplan kommer att tas fram.
Identifierade styrkor
Tillgängligheten är hög
Svarstider på e-post 100%
Bemötande är god
Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Svar på ställd fråga

Bättre/tydligare kontaktinformation på webb och i trycksaker för att styras
till ”rätt” handläggare.

5.4

Mål: God kvalitet i skolan
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Föregående års resultat inom parentes.
Prioriterat utvecklingsområde

Indikator från koncernstyrkort

Resultat

Likvärdig och tillgänglig utbildning
samt Gotlands kompetensförsörjning

Gymnasieelever med examen inom 4
år

68,4 % (71,5%)
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Mål: Kunskapslyft för barn, unga och vuxna (nämndmål)
Wisbygymnasiet

Figur6 Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag är nöjd med min skola
som helhet", dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. Uppgifterna kommer från Skolinspektionens "Skolenkäten" som en gång under två
läsår T-1 och T (ex. 2015-2016) tillfrågat skolans gymnasieelever år 2. För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor (inkl. kommunalförbund) belägna i den aktuella kommunen, medan uppgifterna på enhetsnivå och för riket även inkluderar skolor med annan huvudman. Källa: Skolinspektionen.7

84 procent av elever inom årskurs 2 på gymnasiet svarade positivt på frågan ”Jag är nöjd
med min skola som helhet”. Resultatet är högre än resultatet för alla kommuner, ovägt medel men lägre i jämförelse med liknande kommuner.
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Figur Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever från gymnasieskolan enligt Gy 2011 vårterminen det valda läsåret. Detta innefattar elever som tagit gymnasieexamen samt elever som fått ett studiebevis där eleven är betygssatt i kurser som totalt omfattar minst 2500 poäng. Källa
Skolverket

Andel avgångselever med gymnasieexamen, nationella program är totalt sett för Wisbygymnasiet 92,3 procent. För högskoleförberedande program ökar andelen elever med gymnasieexamen medan andelen elever med gymnasieexamen från yrkesprogram minskar i jämförelse med 2017. Totalt ligger resultaten 1,9 procentenheter över riket.

6

I sammanställningen används liknande kommuner avseende gymnasieskola som har tagits fram genom en likhetsutsökning i kommunoch landstingsdatabasen Kolada. För Gotland 2017 är detta Skövde, Kalmar, Varberg, Ängelholm, Luleå, Norrtälje och Falun
7
Resultaten för 2018 fanns inte tillgängliga från Skolinspektionen när denna rapport skrev.

24 (66)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse GVN 2018

Figur Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever, per programtyp och uppdelat på kön. Antalet avgångselever från gymnasieskolor enligt Gy 2011 vårterminen det valda läsåret. Detta innefattar elever som tagit gymnasieexamen samt elever som fått ett studiebevis där eleven är betygssatt i kurser som totalt omfattar minst 2500 poäng. Källa Skolverket

När resultaten delas upp mellan kvinnor och män ser vi att kvinnor i större utsträckning
når examen än män. Skillnaderna mellan könen har under åren 2016 och 2017 varit lägre
inom yrkesprogram än inom högskoleförberedande program. För 2018 gäller det omvända
och skillnaderna mellan könen är större inom yrkesprogram.
De senaste åren har andelen elever på Wisbygymnasiet som erhållit examensbevis efter avslutad gymnasieutbildning varit hög och legat cirka två procentenheter över riket. Resultatsammanställningen om kunskapsresultat för avgångseleverna 2018 visar att genomströmningen är fortsatt hög (92 procent). Dock är skillnaden stor mellan yrkes- respektive högskoleförberedande program och även mellan män och kvinnor.
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En större andel elever från de högskoleförberedande programmen erhåller examensbevis
jämfört med eleverna från yrkesprogrammen och gapet mellan grupperna ökar. Mellan år
2017 och 2018 ökade skillnaden med 7,6 procentenheter. När vi går djupare in i resultaten
visar det sig att en större andel kvinnor än män erhåller examensbevis. Skillnaden är ca 10
procentenheter och har ökat sedan föregående år. Det innebär att mer än 4 gånger fler män
än kvinnor lämnar gymnasieskolan utan examensbevis.
Orsakerna till den ökade spännvidden mellan olika elevgrupper kan vara flera och en fördjupad analys krävs för att identifiera dessa. En möjlig förklaring är den omorganisation
som genomfördes under motsvarande tidsperiod. Ett syfte med förändringarna som verkställdes 2017 var att säkerställa en likvärdig bedömning, vilket innebär att lärare inom de
gymnasiegemensamma ämnena idag arbetar på såväl yrkes- som högskoleförberedandeprogram.
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Figur Genomsnittliga betygspoängen för de elever som uppnått examen från antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Källa Skolverket

Efter flera år av ökande resultat, minskar resultaten av den genomsnittliga betygspoängen
från 14,8 till 14,6 mellan åren 2017 till 2018. Motsvarande värde för riket är 14,6 till 14,8
mellan åren 2017 till 2018. Betygspoängen skiljer sig mellan kvinnor och män. Kvinnorna
har i genomsnitt 1,3 poäng högre betyg än männen. En orsak antas vara bildande av den
nya skolenheten, där energi åtgått för flytten till det nya Sävehuset samt att skapa nya relationer och samarbeten i nybildade gruppkonstellationer.
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Figur Andel ( procent) elever med grundläggande behörighet för högskolestudier efter avslutat yrkesgymnasium. Källa Skolverket

Andelen elever som uppnår högskolebehörighet fluktuerar över tid och mellan de olika yrkesprogrammen. Från år 2017 till 2018 minskar andelen från 45,9% till 34,7 procent. Motsvarande för riket är 31,2 procent (2017) och 34,3 procent (2018). Andelen kvinnor som läser högskolepaketet på Wisbygymnasiet är cirka 50 procent högre än för männen. Att elever ska uppnå högskolebehörighet är ett inte helt oproblematiskt strävansmål. Kunskapskraven i de nödvändiga kurserna inom svenska och engelska är höga och med underkända
resultat riskerar eleven bli utan examensbevis. Att kurserna inom det så kallade högskolepaketet är en del av det individuella valet innebär också en begränsning för eleverna att läsa
vissa karaktärsämneskurser.
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Figur8 Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 4 år sedan med examen inom 4 år, inkl. IM dividerat med antal elever som
började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 4 år sedan, inkl. IM. Källa: SCB.

Andel gymnasieelever som tar examen inom 4 år har minskat totalt sett på Wisbygymnasiet.
Skillnader i könen visar att kvinnor i större utsträckning tar examen inom 4 år än män. I
jämförelse med liknande kommuner är andelen lägre medan andelen är högre än resultaten
för alla kommuner.
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Figur 9 Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för fyra år sedan med examen eller studiebevis inom fyra år, inkl. IM dividerat
med antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för fyra år sedan, inkl. IM. Källa: SCB.

Andel gymnasieelever som tar examen eller studiebevis inom 4 år har minskat totalt sett på
Wisbygymnasiet. Skillnader i könen visar att kvinnor i större utsträckning tar examen eller
studiebevis inom 4 år än män. I jämförelse med liknande kommuner är andelen lägre medan andelen är högre än resultaten för alla kommuner.

8

I sammanställningen används liknande kommuner avseende gymnasieskola som har tagits fram genom en likhetsutsökning i kommunoch landstingsdatabasen Kolada. För Gotland 2017 är detta Skövde, Kalmar, Varberg, Ängelholm, Luleå, Norrtälje och Falun
9

I sammanställningen används liknande kommuner avseende gymnasieskola som har tagits fram genom en likhetsutsökning i kommunoch landstingsdatabasen Kolada. För Gotland 2017 är detta Skövde, Kalmar, Varberg, Ängelholm, Luleå, Norrtälje och Falun
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Figur Andel avgångselever från ett kvinnodominerat/mansdominerat program samt ett program med jämn könsfördelning. Ett program ses som mans- eller
kvinnodominerat när 60 procent eller fler kvinnor/män går på programmet det aktuella året sett till kommunnivån. Om programmet har färre än 60 procent
män/kvinnor anses det ha jämn könsfördelning. En avgångselev är en elev som tagit gymnasieexamen samt en elev som fått ett studiebevis där eleven är betygssatt i kurser som totalt omfattar minst 2500 poäng. Källa: SCB.

Gymnasieelever som avslutar från ett kvinnodominerat program når examen eller får studiebevis i högre utsträckning än elever från mansdominerat program alternativt elever från
program med jämn könsfördelning. Resultaten skiljer sig mellan åren.

Figur10 Elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal gymnasieskola belägen i kommunen (fr.o.m. 2015 inkluderas även kommunalförbunds skolor i kommunen).
Avser läsår, mätt den 15 oktober. Källa Skolverket (Siris).
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Andel elever per lärare inom Wisbygymnasiet har ökat mellan åren 2016 och 2017. Andelen
är dock lägre än liknande kommuner.

10

I sammanställningen används liknande kommuner avseende gymnasieskola som har tagits fram genom en likhetsutsökning i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. För Gotland 2017 är detta Skövde, Kalmar, Varberg, Ängelholm, Luleå, Norrtälje och Falun
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Figur Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Som antagen på förstahandsval räknas den som i juli erbjudits studier på det program samt skolenhet
som de sökt till i första hand (elever som sökt introduktionsprogram i första hand ingår inte). Källa: Skolverket.

Antal sökande till Wisbygymnasiet ökar från 509 år 2017 till 652 år 2018, men andelen som
erhåller sitt förstahandsval minskar. Efter första antagningsomgången den 1 juli hade 58,9
procent av de på Gotland folkbokförda ungdomarna som sökt Wisbygymnasiet kommit in
på sitt förstahandsval. Andelen för riket är 64,6 procent. Orsakerna till den relativt låga siffran är flera:
1. Antalet obehöriga elever som sökte till gymnasieskolan var mer än dubbelt så
många jämfört med året innan
2. Möjligheten att utöka antal platser på de yrkesprogram som har den största efterfrågan såsom t ex bygg- och anläggningsprogrammet och el- och energiprogrammet
begränsas på grund av tillgången av lokaler och APL-platser.
3. För att få en budget i balans har Wisbygymnasiet optimerat sin organisation. För att
säkerställa fulla grupper i kurserna har andelen tillgängliga platser i förhållande till
antalet sökanden minskats

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Risken finns att måluppfyllelse och genomströmning påverkas negativt på grund av att elever antagits på program som de sökt i andra eller tredje hand. Att fler nyanlända elever med
annat modersmål än svenska antas till gymnasieskolan innebär en särskilda utmaning, både
för skolan och den enskilde, som på sikt kan påverka genomströmningen. Flera elever kan
komma att förlänga sin studietid för att uppnå gymnasieexamen.
Värt att notera är att Wisbygymnasiet ser en tydlig korrelation med resultatet från grundskolan och resultatet efter avslutad gymnasieutbildning. Trots en omfattande omorganisation så kan skolan inte identifiera några negativa effekter på genomströmning och resultat.
Gymnasiet och grundskolan har under läsåret arbetat fram nya rutiner för överlämning
mellan skolformerna. Samarbetet med nätverket av specialpedagoger har också utvecklats
och stärkts.
Ungdomsenheten

Verksamheten har under 2018 för första gången deltagit i uppföljningssamtal inom det systematiska kvalitetsarbetet och saknar tidigare jämförbara resultat. För ungdomsenheten
finns nationella jämförelser på riksnivå som genomförs vartannat år i Nacka nätverk. Nästa
mätning äger rum hösten 2019. Då kommer det både tas fram nya nyckeltal och göras en
brukarundersökning.
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Nackanätverket initierades 1999 av den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Nacka. Nätverket består av ansvariga förfritidsgårdsverksamheten i sex svenska kommuner. Kommuner som nu ingår i nätverket är Nacka, Haninge, Tyresö, Gotland, Mjölby och Jönköping
Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen har kontinuerlig antagning under hela året vilket gör att det inte går att
göra en korrekt analys av 2018 års resultat förrän kalenderåret är avslutat. Med anledning av
detta är det framförallt 2017 års resultat som kommer att vara utgångspunkt för analysen.

Figur Andel av kursdeltagarna i grundläggande vuxenutbildning som enligt deltagarförteckningen har slutfört kurs vid årets slut. Källa Skolverket

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Andelen kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning på Gotland som slutfört kurs
har ökat under 2017. Andelen är även högre än andelen i samtliga kommuner.

Figur Andel av kursdeltagarna i gymnasial vuxenutbildning eller i påbyggnadsutbildning som enligt deltagarförteckningen har slutfört kurs under året. Påbyggnadsutbildningar upphörde 1 september 2009 vilket innebar att inga nya påbyggnadsutbildningar anordnades men pågående utbildningar har fullföljts. Från och
med 2011 redovisas inte längre påbyggnadsutbildning i statistiken. Källa Skolverket

Andelen kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning på Gotland som slutfört kurs har
minskat under 2017. Andelen är dock högre än andelen i samtliga kommuner.
Vad det gäller resultaten inom grundläggande vuxenutbildningen så är resultaten i paritet
med riket. Inom grundläggande vuxenutbildning är det många elever som har en kort utbildningsbakgrund vilket innebär att de ofta är i behov av extra stöd för att klara av sina
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studier. Det har skett en procentuell ökning under 2017 jämfört med 2016 vilket kan ha sin
förklaring i förändringar i styrdokumenten11.
Andelen kursdeltagare på gymnasial utbildning som slutför kurs på gymnasial nivå har
minskat från 2016 till 2017 med fyra procentenheter. Gotland ligger dock bra till jämfört
med riket i övrigt. En möjlig förklaring till minskningen kan vara att andelen elever inom
vuxenutbildning som har svenska som andraspråk har ökat. Det går även att se en trend att
fler elever studerar i kombination med att de arbetar vilket innebär att de läser på distans
via vuxenutbildningens upphandlade aktör vilket innebär att de inte har samma tillgång till
lärarledd undervisning vilket kan resultera i att färre elever slutför kurs. Under 2018 beviljades Gotland statsbidrag för att utveckla Lärcentrum, vilket fortsätter även under 2019.
Statsbidraget har möjliggjort en förstärkning av pedagogiskt stöd, modersmålsstöd men
även en satsning på digitala resurser.
Grundläggande vuxenutbildning står inför stora utmaningar då den största elevgruppen
inom överskådlig framtid inte kommer ha svenska som modersmål. En annan elevgrupp
som kan bli aktuell är elever med särskolebakgrund samt elever som varit arbetslösa under
en lång tid. Det kommer krävas större flexibilitet i utbildningarna då fler elever efterfrågar
att studera på distans men även på kvällstid. Under 2019 kommer försök att göras med att
starta en kvällskurs i svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
Det kommer behöva göras liknande insatser även inom andra ämnesområden. Juli 2018
kom det nya kursplaner på grundläggande nivå vilka är tänkta att vara mer anpassade efter
den faktiska elevgruppen. Idag erbjuds samtliga elever som studerar inom ramen för sfi att
läsa grundläggande kurser. Det har i och med detta gjorts en förstärkning med modersmålsstöd.
Gymnasial vuxenutbildning omfattar såväl teoretiska kurser som yrkesvuxkurser. Elever
kan studera i klassrum, distans, närdistans men även som lärlingar. Detta innebär att resultatet är svårt att analysera men det som är generellt är att fler elever kombinerar sina studier
med arbete och därför bör Vuxenutbildningen eftersträva att utveckla mer flexibla arbetssätt. Detta innebär i vissa fall att den lärarledda undervisningstiden i klassrum kan minska
men behovet av extra stöd i form av handledning troligtvis kommer att öka.
Folkhögskolan

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

På Gotlands folkhögskola genomförs årligen en undersökning genom enkätfrågor till deltagarna. I undersökningen tas bland annat reda på hur deltagarna på folkhögskolan upplever
att folkhögskolan följer statens syften12. Resultatet kommer av en sammanvägning av resultat från fyra olika frågor.

11

Nya kurser på grundläggande som är anpassade till nyanlända elever.

12

Folkhögskolorna arbetar utifrån statens fyra syften med folkbildningen
1.stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
2.bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livs-situation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
3.bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
4.bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
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Figur Upplevelse av folkhögskolan utifrån statens syften. Antal svarande var 143 st. Källa egen enkätundersökning
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.

Av dessa resultat kan vi utläsa att upplevelsen av folkhögskolan utifrån statens syften har
ökat något under 2018 i jämförelse med 2017. Upplevelsen är dock lägre än det sammanvägda indexet för 2016 och 2015.
Frågan om upplevelsen av hur väl statens syften med folkhögskolans verksamhet är relevant för de studerande är under övervägande, många studerande saknar kännedom om de 4
statliga syftena.
På folkhögskolan får deltagarna även svara på frågor som slutligen genererar en ”nöjdstuderandeindex” (NSI).

Figur Nöjd studerandeindex. Antal svarande var 143 st. Källa egen enkätundersökning.
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Här visar resultaten att NSI har ökat under 2018 med hela sju procentenheter och ligger i
nivå med resultaten för 2016.
Nöjdkundindex är oerhört viktigt för folkhögskolan. Studerandegruppen är medvetna och
krävande, bara ett högt nöjdhetsindex är acceptabelt för folkhögskolan eftersom rekryteringsbasen är nationell och konkurrensen från andra folkhögskolor är mycket stark. Totalt
sett så är de uppmätta resultaten goda. Antalet studerande som skulle rekommendera andra
att studera på folkhögskolan ligger så högt som 96 procent, skolans eget mål ligger på 90
procent. Dessa resultat finns dock inte med i sammanställningen. Det finns dock stora variationer såväl i svarsfrekvens som i resultatutfall. De linjer som uppvisar lågt deltagande i
enkäten och ett svagare resultat kommer att arbeta med en plan för att uppnå positiva förändringar.
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Figur Andel deltagare som uppnått behörighet för högskolestudier motsvarande treårigt gymnasieprogram av antalet som har läst kurser där möjlighet finns att
nå högskolebehörighet. Källa: Folkhögskolans egna statistik.

Andel deltagare som uppnår behörighet för högskolestudier motsvarande treårigt gymnasieprogram är glädjande 100 procent för 2018. Det är en höjning från 2017 års resultat.
Inga skillnader finns mellan könen.

Figur Andel av folkhögskolans alla deltagare som går Etableringskurs, SFI och Svenska från dag 1 baserat på antal deltagarveckor. Källa Folkhögskolans egna
statistik.
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Andel deltagarveckor inom etableringskurs, sfi och svenska från dag 1 är samma för 2017
som 2018.
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Mål: Kunskapslyft i arbetslivet (nämndmål)
Arbetsmarknadsenheten

Figur13 Antal elever år T-2 som var folkbokförda i kommunen som avslutat gymnasium, som år T påbörjat en universitets-/högskoleutbildning (oavsett var de
studierna äger rum), inkl. IM dividerat med antal elever år T-2 som var folkbokförda i kommunen som avslutat gymnasium, inkl. IM. Källa: SCB.

Andelen folkbokförda ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning har minskat sedan mätningarna för 2015. I jämförelse med alla kommuner och liknande kommuner är det färre elever som studerar på högskola/universitet efter två år. Anledningarna till denna skillnad kan vara många. Dels påverkar föräldrarnas studiebakgrund andelen elever som studerar vidare efter gymnasiet. Dels påverkar tillgängligheten och möjligheten till fortsatta studier andelen som väljer att studera på högre nivå.
Gotland har under en tid haft låg arbetslöshet vilket även kan vara en bidragande faktor till
att färre studerar vidare efter gymnasiet. Många väljer även att påbörja studier senare än efter 2 år.
Det kommunala aktivitetsansvaret

Hemkommunen ska löpande under året 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. Hemkommunen ska även se till att ungdomen erbjuds lämpliga individuella åtgärder. Detta kallas kommunalt aktivitetsansvar.
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I den skollagsändring (skollagen kap 29 § 9) som genomfördes 1 juli 2018 omfattas inte
längre elever på introduktionsprogrammen av aktivitetsansvaret. Målgruppen förtydligas
och för Ungdomskraft innebär det ett intensifierat arbete med att få till en väl fungerande
samverkan med gymnasieskolorna. Genom förtydligandet av målgruppen kommer tydligare
statistik att kunna redovisas gällande målgruppens faktiska storlek på Gotland samt visa på
hur väl Ungdomskraft lyckas med uppdraget att få ungdomarna tillbaka till studier.

13

I sammanställningen används liknande kommuner avseende gymnasieskola som har tagits fram genom en likhetsutsökning i kommunoch landstingsdatabasen Kolada. För Gotland 2017 är detta Skövde, Kalmar, Varberg, Ängelholm, Luleå, Norrtälje och Falun
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Figur För 2017 gäller kvoten antal rapporterade ungdomar (exklusive tillfälliga personnummer) och folkmängden sista december året innan. Folkmängd 31/12
2016 ungdomar födda 1997-2000 enligt SCB.
För 2018 gäller kvoten antal rapporterade ungdomar (exklusive tillfälliga personnummer) och folkmängden 31/12 2017. Folkmängd 31/12 2017 ungdomar
födda 1998-2001 enligt SCB. Andelen rapporterade uppdelat på kön avser andel av totalt rapporterade. Källa Skolverket

Under första halvåret 2018 rapporterade Gotland in 416 stycken ungdomar som omfattades av det kommunala aktivitetsansvaret. Det är 18 procent av ungdomarna inom spannet
16-20 år, Gotland ligger därmed på exakt samma nivå som rikssnittet. Andelen män inom
det kommunala aktivitetsansvaret är högre än andelen kvinnor. Andelen har totalt minskat i
jämförelse med första halvåret 2017.
Hittills under året har 75 ungdomar i målgruppen med stöd från Ungdomskraft påbörjat
eller återupptagit gymnasiestudier eller motsvarande.
Den 1 juli 2018 ändrades definitionen av målgruppen vilket gör statistiken kring antal unika
rapporterade ungdomar för 2018 något missvisande. Antal unika rapporterade ungdomar
på Gotland var år 2017, 481 stycken och år 2018, 416 stycken.
Vid avstämning i mitten av november omfattades 199 stycken ungdomar av det kommunala aktivitetsansvaret på Gotland av dessa hade 49 stycken ingen sysselsättning alls.
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Under året som gått har en brytpunkt identifierats där risken för avhopp från skolan är tydlig, övergången mellan grundskolan och till gymnasiet. Med denna kunskap i ryggen har det
påbörjats ett intensifierat samarbete mellan aktivitetsansvaret och studie- och yrkesvägledarna i de olika skolformerna. Under sommaren 2018 har det inom ramen för Ungdomskraft genomförts ett pilotprojekt inom regionens sommarjobb för unga ”Framtidsverkstan”. Målgruppen är ungdomar som slutat nian och är på väg mot gymnasiet. Syftet med
”Framtidsverkstan” är motivationshöjande och självstärkande och målet är att de ska börja
gymnasiet och stanna kvar på utbildningen. Ett förebyggande arbete för att inte ungdomarna ska falla ur skolan och omfattas av aktivitetsansvaret.
Under hösten har en utvärdering gjorts av ”framtidverkstan”. Ungdomarna som deltog ansåg själva att insatsen hjälpt dem i övergången till gymnasiet och att deras bild av den gotländska arbetsmarknaden ökat väsentligt. Alla ungdomar som deltog (fyra stycken) är kvar i
studier på Wisbygymnasiet, utifrån det kan konstateras att projektet föll väl ut och att det
uppfyllde syftet att fungera motiverande och förebyggande mot tidiga avhopp på gymnasiet. De långsiktiga effekterna ska följas upp framöver och avsikten är att utveckla och utöka denna insats.
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Lyckad integration (nämndmål)
Integrationsenheten

Verksamheten har under 2018 för första gången deltagit i uppföljningssamtal inom det systematiska kvalitetsarbetet och saknar tidigare jämförbara resultat. Verksamheten har ett
uppdrag som har förändrats över tid och kan idag sägas ha ansvaret för att ge nyanlända
gotlänningar förutsättningar för etablering i det gotländska samhället. Det målområde med
tillhörande indikator som utifrån detta därför kan redovisas finns i det övergripande koncernsstyrkortet för Region Gotland, där målet är Ingen bostadsbrist och indikatorn är Andel bosatta av anvisande nyanlända.
Andelen bosatta av de anvisade nyanlända är 100 procent för år 2018 (samma siffror 2016–
2017). Ett så pass gott resultat beror på ett intensivt och bra samarbete mellan utbildningsoch arbetslivsförvaltningens integrationsenhet, tekniska förvaltningen (TKF) och regionstyrelseförvaltningen. TKF står för det tekniska, anskaffning av bostäder, kontrakt och liknande. RSF står dels för rustning av bostäder men även för strategisk förankring. Integrationsenheten sköter allt praktiskt: Matchning, inflyttning, kontakt med hyresvärd angående
felanmälningar, garageplatser samt samordning vid besök av hantverkare.
Resultatet har uppnåtts till fullo. Inledningsvis har det inte funnits någon fastställd rutin för
hur de anvisade ska hjälpas till bosättning, utan efterhand så har det byggt upp en modell
som har krävt stor flexibilitet och professionalitet från samtliga aktörer. För att bibehålla
resultatet så krävs det att modellen kontinuerligt anpassas efter rådande förhållande - flexibilitet är ett nyckelord. Det är dock än viktigare i sammanhanget att definiera och tydliggöra
enhetens uppdrag och därifrån utarbeta mer långsiktiga rutiner samt modeller.
5.8

Inkomna synpunkter

Till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har det till och med 18 december 2018 endast inkommit sex synpunkter. Det positiva handlar om beröm till alla som arbetat med ett
lyckat studentfirande och övriga fem är synpunkter och klagomål gällande schemaläggning,
intagning inför läsåret 2018/19 och skolmaten vid Wisbygymnasiet. Förvaltningen ser ett
samband mellan inlämnade synpunkter, anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. En analys till att anmälningarna är så få kan vara att eleverna är äldre och har lärt
sig vem de ska vända sig till med synpunkter och eventuella klagomål. Vårdnadshavarna har
följt sina barn under längre tid i utbildningssystemet och lärt sig vilka rutiner som gäller
inom Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Ett gott samarbete mellan elever, deltagare,
lärare och skolledning gör att det är enkelt att åtgärda eventuella synpunkter.
Områden med positiva synpunkter

Områden med negativa synpunkter

Beröm till Wisby gymnasiets studentfirande

Schemaläggning, intagning inför 2018/2019, skolmat, vid
Wisbygymnasiet

Åtgärder
Beröm från en anonym medborgare spreds till alla som deltog i arbetet.
Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Rektor vidtog åtgärder i form av ändringar i schemat och kontaktade anmälare.
Tabell 1: Sammanställning analys inkomna synpunkter 2018

5.9

Digitalisering

Digitaliseringen av Sverige är i full gång och strategier på olika nivåer är formulerade; för
hela Sverige, för skolväsendet och inom hela förvaltningen. Skolväsendets nationella digitaliseringsstrategi fastställdes i november 2017 och har tre fokusområden; Adekvat digital
kompetens, Likvärdig tillgång och användning samt Forskning och uppföljning.
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En lokal handlingsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen med utgångspunkt i
den nationella strategin för skolväsendet fastställdes i barn- och utbildningsnämnden samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i september månad. Handlingsplanen, som ska
gälla 2018–2022, avser att inbegripa även övriga verksamhetsområden och medarbetare i
förvaltningen. Till handlingsplanen finns en aktivitetsplan upprättad som årligen ska revideras.
Ett antal olika utvecklingsprojekt pågår inom förvaltningen, men några viktiga förutsättningar för att verksamhetsutvecklingen ska ta fart är följande projekt:
Skoladministrativa system

Då utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tidigare bestod av två förvaltningar har det inneburit att verksamheter har skilda administrativa system. Konsekvensen av det är att förvaltningen i dagsläget har stora svårigheter med att samordna och överföra information och
data mellan verksamheterna.
Förutom att det medför stora kostnader för dessa parallella system och även dubbla organisationer för att förvalta och utveckla användningen, så innebär det även svårigheter att
samverka då systemen inte kommunicerar med varandra. Med detta som ingångsvärde har
en förstudie med processkartläggning genomförts för att fånga på vilket sätt de olika systemen nyttjas. Kartläggningen resulterade även i att den synliggjorde processer och arbetssätt
som fortgår och det konstateras att det finns många möjligheter att utveckla och effektivisera arbetet med hjälp av till exempel e-tjänster. Upphandlingsunderlag tas fram och målet
är att vi skall ha upphandlat ett nytt gemensamt skolsystem till höstterminen 2019.
Digitala läromedel

Moderna digitala läromedel är inte att förväxla med e-böcker som redan finns för till exempel skönlitteratur. Digitala läromedel erbjuder en mängd nya möjligheter för interaktivitet,
filmer, bilder, dela uppgifter, spelupplägg etc. Allt för att utveckla undervisningen, kunna
anpassa efter uppgifter, elevens förutsättningar och gruppens sammansättning genom att
lärarna enkelt får tillgång till professionella läromedel via sina datorer/lärplattor. För att underlätta hanteringen av vilka läromedel som respektive lärare/elev abonnerar på och säkerställa att debitering kommer rätt undersöker förvaltningen möjligheten av ”en väg in” i en
federationslösning. Det förenklar för användaren, eleven/läraren att kunna välja läromedel
utan att behöva fundera på vilket företag som har gett ut det läromedel som skall användas
utan hittar allt som läraren valt med en och samma inloggning. Inom en snar framtid kommer majoriteten av läromedelsinköpen att ske i digital form. Detta kommer vara starkt bidragande till utvecklingen av undervisningen.
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Digitalisering av systematiskt kvalitetsarbete

Ett arbete har påbörjats att med hjälp av digitala verktyg förenkla resultatsammanställningar
samt uppföljning av verksamhetsplanens indikatorer. Detta kommer att underlätta insamlingen av resultat samt frigöra arbetstid till att fördjupa analysarbetet och därmed leverera mer underbyggda underlag för beslut om förbättringsarbete i förvaltningen. Det kommer även att vara ett verksamt analysverktyg för alla chefer att förbättra analysarbetet i sina
verksamheter.
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Medarbetare
För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som
bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
(Region Gotlands styrkort)

6.1

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
(mål 23)

På övergripande nivå har UAF ett gott resultat vad gäller medarbetarnas motivation, upplevelse av att målen för verksamheten är tydliga och att man känner sig respekterad av sin
chef och sina kollegor, vilket är viktiga förutsättningar för att kunna bidra till verksamhetens utveckling. Utvecklingen av de index som beskriver det hållbara medarbetarengagemanget (HME) och den psykosociala arbetsmiljön (PAI) i uppföljningen av medarbetarenkäten 2018 har varit särskilt gynnsam för gymnasieskolan.
Målet i Region Gotlands styrkort är delvis uppfyllt.
6.2

Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24)

I medarbetarundersökningen 2017 redovisades två avdelningsresultat för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden:s ansvarsområde. Ledarskapsindexet, LSI, var för vuxenutbildning och arbetsmarknad 78 och för gymnasieskolan 60. Det förra är att betrakta som ”bra”
och det senare indikerar att ledarskapet behöver utvecklas. I medarbetsundersökningen
2018 mättes inte LSI, med resultatet av mätningen av HME och PAI enligt ovan, indikerar
att en positiv utveckling av ledarskapet inom gymnasieskolan har skett.
Målet i Region Gotlands styrkort är delvis uppfyllt.
6.3

Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)

I januari och februari 2018 anordnade förvaltningen en samtalsutbildning för samtliga chefer i syfte att stärka förmågan att vara tydlig i framförallt lönesamtalen, de samtal som syftar
till att tydliggöra hur förväntningarna i varje medarbetares uppdrag har uppfyllts och vad
medarbetaren behöver göra ytterligare i de fall något brister i måluppfyllelse. Förvaltningen
anordnade också ett seminarium om lärares arbetstidsvillkor (”bilaga M”) för samtliga skolledare och för fackliga företrädare för lärarfacken i aktuella samverkansgrupper. Seminariet
syftade till att öka kunskaperna om arbetstidens förläggning vid ferieanställning och de krav
som därmed ställs i medarbetarskapet för lärare.
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Målet i Region Gotlands styrkort är delvis uppfyllt.
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Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
Arbetsmiljö/sjuktal
I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål: Kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregående år.
(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.3)

Sjuktal

2016 11 30

2017 11 30

2018 11 30

Kvinnor
2018 11
30

Män
2018 11
30

Förändring
från 2017

GVN totalt

4,63

4,76

4,56

5,17

3,70

-0,20

Wisbygymnasiet
Vuxenutb
Integration
Arbetsmarknad
Ungdomsgårdarna
Folkhögskolan

2,73
7,30
0,69
11,18
-

2,97
8,18
2,08
8,59
-

1,98
4,14
5,88
7,62
4,52

1,75
5,67
7,35
8,77
6,77

2,24
4,77
2,10
5,90
1,35

-0,99
-4,04
3,80
-0,97

2,81

3,01

3,42

3,64

3,04

0,41

Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarområde har sjuktalet minskat något
i förhållande till motsvarande period 2017. De enheter med högst sjukfrånvaro ha relativt
få medarbetare, vilket gör att varje långtidssjukskrivning får stor påverkan på sjuktalen. Ansvariga chefer arbetar aktivt med rehabiliteringsåtgärder för berörda medarbetare. Ett antal
olika förebyggande insatser genomförs också, t ex aktiva friskvårdssatsningar, ergonomigenomgångar och samtal runt arbetsinnehåll och arbetsbelastning.
Målet i jämställdhetsplanen är delvis uppfyllt.
Jämställdhet (allmänt)

Vid varje rekrytering prövas om det underdimensionerade könet kan erbjudas anställning,
dock har inga anställningar som bryter genusmönster noterats under 2018.
I de förvaltningsgemensamma introduktionerna för medarbetare och för chefer ingår en
information om innehållet i policyn mot kränkande särbehandling. Vid de löpande introduktionstillfällena för timanställda görs en genomgång av skollagens regler angående kränkande behandling inom förskola och skola. I medarbetarundersökningen 2018 kan konstateras att 92 procent av medarbetarna inom UAF uppger att de känner till vem man ska
vända sig till angående kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde är siffran 89 procent.
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6.5

Medarbetarundersökning 2018 (allmänt)

En begränsad uppföljning av medarbetarundersökningen genomfördes inom Region Gotland hösten 2018. 74 procent av utbildnings- och arbetslivsförvaltningens cirka 2000 medarbetare svarade. Undersökningen avsåg i första hand att mäta hur arbetsplatsen ”mår” via
två index: ett som beskriver ett hållbart medarbetarengagemang (HME) baserat på frågor
kring motivation, ledarskap och styrning och ett index som ger en bild av den psykosociala
arbetsmiljön (PAI). Det senare området omfattar frågor om till exempel arbetsbelastning,
förutsättningarna för att utföra arbetet och arbetsplatskonflikter. HME för utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen var i år 79 (vilket kan jämföras mot indexet 78 för år 2017). Resultatet kan generellt sett anses var ”bra”. Samtliga utom ett frågeområde ”Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete” hade högre andel positiva svar än föregående år. Jämförelsevärdet för
HME (benchmark) var 74. Indexet för den psykosociala arbetsmiljön var 70 denna undersökningsomgång och pekar på att många delar i den psykosociala arbetsmiljön fungerar väl.
Detta kan jämföras mot ett PAI på 66 för år 2017.
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Samtliga chefer uppmanades att följa upp respektive handlingsplan från enkäten som gjordes 2017, utifrån de nya resultaten. Då resultatet 2018 indikerade brister i förvaltningsledningens kommunikation genomfördes en heldagsutbildning i kommunikativt ledarskap särskilt för förvaltningsledningsgruppen. Under 2019 planerar Region Gotland att genomföra
ytterligare en medarbetarundersökning på samma premisser som 2017, så att eventuell resultatförskjutning kan följas upp i varje enskild del.
6.6

Rekryteringsutmaningar

UAF har en aktuell kompetensförsörjningsplan som beslutades under hösten 2017 och
som ska revideras under våren 2019. Planen följer den regionövergripende kompetensförsörjningsplanen och beskriver strategier för de kommande åren.
Särskilda insatser
Samarbete med Uppsala universitet

Under året har ett fortsatt samarbete skett med Uppsala universitet/Campus Gotland. Bl a
har en gemensam inbjudan gjorts till en informationsträff riktad till tidsbegränsat anställda
medarbetare inom UAF, t ex elevassistenter och obehöriga lärare, som kan tänkas vara intresserade av en lärarutbildning. Ytterligare ett samarbetsprojekt är en utbildning under
hösten motsvarande 7,5 högskolepoäng för ett 40-tal lärare som efter utbildningen kan ges
uppdrag som handledare för VFU-studenter.
Övriga rekryteringsinsatser

Förvaltningen har deltagit i karriärmässor för lärare arrangerade av Uppsala universitet, Mälardalens högskola och Linköpings universitet, deltagit i ”lärarmingel” vid Södertörns högskola samt i arbetsmarknadsmässor på Gotland. UAF har använt skoljobb.se för olika annonseringskampanjer och gjort en särskild samannonsering för grundskolan och gymnasiet,
i syfte att rekrytera lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen.
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6.7

Ledarskap

Stresscreeningen som genomfördes för regionens chefer, förutom biträdande rektorer/motsvarande, under hösten 2017, visade att en stor andel chefer inom UAF upplever
att arbetstiden inte är tillräcklig i förhållande till kraven. Medelvärdet för ”tidsupplevelse”
hamnar på 2,91 på en skala upp till 6,00 och medelvärdet för uppskattad övertid per vecka
var 7,36 timmar. Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde var siffrorna än mer alarmerande. Tidsupplevelsen hade medelvärdet 2,24 och den uppskattade
övertiden var hela 17,57 timmar per vecka. Den uppföljning av stresscreeningen som gjordes under hösten 2018 visar tyvärr att andelen chefer som upplever en långvarig stressproblematik har ökat (fördelning inom UAF saknas). Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde har under 2018 ytterligare chefsresurser tillsatts för att avlasta
och för att förbättra förutsättningarna för ett närmare ledarskap för medarbetarna; en biträdande rektor och en administrativ chef inom vuxenutbildningen, samt en utredare för att
avlasta avdelningschefen. Ytterligare en biträdande rektor är under rekrytering till vuxenutbildningen. Förhoppningen är att dessa förstärkningar ska bidra till att minska upplevelsen
av stressrelaterad problematik framåt.
6.8

Lönebildning

Ingen särskild jämställdhetssatsning gjordes inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarområde inom löneöversynen 2018 (en större satsning gjordes i stället på förskollärarkollektivet), däremot gjordes en generell extra lönesatsning på hela lärarkollektivet i
syfte att stärka marknadskraften för skolorna på Gotland.
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Personalvolym

GVN

2016 11 30

2017 11 30

2018 11 30

Förändring från
2017

Antal totalt

368

372

427

55

Antal tv
Antal visstid
Årsarbetare totalt

294
74
341,21

296
76
342,96

345
84
399

49
8
56,04

Antalet månadsanställda medarbetare har ökat med 56,04 årsarbetare i förhållande till november 2017. Den huvudsakliga ökningen kan kopplas till övertagandet av ungdomsenheten (ungdomsgårdarna) och till vuxenutbildningens expansion.
Noteras att timanställningar och antal medarbetare anställda inom ramen för beredskapsavtalet (BEA) inte redovisas i statistiken, samt att volymförändringen är avstämd i förhållande
till kostnadsutvecklingen. BEA reglerar arbetsmarknadsåtgärder inom OSA (offentligt
skyddade anställningar) samt extratjänster.
6.10 Oönskade deltider/heltid som norm
I Region Gotland arbetar kvinnor och män på den sysselsättningsgrad som önskas.
Effektmål: Andelen oönskade deltidsanställningar har minskat för kvinnor och män jämfört med
föregående år.
(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.2)
December 2017

December 2018

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

1

1

3

2

Tabell 2: Oönskade deltidsanställningar (antal)

Det är få medarbetare inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarområde som
har oönskade deltidsanställningar. Av de som anmält att de önskar utökad sysselsättningsgrad 2018 har en kvinna och en man kunnat erbjudas heltid under året.
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Målet i jämställdhetsplanen är inte uppfyllt.
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Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten
(det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)

7.1

Årets resultat

Nämndens resultat för budgetåret 2018 är positivt på 12,2 miljoner kronor. Besparingskravet på fyra miljoner kronor nås därmed. Nämnden hade vid ingången på året en buffert på
889 000 kronor. I stort sett samtliga enheter redovisar balans förutom vissa centrala ansvar
som exempelvis försörjning. Nettokostnadsutvecklingen ligger på nio procent vilket får anses som högt men har sin förklaring i tillskottet av ungdomsverksamheten 14 samt en mer
upphandlad vuxenutbildning i jämförelse med föregående år. Antalet elever studerande på
den kommunala gymnasieskolan i den egna kommunen har i jämförelse med budgeterat antal elever ökat. De fristående tillsammans med de interkommunala huvudmännen har minskat i antal elever. Investeringarna redovisar ett positivt resultat vilket nämnden kommer att
begära kompletteringsbudget för.
Resultatrapport per den 31 december 2018, tkr
Resultatrapport 2018
Intäkter
Flödesbidrg rörligt

Budget

Lokalkostnader

Resultat 18

Prognos 18

Bokslut 17

-92 973

-128 392

35 419

24 455

33 994

-121 824

-124 800

2 976

1 748

5 653

-173

173

173

221 415

-25 742

-23 671

-20 979

Flödesbidrag fast
Personalkostnader

Utfall

195 673
59 558

61 426

-1 868

-816

-1 403

Övriga kostnader

138 404

133 729

4 675

9 530

7 732

Internt flödesbidrag rörligt

121 889

125 108

-3 219

-1 946

-6 145

173

-173

-173

288 486

12 241

9 300

Internt flödesbidrag fast
Totaler

300 727

18 851

Exklusive kommunbidrag.

7.2

Intäkter
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Intäkterna visar på ett positivt resultat med 35,4 miljoner kronor. I en jämförelse med föregående år så ökar de externa intäkterna på alla enheter förutom på gymnasiet. För gymnasiet är det ersättningarna från Migrationsverket som minskat med totalt 7,6 miljoner kronor
detta beror på färre elever i asyl, se avsnittet om statsbidragens utveckling över tid.
De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen gymnasiet, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till rektor för det
antal elever som är inskrivna på respektive gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas att
elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och lärverktyg.
14

Tidigare verksamhet vid kultur- och fritidsnämnden, överflyttad till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden budgetåret 2018
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De fasta bidragen avser modersmålsundervisning och tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är belopp utöver
grundbeloppet och är till för elever som behöver extra stöd på grund av exempelvis fysiska funktionsnedsättningar.
Det rörliga bidraget visar som resultat för året ett överskott på tre miljoner kronor detta beror på fler elever än budgeterat.
7.3

Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna visar för året en negativ avvikelse på 25,7 miljoner kronor.
Att året visar på en negativ avvikelse i förhållande till budget har sin huvudsakliga förklaring i att personalkostnaden som finansieras med hjälp av statsbidrag och andra externa
projekt och bidragsfinansierade insatser inte är budgeterade, tillika är inte intäkterna budgeterade vilket medför att intäkterna för året redovisar ett överskott och personalkostnaden
ett underskott, detta gör att avvikelsen för intäkter och personalkostnader bör ses ihop. Det
finns svårigheter med att budgetera för en del externa medel då det kan finnas en osäkerhet
om vilka bidragsbelopp som är sökbara under ett år och om de i slutändan erhålls, av den
anledningen blir en del statsbidrag ej budgeterade.
Personalkostnaderna har för år 2018, i jämförelse med år 2017, ökat med 28,9 miljoner kronor. Förklaring till ökningen i personalkostnaden är att ungdomsverksamheten är ny för
året och har en personalkostnad på 14,6 miljoner kronor. Arbetsmarknaden med extra
tjänster15 har ökat sin personalkostnad med 5,8 miljoner kronor (där är personalkostnaden
statsbidragsfinansierad). Gymnasieskolan har minskat sin personalkostnad med 3,9 miljoner
kronor. De övriga enheterna har även en ökad personalkostnad. Sammantaget har personalkostnaderna i jämförelse med bokslutet för 2017 en kostnadsutveckling på 15 procent.
7.4

Lokalkostnader

Resultatet för lokalkostnaderna är ett negativt resultat på 1,9 miljoner kronor. Lokalkostnadsutfallet är i en jämförelse med föregående år lägre motsvarande 5,8 procent. Det lägre
utfallet på lokalkostnaderna har bland annat sin förklaring i ändrade redovisningsprinciper
för lokalkostnaderna på grund av komponentredovisning där nämndens ram för lokalkostnader 2018 minskades med 4,3 miljoner kronor. Andra förändringar som påverkat utfallet
är tillkommande lokalkostnader för ungdomsverksamheten samt överfördes lokaler för
Hackspettenområdet (Polhemsskolan) till barn- och utbildningsnämnden från gymnasieoch utbildningsnämnden. Det största negativa resultatet återfinns vid gymnasiet och avser
lokalerna på Broväg och Lundbygatan som varit uppsagda till hösten 2018 men detta har
inte effektuerats.
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7.5

Övriga kostnader

Övriga kostnader redovisar ett överskott på 4,7 miljoner kronor. Kostnadsutveckling är på
5,7 procent det är högre i jämförelse med prisindex kommunal verksamhet (PKV) där är
indexet för övrig förbrukning är 2,2 procent. Ungdomsverksamheten som tillkommit för
2018 står för 2,5 procent av ökningen. Utöver detta så har vuxenutbildningen upphandlat
mer utbildning samt har gymnasieskolan haft ett lägre uttag på övriga kostnader som motsvarande 6,3 procent.
De rörliga och fasta flödesbidragen som går ut som en kostnad per elev till rektor matchar i
huvudsak den intäkt som inkommer, se avsnitt intäkter rörliga och fasta flödesbidrag. Underskottet avser interna ersättningar för fler elever i den kommunala gymnasieskolan.
15

Insatser för de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden
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Resultat per enhet och skolform, tkr

Avdelning och skolformer

Resultat

Ordförande

200

Avdelningschef Gyvux arbm

165

Integrationsenhet

5 059

Vuxenutbildning

3 725

Folkhögskolan

353

Ungdomsverksamhet

242

Arbetsmarknad

1 344

Gymnasieskola

1 153

12 241
Samtliga enheter redovisar positivt resultat.

Skolformen gymnasieskola
Wisbygymnasiet, rektor

Resultat
5 972

Övergripande kostnader gymnasieskola
Antagning, interkom. ers.

1 867

Inack- och reseersättning

570

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Resursfördelning
-Felfört Café, Gotlands idrottsförbund

-598
-4 120
-866

Övergripande kostnader samtliga
-Felfört, semesterlöneskuld
-IT

-1 601
1 111

-Försörjning

-991

-Felfört Hållbara Gotland

-191

Summa

1 153
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Skolformen gymnasiets resultat fördelar sig enligt ovan tabell.
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Utvecklingen av statsbidrag16, tkr

120 000
100 000

96 429

80 000
83 034
60 000
59 519
40 000
20 000

30 617

34 720

35 423

2013

2014

2015

0
2016

2017

2018

Statsbidrag m.fl.

Under 2018 har statsbidragen ökat med 13,4 miljoner kronor. Statsbidragen är en betydande del av nämndens omslutning, närmare 35,6 procent av omslutningen täcks av statsbidrag det vill säga mer än en tredjedel av ekonomin.
Vux/
Stab

Integration

Skolverket

Vuxenutb.

Folkhögskol.

-8 639

Socialstyrelsen
Migrationsverket
Övriga statsbidr.

-2 497

Ungdom
verks

-23

-4 776

-2 242

-1 128

-9 641

-4 859

-1 953

-1 200

-560

-2 008

-16 508

-540

-94

-469

Driftbidrag AMS
Ers från Fk

Totalt
-13 437
-3 370

-10 542

-28 195

-72

-655

-22 840

-234

-24 520

-25 317

-2

-2

EU

72

Övriga ext. bidr.
Totalt

Arbetsmarknad

Gymn.

-521
-2 497

-10 722

-15 600

-21 196

-604

-682

-3 471

-16 233

-1 534

-1 461

-26 709

-96 429

-1 807
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De största statsbidragen kommer från Migrationsverket och avser etableringsersättning
samt återsökta statsbidrag för asyl (gymnasiet) och bidrag från Arbetsmarknadsstyrelsen
(arbetsmarknad). Bidragen på folkhögskolan avser bidrag från Folkbildningsrådet och avser
ersättning för inskrivna elevers deltagarveckor.

16

Avser kontoklass 35 externa bidrag
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Nettokostnadsutveckling, tkr

311 000

307 094

301 000
291 000

295 992

300 727

293 261

297 602

286 532
290 082

281 000

280 117

295 218

271 000

278 616
265 404

261 000

283 468 288 486

264 617

251 000
2012

2013

2014

2015

Nettokostnad

2016

2017

2018

Budget

Nettokostnaden har från 2012 till 2017 minskat med 42,5 miljoner kronor, motsvarande
13,8 procent. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har varit föremål för många organisationsförändringar vilket har påverkat nettokostnaden negativt. År 2015 avknoppades
lövsta landsbygdscentrum samt överflyttades kostnaderna för löneservice till dåvarande serviceförvaltningen samtidigt etablerades det som idag heter integrationsenheten inom gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhetsområde. Nämnden har från 2012 fram till 2017
haft en nedgång i elevvolymer motsvarande drygt 400 elever vilket har medfört minskade
kostnader för den egna verksamheten men även att antalet utbetalningar till fristående huvudmän har för perioden minskat. De senaste årens ökning av statsbidrag för mottagande
av nyanlända och asyl har även påverkat nettokostnaden negativt. För perioden 2018 till
2019 har nettokostnadsutvecklingen ökat med nio procent och bruttokostnaden har ökat
med 7,1 procent.
Elevvolymer, rörliga flödesbidrag

7.9

Resursfördelningen

Not1

Budget,
tkr

Wisbygymnasiet
Summa
Not1

Utfall volym

Budget
volym

Differens
volym

120 235

123 093

-2 858

1 492

1 460

32

120 235

123 093

-2 858

1 492

1 460

32

Budget,
tkr

ersättning m.fl.
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Differens,
tkr

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever samt intäkter från Migrationsverket

Antagningsenhet, interkommunalFrist. gymn. i den egna kommunen

Not2

Kommunal gymnasieskola, annan kom.
Fristående gymn, annan kommun
Elever från annan kommun
Summa
Not 2

Utfall,
tkr

Utfall,
tkr

Differens,
tkr

Utfall volym

Budget
volym

Differens
volym

26 479

26 964

-485

218

222

10 885

10 171

714

82

79

3

6 752

5 184

1 568

39

49

-11

-1 722

-1 894

172

42 394

40 425

1 969

338

350

-12

163 518

-889

1 830

1 810

20

-5

Inkluderar kompensation för underskott år 2014, Guteskolan 468 tkr

Totalt

162 629
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Nettoökningen i antalet elever är 20 elever. Där antalet elever i den kommunala gymnasieskolan i jämförelse med det budgeterade värdet har ökat med 32 elever. Den interkommunala ersättningen och fristående huvudman i den egna kommunen har minskat med 12 elever. Ökningen av antalet elever i den kommunala skolan i den egna kommunen påverkar
resursfördelningen17 med en negativ avvikelse på 2,8 miljoner kronor.
Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i den egna kommunen är inte medräknade i ovan tabell.
Resursfördelningen, tkr
Resursfördelningen

Not1

Etableringsersättning, Migrationsverket
Studiehandledare modersmålsundervisning
Ersättning för asyl, Migrationsverket

Resultat,
tkr
5 290
-1 506
4 706

Flödesbidrag, interna ersättningar

-2 858

Språkintroduktion, IT-handledning

-266

Medfinansiering Lotsen

-192

Medfinansiering Ungdomsverksamheten

-360

Etableringsersättning till särgymnasiet
Övrigt felfört
Tillskjuten differens studie- och yrkesvägeldning
Budgeterade ersättningar Migrationsverket
Summa
Not1

-44
-61
-136
-8 693
-4 120

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Resursfördelningen gör i sin helhet ett negativt resultat med 4,1 miljoner kronor och detta
beror på ökningen i antalet elever men även minskade ersättningar från Migrationsverket
har påverkat resultatet.
Antagningsenhet, interkommunal ersättning m.fl.

Utbetalningar, alla
Summa

Resultat,
tkr
1 969
1 969

Varav nettokostnad 154 tkr för asyl Guteskolan

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Den interkommunala ersättningen och utbetalningar till fristående huvudmän redovisar ett
positivt resultat på två miljon kronor, detta på grund av att verkligt antal elever är lägre än
budgeterat antal.

17

Avser interna ersättningar till gymnasieskolan baserat på fastställt grundbelopp enligt ersättningsmodell
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7.10 Periodiseringar, tkr
Verksamhet

Belopp

Migrationsverket

-6 008

Hållbara Gotland

-515

Upplupna intäkter

-6 523

Intäkter som påförts 2018
467 Arbetsmarknad

452

466 Gymnasiet

852

465 Ungdomsverksamhet

1 394

463 Vuxenutbildning
Förutbetalda intäkter

14 541
17 238

Intäkter som överflyttas till 2019
Netto

10 715

Avser utfallet per den 31/12 december som bokas upp för respektive år18. För 2018 är det
uppbokade beloppet negativt på 10,7 miljoner kronor. Uppbokade intäkter avser statsbidrag som exempelvis Skolverkets yrkesvux och Migrationsverkets etableringsersättning
m.fl.
7.11 Investeringar, tkr
Projektnamn

Budget

Utfall

Resultat

24500 IT

2 500

2 770

24501 Återanskaffning

2 200

1 632

568

24508 Bygginv/verksamhetsanp

7 600

400

7 200

54

-54

4 856

7 444

24514 Säkerhet Wisbygymnasiet
Totaler

12 300

-270

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Enligt anvisning blankett WBL4

Under året har en miljon kronor av budget och utfall för kategori återanskaffning flyttats
till tekniska nämnden. Att budgetmedel flyttas mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och tekniska nämnden har sin förklaring i de ändrade redovisningsprinciper för
lokalkostnaderna som gäller för Region Gotland. Budgetramen kommer att påverkas när
det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt under ett budgetår att överflyttas till tekniska nämnden vartefter investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna, enligt krav om komponentredovisning, skall ligga på anläggningen (fastigheten).
Överskjutande resultat på 7,4 miljoner kronor kommer nämnden att begära kompletteringsbudget för och under 2019 att överflytta till tekniska nämnden, medlen avser elevhemmet Nygårds på folkhögskolan i Hemse.
Investeringar i IT avser lärardatorer och lärplattor till studerande. Återanskaffning avser
framförallt lärverktyg och inventarier för alla verksamheter.

Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs
under den period då de faktiskt intjänas
18
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

1.

God folkhälsa

x

x

x

x

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

x

x

x

x

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

x

x

x

x

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

x

x

x

x

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

X

x

x

x

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

x

x

x

x

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

7.

Ingen bostadsbrist

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

x

x

x

x

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

x

x

x

x

x

x

x

x

12. Ett gott näringslivsklimat

x

x

x

x

13. Ökad folkmängd

x

10. God tillgång till vuxenutbildning
11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

Ekologisk hållbarhet
Mål

14. Utveckla Gotland som ekokommun

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

x

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi
16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

x

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

x

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

x
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

19. God tillgänglighet till Region Gotland

x

20. God kvalitet i skolan

x

x

x

x

21. God kvalitet i vården
22. God kvalitet i omsorgen

Medarbetare
Mål

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

x

x

x

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

x

x

x

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

x

x

x

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

x

x

x

Ekonomi
Mål

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden
28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden

x

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent
30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

x

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

x

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent
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Bilaga 2: Utvecklingsområden och aktiviteter
Utvecklingsområde 1: Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund

Avser mål: ett jämställt och jämlikt Gotland, Alla elever ska fullfölja gymnasieskolan, God
kvalitet i skolan, God tillgänglighet i Region Gotland, God folkhälsa
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Tillgängliga lärmiljöer, i samarbete med SPSM

x

Digitalisering

x

Kompetenta Gotland med medel från Tillväxtverket

x

Nyanländas lärande, samarbete med Skolverket

Genomförd

x

Effekt

Tillgängliga lärmiljöer. Arbete pågår med att bli förtrogen med specialpedagogiska sko
myndighetens (SPSM)utbildningsmaterial. Wisbygymnasiet har startat utbildningen om
inkluderande lärmiljöer.
Digitaliseringen. Se avsnittet om digitalisering.
Kompetenta Gotland. Kompetenta Gotland syftar på sikt till att höja utbildningsnivån
och öka kompetensförsörjningen på Gotland. Det är ännu förtidigt för att kunna utläsa
dessa effekter. Projektet är flerårigt.
Nyanländas lärande Projektets stöd och samarbete med Skolverket är avslutat, men arbetet fortsätter. Avdelningen samverkar och medverkar kring fortsatt utveckling med
samma effektmål som i projektdirektivet
Utvecklingsområde 2: Arbetsmiljö och kompetensförsörjning

Avser mål: 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
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Ge cheferna möjlighet att vara pedagogiska och strategiska ledare

Påbörjad

Genomförd
x

Effekt

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Effekten blir att cheferna kan fokusera på kärnuppdraget, som exempel kan nämnas att
vuxenutbildningen anställt en administrativ chef.
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Utvecklingsområde 3: Allas ansvar för skolans uppdrag

Avser mål: Ett jämställt och jämlikt Gotland, God tillgång till vuxenutbildningen, God tillgänglighet till Region Gotland, En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen
inomregional balans.
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Övergång och samverkan mellan verksamheter/skolformer

Påbörjad

Genomförd

x

Effekt

Rutiner för övergångar mellan grundskola och gymnasiet kvalitetssäkrar att eleven får
bättre förutsättningar.
Utvecklingsområde 4: Gotlands kompetensförsörjning

Avser mål: Ett jämlikt och jämställt Gotland, God tillgång till vuxen utbildning, God kvalitet i skolan, God tillgänglighet till Region Gotland, En levande landsbygd och ett attraktivt
Visby för bibehållen inomregional balans.
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Kompetenta Gotland med medel från Tillväxtverket

Påbörjad

Genomförd

x

Effekt

Kompetenta Gotland syftar på sikt till att höja utbildningsnivån och öka kompetensförsörjningen på Gotland. Det är ännu förtidigt för att kunna utläsa dessa effekter. Projektet
är flerårigt.
Utvecklingsområde 5: 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
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Nyanländas lärande, med stöd och finansiering av Skolverket

Påbörjad

Genomförd
x

Effekt

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Projektets stöd och samarbete med Skolverket är avslutat, men arbetet fortsätter. Avdelningen samverkar och medverkar kring fortsatt utveckling med samma effektmål som i
projektdirektivet.
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Bilaga 3: Uppföljning av intern kontroll
Bakgrund

Gymnasie- och utbildningsnämnden har i ”Intern kontrollplan 2018” tagit fram de områden som skall kontrolleras inom förvaltningen.
Områden och urval

Arbetet med intern kontroll har under 2018 varit fokuserat på två områden inom redovisning av ekonomi. Följande områden har följts upp:
•

Förtroendekänsliga uppgifter

Verifikationer för oktober månad togs fram ur ekonomisystemet. Dubbletter och verifikat
under 0 kr har inte tagits med samt endast verifikat med beslutsattest har tagits med i kontrollunderlaget, totalt 173st.
Antalet transaktioner har granskats enligt principen 5-250 vilket betyder att en av de första
10 individerna väljs ut, därefter väljs n/10:e individ.
•

Inköpskort

Verifikationer för oktober månad togs fram i ekonomisystemet, 27 stycken. Verifikat under
100 kr har inte tagits med. Totalt uppgår kontrollunderlaget till 20 stycken verifikat.
Antalet transaktioner har granskats enligt principen <5 betyder att hela populationen av
transaktionerna valts ut, samtliga individer har testats.
Kontroll och resultat
Förtroendekänsliga uppgifter

Rutinen har kontrollerats genom att granska att Region Gotlands riktlinjer för attest av behörig person samt riktlinjer för representation följs. Det sistnämnda reglerar intern och extern representation, uppvaktning, minnesgåvor och momsredovisning i samband med
detta. Med behörig person menas att faktura är attesterad av rätt person enligt attestreglementet som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat. Genom stickprov säkerställs att reglementets regler följs avseende attestbehörigheter, att överordnad attesterat
resor, att relevanta anteckningar gjorts där så krävs. Konton som kontrollerats har varit:
705xx, 710xx, 711xx, 745xx, 765xx.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Kontrollmånad har varit oktober. Verifikationer utan besluts- och granskningsattest har
valts bort. Därefter har samtliga verifikationer valts ut för genomgång och kontroll, totalt
173 stycken. Urvalet har sedan granskats efter granskningsprincipen 5-250. Den 3:e transaktionen valdes ut och därefter var 10:e individ. Totalt har 21 stycken verifikat kontrollerats.
Det som framkom är att 6/21 eller 2,9% av underlagen inte hade ett
100%-igt godkänt resultat av kontrollen mot bakgrund av de riktlinjer
har. Orsaken till att verifikaten inte blev godkända är:
-

Region Gotland

att moms vid uppvaktning endast får lyftas vid avtackning samt vid personalens 50årsuppvaktning.
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att underlaget inte klart visar vilket syfte och vilka som deltagit med bl.a. risk för attest av egen beställning.

Av de 21 granskade fakturorna hade sex attesterats av ersättare till besluts-attestanten. Alla
fanns upptagna i beslutad attestförteckning.
Bedömning

Granskningen visar att riktlinjerna för förtroendekänsliga uppgifter uppsatta för regionen
inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden fungerar ute i verksamheterna. Vid granskningen upptäckta brister kan åtgärdas mha information till berörd
personal.
Kontroll och resultat
Hantering av Inköpskort

Syftet med rutinen är att säkerställa att Gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen följer Region Gotlands riktlinjer för ”Regler för inköpskort”. Detta innebär bland annat kontroll av att kvitto eller annan form av underlag från inköp skall finnas bifogat, att uppgift
finns om syfte och mål, att kostnaden är attesterad av rätt person enligt attestreglementet,
vid kostnader för representation - en uppgift om deltagare samt att momsen är konterad på
korrekt sätt.
Kontrollmånad för denna kontroll har varit oktober. Samtliga verifikationer över 100 kr har
valts ut för genomgång och kontroll, totalt 20 stycken. Urvalet har sedan granskats efter
granskningsprincipen <5, innebärande att alla verifikat har kontrollerats.
Det framkom att 11/20 eller 55,0% av underlagen inte hade ett 100 procentigt godkänt resultat av kontrollen. Med detta menas att dessa verifikationer inte var korrekt hanterade enligt de gällande riktlinjer för inköpskort som gäller inom Region Gotland.
Bristerna i dessa verifikat har varit i 10/20 fall att kvitto inte bifogats fakturan och i ett fall
otydlighet i anteckningarna. Här kan kontroll av syfte, mål eller eventuella fel i momshanteringen inte kontrolleras.
Av de tjugo granskade fakturorna hade tre attesterats av ersättare till beslutsattestanten.
Alla fanns upptagna i beslutad attestförteckning.
Bedömning

Granskningen visar att den interna kontrollen av hanteringen av inköpskort inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden fungerar till viss del. Där underlag har varit bifogade fakturan har det fungerat utan större anmärkningar.
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Kontrollen har inte gjorts förut då det framtill 2018 endast fanns ett kort inom förvaltningen. Från 2018 har ungdomsgårdarna tillkommit.
Förvaltningen bör fortsatt framhålla hur arbetet skall fortgå framåt när det gäller det aktuella kontrollområdet. Att fortsätta informera om rutinerna kring inköpskorten och konsekvenserna om de inte följs.
Det gäller främst att uppmana till att alltid bifoga kvitton som underlag. Dels för att styrka
gjorda inköp, dels för att säkerställa att eventuell moms hanteras på korrekt sätt.. Viktigt
också att underlagen är tydliga och att notera syfte och mål för det kan annars vara svårt för
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utomstående som inte är insatta i verksamheten att veta vad som avses eller hur något är
beräknat. Därutöver behövs även en påminnelse göras om vikten att attestreglementet följs.
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Vid granskningen upptäcktes, att avgiften för inköpskorten bokförts på tre olika konton
samt vid åtta tillfällen inte särredovisats alls på eget konto. Det är ingenting som har påverkat bedömningen i denna granskning, men förvaltningen bör informera berörda personer
om var avgiften skall bokföras för bättre uppföljning.

55 (66)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse GVN 2018

Bilaga 4: Ekonomiska rapporter
Tabeller enligt anvisning

Här redovisas tabeller som skall bifogas förvaltningsberättelsen (WBL2-4), i enlighet med
Region Gotlands anvisningar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsredovisning och bokslut:
Verksamhet 2 pos

Budget

Utfall

Resultat
1

30 Administrativ avdelning
11 Nämnd Styrelse
38 Ungdomsverksamhet
31 stöd till kulturverksamhet

1

-1

851

651

200

16 921

18 072

-1 151

2 770

2 770

0

45 Skola
46 Gymnasieutbildning
47 Vuxenutbildning
48 Uppdragsutbildning
49 Folkhögskola
61 Integration
62 Arbetsmarknad
Totaler

-1

0

2

-2

219 315

216 915

2 400

24 454

23 310

1 144

226

630

-404

21 291

20 535

756

2 741

-2 250

4 991

12 158

7 848

4 310

300 727

288 486

12 241

Enligt anvisning blankett WBL2
Resultatrapport
Verksamhetens totala intäkter

Budget

Utfall

Resultat

214 797

253 365

38 568

-509 834

-537 347

-27 513

-5 294

-4 064

1 230

-396

-440

-44

-300 727

-288 486

12 241

Kommunbidrag

300 477

300 477

0

Årets resultat

-250

11 991

12 241

Verksamhetens totala kostnader
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostnader

Enligt anvisning blankett WBL3
Investeringar, projektnamn

Budget

Utfall

Resultat

24500 IT

2 500

2 770

-270

24501 Återanskaffning

2 200

1 632

568

24508 Bygginv/verksamhetsanp

7 600

400

7 200

54

-54

12 300

4 856

7 444

24514 Säkerhet Wisbygymnasiet
Totaler
Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Enligt anvisning blankett WBL4
Överskjutande del avser Nygårds elevhem, begärs kompletteringsbudget till 2019.
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Årsredovisning och bokslut – tabeller19 för den egna nämnden
Elevflöden skolformen gymnasiet
Årselever

Verkligt

Wisbygymnasiet
Kommunala gymnasieskolan
Guteskolan AB
Fristående skolan, exkl asyl

Summa egna kommunen

Årselever

1 460,0

32,0

1 492,0

1 460,0

32,0

217,5

221,5

-4,0

217,5

221,5

-4,0

1 709,5

1 681,5

28,0

Budget

Differens

Not

-

Elever i kommunal gymnasieskola

82,0

79,0

3,0

38,5

49,0

-10,5

120,5

128,0

-7,5

1 830,0

1 809,5

20,5

Elever i fristående gymnasieskola
Interkommunal ersättning

Totalt
Not

Differens

1 492,0

Verkligt

Elever från annan kommun

Budget

Elever från annan kommun verkligt-budget 13,5-12,5=-1 elever

Elevflöden skolformen, vuxenutbildning
Antal

2018

2017

2016

Egen verksamhet

448

495

561

Upphandlad verksamhet

247

806

1 038

Upphandlad verksamhet viss osäkerhet i redovisade siffror

Elevflöden skolformen, folkhögskola
Antal

2018

2017

2016

Deltagarveckor

-

9 989

10 209

Sommarkurser

-

20

18

Gästnätter, sommar

-

2 723

2 291

Studerande långa kurser

-

357

360

Uppgifter saknas för 2018

Ordförande

Saga Carlgren
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Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

Personalkostnader

294

574

-280

Övriga kostnader

552

77

475

Totaler

851

651

200

19

Alla ekonomiska tabeller avser tkr.
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Chef för gymnasie- och vuxenutbildning Lena Nordström
Resultatrapport

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader

-2 497

2 497

3 682

-2 230

10

-10

3 795

3 887

-92

5 247

5 082

165

1 452

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Totaler

Resultat

Inklusive projektet Hållbara Gotland

Integration Jenny Lennhammar
Resultatrapport
Intäkter

Budget

Utfall

-9 797

-11 336

1 539

-53

53

5 520

6 280

-760

854

941

-87

6 657

2 395

4 262

-52

52

-1 825

5 059

Flödesbidrg rörligt
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Internt flödesbidrag rörligt
Totaler
Organisation 5pos
Integration
7151 Komvux café
Totaler

Resultat

3 234
Budget

Utfall

2 741

Resultat

-2 252

4 993

493

427

66

3 234

-1 825

5 059

Vuxenutbildning Hanna Sällström-Jonasson
Resultatrapport
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Totaler

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Organisation 5pos

Budget

Utfall

Resultat

-13 325

-18 493

5 168

20 812

23 096

-2 284

2 523

2 448

75

13 951

13 186

765

23 961

20 236

3 725

Budget

Utfall

Resultat

46300 Vuxenutbildning

9 312

8 650

662

46310 Studietek/verkstan

2 006

1 443

563

46311 Gymnasial vuxenutbildning

2 651

2 593

58

46312 Svenska för invandrare SFI

3 710

3 088

622

46313 Grundläggande vuxenutbildning

2 718

3 081

-363

71

121

-50

2 894

852

2 042

599

408

191

23 961

20 236

3 725

46320 Bibliotek norr
46330 Rektor upphandling
46340 Tentamenservice
Totaler
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Folkhögskolan Thomas Nilsson
Resultatrapport

Budget

Intäkter

Utfall

Resultat

-32 803

-32 994

191

Personalkostnader

33 208

33 714

-506

Lokalkostnader

10 127

10 681

-554

Övriga kostnader

10 985

9 763

1 222

21 517

21 164

353

Totaler
Organisation 5pos

Budget

46400 FHS
46410 Rektor FHS Hemse

Utfall

Resultat

4 617

2 977

1 640

-1 931

-4 248

2 317

46411 Linjeledare allmänna linjen

7 006

8 236

-1 230

46412 Linjeledare fotolinjen

1 171

1 089

82

46413 Linjeledare musiklinjen

1 796

1 937

-141

46414 Linjeledare textillinjen

1 242

1 247

-5

57

-57

46415 Linjeledare speciallinjen
46417 Internatföreståndare

547

648

-101

46420 Biträdande rektor FHS Fårösund

774

2 799

-2 025

46421 Linjeledare Allmänna linjen

292

-111

403

1 434

1 231

203

813

958

-145

46424 Linjeledare Film & TV utbildningen

1 189

1 216

-27

46425 Linjeledare Socialpedagogutbildningen

1 963

1 902

61

46426 Linjeledare Manusutbildningen

1 177

1 279

-102

-799

-683

-116

226

630

-404

21 517

21 164

353

46422 Linjeledare Ellapop & rock
46423 Linjeledare Skrivarlinjen

46427 Internatföreståndare
46440 Filmkluster
Totaler

Ungdomsverksamheten Anders Holstensson, Annica Liljegren
Resultatrapport
Intäkter
Personalkostnader

Utfall

Resultat

-614

-3 693

3 079

13 482

14 627

-1 145

Lokalkostnader

2 666

2 769

-103

Övriga kostnader

1 387

2 976

-1 589

Totaler
Organisation 5pos
46500 Ungdomsgårdar
46510 Ungdomsgårdar Norr
Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Budget

16 921
Budget

16 679
Utfall

1 784

242
Resultat

133

1 651

41

347

-306

46511 Fenix

2 291

2 330

-39

46512 City-Roma

1 592

2 431

-839

46513 Fårösund/Slite ungdomsgård

3 453

3 053

400

46520 Ungdomsgårdar Söder

41

597

-556

46521 Puma ungdomsgård

3 047

3 766

-719

46522 Hemse/Klinte ungdomsgård

2 812

2 587

225

46523 Fältfritidsledarna

1 860

1 436

424

16 921

16 679

242

Totaler
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Arbetsmarknad Inger Svenserud
Resultatrapport

Budget

Intäkter

Utfall

Resultat

-16 557

-35 474

18 917

Flödesbidrag, rörligt

-1 597

-1 654

57

Personalkostnader

24 242

42 280

-18 038

Lokalkostnader

773

833

-60

3 643

3 176

467

10 504

9 160

1 344

Övriga kostnader
Totaler
Organisation 4pos

Budget

Utfall

Resultat

4670 Chef Arbetsmarknad

1 780

698

1 082

4671 Steget, praktikplatser

1 989

3 451

-1 462

4672 Offentligt skyddad anställning

4 220

3 719

501

4673 Studie- och yrkesvägledning

1 170

241

929

4674 Ungdomskraft

1 345

1 052

293

0

0

10 504

9 160

1 344

4675 Språkpraktik
Totaler

Antagning-inack, interkommunal ersättning Camilla Solnes
Resultatrapport

Budget

Intäkter

-1 722

Personalkostnader
Övriga kostnader
Totaler
Ansvar-Funktion

Utfall

Resultat

-4 600

2 878

591

625

-34

46 736

47 143

-407

45 605

43 168

2 437

Budget

Utfall

Resultat

7241 Antagning

-1 111

-1 181

70

7242 Frigymn egen kommun

26 479

26 964

-485

7243 Frigymn annan kommun

6 752

5 184

1 568

10 885

10 171

714

7244 Komgymn annan kommun
7245 Inack reseersättning
Totaler

2 600

2 030

570

45 605

43 168

2 437

Elevflöden fristående huvudman egna kommunen
Guteskolan
Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Ekonomiprogrammet (EK)
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Estetiska programmet (ESBIL)
Estetiska programmet (ESMUS)
Estetiska programmet (ESTEST)
Hantverksprogrammet (HV)
Naturbruksprogrammet (NB)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Verkligt

Budget

Differens

38,5

32,0

6,5

10,0

6,0

4,0

14,0

16,0

-2,0

10,5

9,0

1,5

14,5

15,0

-0,5

20,0

25,0

-5,0

4,5

7,0

-2,5

12,5

14,0

-1,5

18,5

24,5

-6,0
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Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Teknikprogrammet (TE)

18,0

21,5

-3,5

14,5

21,5

-7,0

2,0

1,0

1,0

Individuellt alternativ (IMIND)
Preparandutbildning (IMPRE)

12,0

6,0

6,0

15,0

16,0

-1,0

13,0

7,0

6,0

217,5
Ej medräknad asyl årselever 22,5, mätvärde mars och oktober 2018

221,5

-4,0

Yrkesintroduktion (IMYRK)
Språkintroduktion (IMSPR)
Totalt Guteskolan, exkl asyl

Elevflöden annan kommun
Kommunal/landstingsskola

Verkligt

ÅK 1
ÅK 2
ÅK 3
IM

29,5

-1,5

26,5

26,0

0,5

23,5

23,5

0,0

79,0

3,0

Verkligt

ÅK 2
ÅK 3
IM

4,0

Budget

Differens

12,5

17,0

-4,5

12,5

16,5

-4,0

11,5

15,5

-4,0

2,0

Totalt Fristående skola

Elever från annan kommun

28,0

82,0

ÅK 1

Totalt i annan kommun

Differens

4,0

Totalt Kommunal/landstingsskola
Fristående skola

Budget

2,0

38,5

49,0

-10,5

120,5

128

-7,5

Verkligt

ÅK 1
ÅK 2
ÅK 3
IM
Totalt från annan kommun

Budget

Differens

-5,5

-8,0

2,5

-3,0

-4,5

1,5

-0,5

-0,5

-4,5

-4,5

-13,5

-12,5

-1,0

Wisbygymnasiet Peter Lerman
Resultatrapport
Intäkter
Flödesbidrag rörligt

Budget

Utfall
-8 935

1 839

-120 227

-123 093

2 866

-173

173

93 276

92 426

850

48

151

-103

33 999

33 652

347

0

-5 972

5 972
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Flödesbidrag fast
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Totaler

Resultat

-7 096
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Elevflöden
Wisbygymnasiet

Verkligt

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
Ekonomiprogrammet (EK)
El- och energiprogrammet (EE)
Estetiska programmet (ESBIL/TEA)
Estetiska programmet (ESMUS)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Hotell- och turismprogrammet (HT)
Humanistiska programmet (HU)
Naturbruksprogrammet (NB LAN, NB DJU)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)
Teknikprogrammet (TE)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Individuellt alternativ (IMIND)
Preparandutbildning (IMPRE)

Differens

43,5

46,5

-3,0

69,0

68,0

1,0

175,5

173,0

2,5

87,5

88,0

-0,5

29,5

28,0

1,5

36,0

33,5

2,5

34,0

36,0

-2,0

4,0

4,0

0,0

79,5

65,0

14,5

38,5

41,5

-3,0

24,0

26,5

-2,5

64,0

61,0

3,0

129,5

126,0

3,5

43,0

44,0

-1,0

259,5

257,5

2,0

26,0

23,0

3,0

89,5

83,5

6,0

29,0

26,0

3,0

45,0

41,0

4,0

26,0

16,0

10,0

56,5

42,0

14,5

71,0

110,0

-39,0

32,0

20,0

12,0

1 492,0

1 460,0

32,0

Språkintroduktion (IMSPR)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Totalt Wisbygymnasiet

Budget

Resultat per program
Organisation 5pos
46610 Rektor Wisbygymnasiet
46611 Gymnasiegemnsamma ämnen
46612 Samhällsvetenskapsprogrammet
46613 Barn & fritidsprogrammet
46615 Ekonomiprogrammet
46616 Humanistiska programmet
46617 Individuellt val
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46622 Handel o administration
46623 Resturang o livsmedelsprogram

Budget

Utfall

Resultat

33 528

28 363

5 165

1 312

1 818

-506

-7 215

-6 894

-321

-948

-886

-62

-3 323

-3 528

205

-871

-731

-140

4 276

4 324

-48

-1 554

-2 788

1 234

-926

-1 258

332

46624 Estetiska programmet bild o musik

-1 454

-1 985

531

46627 Vård o omsorgsprogrammet

-1 207

-1 865

658

46628 Hotell o turismprogrammet

-1 152

-1 078

-74

1 665

1 410

255

120

1 367

-1 247

-892

-1 134

242

46629 Bilbliotek Säve
46630 Rektor Wisbygymnasiet N
46631 VVS och fastighetsprogrammet
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46632 Naturvetenskapsprogrammet

-5 061

-4 888

46634 Teknikprogrammet

-2 643

-3 081

438

46635 El o energiprogrammet

-2 449

-2 119

-330

-573

-362

-211

-1 671

-1 657

-14

-83

195

-278

46639 Naturbruksprogrammet

-4 309

-3 769

-540

46651 Introduktionsprpgrammet

-4 570

-5 508

938

80

-80

0

-5 972

5 972

46636 Fordonsprogrammet
46637 Bygg o anläggningsprogramet
46638 Sjöfartsutbildning

46652 Individuellt val N
Totaler

-173

Gymnasiet övriga Rolf Andersson, Jimmy Söderström
Ansvar-Funktion
7103 Gymnasiechef drift

Budget

Utfall

56 874

59 938
12

-12

375

1 366

-991

113 196

117 316

-4 120

2 442

7104 Projektledare
7106 Försörjningsansvarig
7107 Resursfördelning internt
7109 IT-strateg

Resultat
-3 064

1 172

1 270

7113 1t1 center

159

-159

7240 Avd chef gymnasiet

180

-180

180 142

-7 255

Totaler

172 887

Investeringar
Organisation 3pos
461 Ch Vux/Stab
463 Vuxenutbildning
464 Folkhögskolan
465 Ungdomsverksamhet
466 Gymnasiet
Totaler

Budget

Utfall

Resultat

50

84

-34

250

443

-193

7 900

413

7 487

100

77

23

4 000

3 839

161

12 300

4 856

7 444
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Differens ska begäras kompletteringsbudget för 2019, avser elevhemmet Nygårds.
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Bilaga 5: Uppföljning av resultatindikatorer

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ska enligt verksamhetsplanen för 2018 följa upp
en rad olika resultatindikatorer för att se om vi är på rätt väg gentemot målen kunskapslyft
för barn, unga och vuxna, kunskapslyft i arbetslivet och lyckad integration. I tabellen nedan
redovisas resultatindikatorerna uppdaterade med de senaste resultaten. Resultaten redovisas
löpande för nämnd och analyser av resultaten redovisas i analysrapport vår samt delår 2.
Här redovisas även resultatindikatorer från det koncerngemensamma styrkortets samhällsperspektiv samt verksamhetsperspektiv målområde kvalitet. Observera att alla resultatindikatorer för 2018 inte finns tillgängliga än och redovisas som – när vi fortfarande inväntar
resultat. Tom ruta i tabellen innebär att indikatorn inte följts upp. Siffror för förskola,
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola avser Gotlands
kommunala skolor. Siffror för samtliga kommuner, ovägt medel i parantes.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2015

2016

2017

2018

Kunskapslyft för barn, unga och vuxna
Gymnasiet

Gymnasiet årskurs 2, Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 20
Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år
Programval på gymnasiet till år 1 - andel som får sitt förstaval
Andel elever med examensbevis efter avslutat gymnasieutbildning
Genomsnittligt betygspoäng för elever med examensbevis från
gymnasieskolan
Andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesprogram

Vuxenutbildning

70,9
(72,2)
66,0
(64,5)
70,9
(68,9)
91,2
(89,6)
14,7
(14,4)
(30)
(32,2)

78,4
(71,4)
71,5
(64,1)
69,2
(65,2)
92
(90,3)
14,8
(14,6)
45,9
(31,2)

74,2
(71,3)
68,4
(65,3)
58,9
(64,6)
92,3
(90,4)
14,6
(14,8)
29,7
(34,3)

Ny för 2018

-

Gymnasieelever som avslutat från ett kvinnodominerat program,
andel (%)
Gymnasieelever som avslutat från ett mansdominerat program,
andel (%)
Gymnasieelever som avslutat från ett program med jämn könsfördelning, andel (%)
Andel deltagare inom grundläggande vuxenutbildning som slutför
kurs

Ny för 2018

39

Ny för 2018

27

Ny för 2018

34

Genomsnittlig tid för en elev att bli godkänd i lägsta kursen
(A) inom utbildning i svenska för invandrare, antal veckor
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78,2
(71,2)
67,5
(62,2)
79,7
(70,5)
92,8
(89,2)
14,5
(14,5)
37,9
(32,1)

-

Byte föregående år fr. IM till nationellt program, andel (%) av nybörjare i huvudmannens skolor

Andel deltagare inom gymnasial vuxenutbildning som slutför kurs

Gotlands
folkhögskola

84 (83,1)

Genomsnittlig tid för en elev att bli godkänd i högsta kursen
(D) inom utbildning i svenska för invandrare, antal veckor (kurs
1D)
Genomsnittlig tid för en elev att bli godkänd i högsta kursen
(D) inom utbildning i svenska för invandrare, antal veckor (kurs
2D)
Genomsnittlig tid för en elev att bli godkänd i högsta kursen
(D) inom utbildning i svenska för invandrare, antal veckor (kurs
3D)
Deltagares upplevelse av folkhögskolan utifrån statens syften - Index

64,7
60,8
(60,4)
(62,1)
71,0
77,4
(71,4)
(71,3)
Ny för 2018

74,6
(70,4)
73,3
(71,1)

-

Ny för 2018

-

Ny för 2018

-

Ny för 2018

-

60

59

53

55

Från och med 2018 övergår förvaltningen till att redovisa Skolinspektionens resultat av genomförd elevenkät. Enkäten görs vartannat
år (jämna år). Enkäten görs för årskurs 5, 8 och årskurs 2 på gymnasiet.
20
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Andel av folkhögskolans deltagare som uppnått behörighet för
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Vuxenutbildningen och
Gotlands
folkhögskola
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71

73

-

66

92

73

73

100

Ny för 2018

-

Andel studerande som uppnår målen för svenska för invandrare –
resultat nationella slutprov

Kunskapslyft i arbetslivet
Arbetsmarknads-enheten

Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning, andel

24,2
(27,8)

20,9
(26,6)
481

Antal ungdomar 16-20 år inom aktivitetsansvar

416

Lyckad integration
Gotlands
folkhögskola

Andel av folkhögskolans alla deltagarveckor som går Etableringskurs/SFI/Svenska från dag 1

Ny för 2018

Integrationsenheten

Utvärdering av integrationsenhetens "Hej, klara, färdiga, gå!". Syftet är att utvärdera insatsernas innehåll och genomförande

Ny för 2018

Koncernstyrkort - samhällsperspektiv

36

2015

2016

Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 2 år efter fullföljd gym- 24,2
(27,8)
nasieutbildning

20,9
(26,6)

2017

2018

Ett jämställt och jämlikt Gotland
-

-

Alla barn har goda uppväxtvillkor
Barn 1 - 5 år inskrivna på förskolan (%)

89 (82)

88 (83)

86 (83)

-

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun (%)

87,5
(85,2)

89,6
(86,3)

87,5
(83,7)

85,8
(84,0)

100

100

80,5
(80,5)
71,5
(64,1)

81,9
(81,9)
68,4
(65,3)

Ingen bostadsbrist
Andel bosatta av anvisade nyanlända (%)
Alla elever fullföljer gymnasieskolan
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram (%) (elever i kommunala
skolor)
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år

88,4
(84,5)
67,5
(62,2)

88,4 (86)
66,0
(64,5)

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
24,2
Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 2 år efter fullföljd gym(27,8)
nasieutbildning

20,9
(26,6)

-

Antal personer som under året anvisats plats från Arbetsförmedlingen till Region
Gotlands förvaltningar (stycken)

85

God tillgång till vuxenutbildning

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Andel invånare som deltar i vuxenutbildning
Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller i samarbete med andra utbildningsaktörer

4,6 (5,4)

4,4
(5,8)

2

2

3,5 (4)
3

3

65 (66)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Koncernstyrkort - verksamhetsperspektiv,
målområde kvalitet

Verksamhetsberättelse GVN 2018

2015

2016

2017

2018

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel (%)

40 (64)

55 (63)

45 (60)

68 (60)

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

151 336 (136
712)

152 988 (142
232)

156 571
(147 445)

finns ej

80 (72)

finns ej

79 (68)

87,5 (85,2)

89,6 (86,3)

87,5 (83,7)

415 (375)

421 (382)

457 (440)

85,8
(84,0)
-

67 (69)

68 (71)

71 (71)

God kvalitet i skolan

Elever i årskurs 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva
svar, andel (%)
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram (%) hemkommun
Kostnad per betygspoäng i årskurs. 9 i kommunala skolor kr/betygspoäng

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2019-01-28

Gymnasieelever med examen inom 4 år (%)

-

68,4
(65,3)

66 (66)
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Region Gotland
BUN och GVN

Handlingsplan för självmordsförebyggande
arbete

1. Inledning
Handlingsplanens tre områden utgår från Program för självmordsförebyggande arbete inom Region
Gotland som är fastställt av regionfullmäktige, ärendenummer RS 2014/582 Självmordsförebyggande
1. Barn och unga ges kunskap i skolan om tecken på psykisk ohälsa genom evidensbaserat
material
2. Skolan har tydliga rutiner för upptäckt av risk för självmord och självmordsförsök
3. Plan tas fram för att personal i skolan har kunskap om psykisk ohälsa
Arbetet med psykisk hälsa, normer och värden sker enligt uppdrag i ordinarie verksamhet
utifrån skollag och läroplan för att stärka barn och ungas livskompetens.
Handlingsplanen har specifikt fokus på barn och unga i det självmordsförebyggande
arbetet.

2. Implementering
Barn- och elevhälsan i dialog med skolformschefer samt berörda enligt handlingsplanen.

3. Uppföljning
Uppföljning/eventuell revidering inklusive dokumentation sker i slutet av varje termin.
Ansvar: Barn- och elevhälsan.

4. Handlingsplanens innehåll: områden och aktiviteter

4.1 Barn och unga ges kunskap i skolan om tecken på psykisk ohälsa genom
evidensbaserat material

Ärendenr

Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Aktivitet
Ev. YAM utbildning i
regionen (Youth Aware of
Mental health - Program som
ökar elevers kunskaper om
psykisk hälsa

Berörda
BEH (m.fl. instruktörer)

Dokument
hänvisning
YAM program
inom Nationellt
centrum för
Suicidforskning och
prevention av psykisk ohälsa

Genomförs
2016: BEH: s
chef tar upp frågan i BarnSam/
Barnnätverket

Ansvarig
BarnSam/Barnnätverket

2018: Uppföljning/
Genomfört
BEH samt strateg
på RSF Veronica
Herrman har arbetat
med frågan
och Karolinska institutet har ännu
inte gett ok att vi
kan ta del av utb.
programmet
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4.2 Skolan har tydliga rutiner för upptäckt av risk för självmord och självmordsförsök

Ärendenr

Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Aktivitet

Berörda

Dokument
hänvisning

Genomförs

Ansvarig

2018: Uppföljning/
Genomfört

Översyn/Förbättra: Checklista
för psykisk hälsa för hälsosamtal/hälsobesök

Fsk-klass, år 2,
år 4, år 6, år 8
och 1 Gy

Basprogram
BEH: s medicinska
insats inkl. checklista psykisk hälsa

2016–2019

BEH: s medicinska insats

Inkludera frågor för tidig upptäckt av psykisk ohälsa som används vid utvecklings-samtalet
Kvalitetssäkring:
Pedagoger/Mentorer
kontaktar förskolechef/
rektor/EHT vid misstanke om
psykisk ohälsa/risk för självmord och självmords-försök

UAF

Arbetsbok Psykisk
hälsa och suicidprevention
Förskolans/
skolans ärendegång

2016/2017

BEH/skolan
BEH tar fram underlag

Rutin

Förskolechef/rektor

Läsårsstart infopaket
kunskapshöjande

UAF

Arbetsboken/film

2017/2018

BEH erbjuder rektor

Förebyggande psykosocialt
basprogram

Grundskola/Gy

Psykosocialt basprogram

2016/2017

Ev. införande av kartläggning/
screening psykisk
mående/översyn av enkäter

UAF

Diskussion

2017/2018

BEH: s kuratorer initiativtagare - implementering i dialog med rektorer
BEH: s chefinitiativtagare
Samverkan med kvalitets- och utvecklingsavdelningen

Översyn av skolans rutiner vid
suicidmisstanke

UAF

Rutin

Rektor

Ökat samarbete och kunskapsöverförande BUP/vuxenpsykiatrin-BEH kring depression
Förebyggande arbete: Värdegrundsarbete/
Likabehandling arbete/
Trivselenkäter
Förvaltningsövergripande samarbete runt hemmasittare

Psykologer

2017–2018

BEH: s psykologer
initiativtagare

BEH arbetar på att utveckla presentationen
av resultatet av hälsosamtalen. Digitaliseringsprocess av hälsosamtalen har påbörjats.
Arbetsbok är framtagen/finns tillgänglig för
UAF och utbildningstillfällen fortgår
Ökad samverkan med
HSF har inletts.

Rutin

Förskolechef/rektor/
kvalitets - och
utvecklingsavdelningen

Utveckling- och förbättringsarbete har genomförts.

Rutin

Rektor

Förvaltningsövergripande arbetsgrupp ledd
av KvUt avdelning bestående av specialpedagoger och BEH medarbetare. Resulterat i ny
handlingsplan för att
före-bygga, förhindra
och åtgärda skolfrånvaro.

Pedagoger

UAF

UAF

UAF: s verksamhetsplan

BEH: s medicinska insats har arbetat med
frågan och det vi nu
eftersträvar att också
utveckla, under 2019,
är att kunna presentera
lägesbild på grupp/organisationsnivå.
Efter implementering
av arbetsbok
BEH har på gymnasiet
samt på alla grundskolor haft dialog/utbildning med pedagogerna
på skolans APT tid/eller
liknande där frågan har
aktualiserats.
BEH har på gymnasiet
samt på alla grundskolor haft dialog/utbildning med pedagogerna
på skolans APT tid/eller
liknande där frågan har
aktualiserats.
Har genomförts – pågår
nu som permanent inslag i kuratorsutbudet
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UAF/HSF/SOF

Rutin

UAF/HSF/SOF

Utbildning för medarbetare har ägt rum i
BarnSams regi. Utbildningen filmades och
finns tillgänglig för nya
medarbetare att ta del
av. Förbättrade rutiner
för avvikelserapportering har också tagits
fram.

Ärendenr

Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

SIP-möten

Handlingsplan för självmordsförebyggande
arbete
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4.3 Plan tas fram för att personal i skolan har kunskap om psykisk ohälsa

Aktivitet

Berörda

Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Genomförs

Ansvarig

2018: Uppföljning/
Genomfört

Inventering och instudering
av material runt förebyggande självmordsarbete
Aktuella utbildningar: Förebyggande självmord

BEH

NASP

Vt2016

BEH

Genomfört

BEH Obligatoriskt
All personal i Regionen

Regionens folk-hälsostrateg

4/4, alt. 5/4,
13/10,
7/11

Regionen

Genomfört

UAF Utbildningssatsning/
utbildning om psykisk ohälsa
för personal i
skolan

UAF

2017/2018

Kvalitets- och
utvecklingsavdelningen
i samverkan med BEH

Utbildning/
erfarenhetsutbyte

BEH/skolformschefer

Norrköpings elevhälsa

Ht2016

BEH

Ta fram en arbetsbok som är
tänkt att användas som stöd i
arbetet med elever med psykisk ohälsa och självmordstankar och vänder sig
till personal inom skolan,
såsom
rektorer, pedagoger och
elevhälsopersonal
BEH på APT

UAF

Norrköpings elevhälsa

2017

BEH

BEH

”Må dåligt”: Film
om psykisk ohälsa
och självmord

Vt2016

BEH

RSF har på RG hemsida lista på föreläsningar, utbildningar
och samlingar kring
psykisk hälsa och förebyggande av självmord som riktar sig
till alla medarbetare
BEH har haft kon-takt
med Norrköpings
elevhälsa för erfarenhetsutbyte.
Arbetsboken är färdig
och tas vidare på
EHT/respektive
skola/rektor.
Kontinuerliga utbildningstillfällen har genomförts 2018, ink
mot Kulturskolans
medarbetare
Genomfört

Ht2016

saga.gotland.se

Vt-2016 -2018
Vt2016
Vt 2016

BEH erbjuder rektor att
komma till rektors APT
BEH
Regionen
BEH

Genomfört
Genomfört
Genomfört

Ht 2016–2018

BEH erbjuder UAF

Genomförts kontinuerligt, exv. på Kut-dagar

UAF

Ärendenr

Dokument
hänvisning

Information om Saga Gotland
Krisstödsutbildning
Utbildning/Kompetens-utveckling tema psykisk hälsa
Föreläsning tema psykisk
hälsa

UAF
BEH/HSF/SOF
BEH

Teater HBTQ
Förhandsvisas

Rektorer

Kulturskolan

Förhands-visning för underlag till beslut: 29/4 eller 20/5 - 16

Kulturskolan

Genomfört

Material inför ev.
uppförande av teatern
Lärarhandledning

Pedagoger

Kulturskolan tar
fram ett förslag och
mailar till BEH för
förhandsgranskning

Vt2016 efter
rektors
beslut

Kulturskolan/BEH

Möte mellan Kulturskolan/BEH - Genomfört

UAF
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År 8 och 1 Gy

Kulturskolan

Ev. ht2016

Kulturskolan

Beslut taget att inte
genomföra teater-aktiviteten

Ärendenr

Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Ev. teater

Handlingsplan för självmordsförebyggande
arbete
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Region Gotland
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Uppföljning av internationell strategi

1. Bakgrund
I den av regionfullmäktige antagna 1internationella strategin för Region Gotland 2017-2020
anges att internationellt arbete ska beskrivas, följas upp och årligen rapporteras i nämndens
verksamhetsberättelse. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen beskriver nedan det arbete
som pågått och som i vissa fall fortfarande fortgår inom förvaltningens ansvarsområde.
2. Internationellt arbete inom förskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2018.

3. Internationellt arbete inom särskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2018.

4. Internationellt arbete inom grundskolan
4.1 Gråboskolan

Skolan har arbetat med vattenprojekt och samarbetat med Kihaba från 2014-2016. En delegation mottogs på skolan under 2018 för att visa hur skolan arbetar med Grön flagg, källsortering med mera.

RS BUN 2018/7 & GVN 2018/5 Datum 2018-01-31
Ärendenr RS BUN 2019/7 & GVN 2018/259 DatumÄrendenr
2019-01-31

4.2 Klinteskolan

Sedan många år tillbaka är internationellt arbete ett fokusområde i skolans värdegrundsarbete. Det finns ett samarbete mellan Klinteskolan och Frälsnings-armén. Gotzam –
Gotland och Zambia. En konsert av eleverna på Högstadiet, operation dagsverk och
Öppet Hus med försäljning. Detta sker i månadsskiftet maj/juni varje år. Elevens val
tränas till konsert. Eleverna säljer alster från slöjd och bildlektioner. Alla klasser arbetar
utifrån temat som resulterar i utställningar. Intäkterna går rakt till barnhemmet ARTECO i Zambia.Varje år är det olika teman utifrån värdegrund. Förra årets tema var
Vatten. Lärare och elever i åk 5 arbetar varje år med Childrens World Price. Åk 5 föreläser i alla klasser kring de nominerade och elever från samtliga klasser röstar fram skolans
val, vilket presenteras under Gotzam dagen. Ca 4-5 elever från åk 5-9 åker till Stockholm, med inbjudan till Vita salen under ceremonin. De dokumenterar och föreläser under Gotzam dagen för gäster som kommer under dagen.
4.3 Solbergaskolan

Solbergaskolan startade hösten 2017 upp ett utbyte med Sifundzani highschool i
Mbabane, Swaziland. En skolledare och tre lärare besökte Swaziland under 10 dagar i
oktober som ett första steg i utbytet. Under vårterminen 2018 besökte fyra lärare från Sifundzani Gotland och Solbergskolan.
4.4 Terra Nova

Höstterminen 2018 hade skolan besök av en delegation från Sudan. Det var Osman El
Kheir och hans dotter med man. De hade med sig brev från Knalleskolan och Terra Novaskolans elever hade skrivit nya brev som skickades med. Eftersom postgången i Sudan inte
är att lita på (ännu) skickas breven med personer som reser mellan länderna. Osman visade
1

Fastställd av regionfullmäktige 2017-03-27. Ärendenr RS 2016/540

2 (7)

Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Uppföljning av internationell strategi

nytagna bilder från Knalleskolan. Han berättade också att universitetet i området planerade
att använda del av Knalleskolan som filial ”campus” för forskare. De ska dels forska i området kring bevattning och grödor, dels visa Knalleskolans elever hur en fortsättning på
skolgången kan se ut och uppmuntra fortsatt skolgång. Eleverna på Terra Novaskolan var
som vanligt mycket intresserade och ville att pengar ska samlas in för att kunna åka och
hälsa på.
4.5 Foleskola

Fole skola är med i ett Erasmus+-projekt. Det är ett internationellt projekt där lärare från
Tyskland, Spanien, Portugal, Grekland, Polen och Sverige har ett treårigt samarbete. I projektet arbetar man bland annat med programmering, matematik och engelska och de deltagande lärarna utbyter erfarenheter med varandra. Utbytet sker både digitalt genom mail, sociala medier och Skype samt fysiska möten. Varje läsår besöker de deltagande lärarna några
av de andra länderna, en gång per år åker även elever med på resan. Det sker även ett utbyte mellan skolornas elever genom t.ex. Skype-möten där eleverna pratar engelska med
varandra. Då frågar och berättar de för varandra om hur det är att leva och gå skolan i respektive land samt visar vad de arbetar med i skolan
4.6 Lotsen - central mottagningsfunktion för nyanlända

I slutet av augusti 2017 öppnade en central mottagningsfunktionen för nyanlända inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens. Denna centrala mottagning för nyanlända (Lotsen)
tillhör enheten för modersmål och studiehandledning – vilken sorterar under barn- och utbildningsnämnden. Syftet är att detta ska säkra likvärdigheten och kvaliteten på mottagandet. Alla skolor ska få samma hjälp och stöd i arbetet med att kartlägga barns och vuxnas
utbildningsbakgrund, erfarenheter och hälsostatus, genomföra skol- och samhällsintroduktion, ge studie- och yrkesvägledning, språkstöd osv. Central mottagning är ett resultat av det
utvecklingsarbete som pågått i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inom projektet
kring nyanländas lärande, tillsammans med Skolverket. Där olika insatser har gjorts för att
stärka och stödja Region Gotland som huvudman i mottagandet och undervisningen av nyanlända elever. Projektet avslutades efter sommaren 2018 men styrgruppen kommer fortsätta utvecklingsarbetet i linje med tidigare arbete.

5. Internationellt arbete inom kulturskolan

Ärendenr RS BUN 2019/7 & GVN 2018/259 Datum 2019-01-31

Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2018.

6. Internationellt arbete inom avdelningen för gymnasiet och
vuxenutbildningen
Nedan redovisas avdelningens internationella projekt som bedrivits under året. Även övrigt
internationellt arbete i form av värd för besök, deltagande på konferenser beskrivs i korthet.
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Verksamhet

Utvecklingsarbete/utbyte

Land

Finansiering

Gymnasiet

Idrottsgymnasiet utbyte

Bergamo/
Italien

Egna medel
Egna medel
UHR, sponsorer, fonder

Gymnasiet

APL, Bygg- och anläggningsproTanzania
grammet, åk2-3. Projekt/ utbyte med
Zanzibar

Gymnasiet

Projekt mellan Nuckö gymnasium
nära Hapsalu i Estland och Wisbygymnasiet. Syftet är ökad kunskap
om varandras kulturer, historia och
traditioner. I år arbetar man särskilt
kring vårt gemensamma vatten och
tillståndet i Östersjön.

Estland

Respektive
skola står för
egna kostnader

Gymnasiet

Språk- och kultursamarbete mellan
Conrad-von-Soestgymnasium i Soest
och Wisbygymnasiet. Eleverna från
skolorna träffas vid två tillfällen under våren, en gång i Tyskland och en
gång på Gotland. Respektive skola
anordnar aktiviteter dagtid. Under
kvällarna språkträning i värdfamiljerna. Förmodligen ett av Sveriges
längsta elevutbyte (39 år).

Tyskland

Egna medel

Gymnasiet

UF Tyskland - Språk-, kultur- och
entreprenöriellt utbyte med skola i
Lübeck för elever på Samhälls- och
naturvetenskapsprogrammet.

Tyskland

Extern bl,.a.
Tysk-svenska
Handelskammaren och
UHR

Vitryssland

ICLD

Frankrike
och Belgien

EU

Gymnasiet
Gymnasiet

Förstudie kring regionalt partnerskap
mellan Gotland och Miory-distriktet.
Avslutad p.g.a. nationellt beslut att
inte medge bistånd till Vitryssland.
EU- skola
Wisbygymnasiet är en av Europaparlamentets ambassadörskolor. Man arbetar för att stärka kunskapen om
Sveriges medlemskap i EU och ge
kunskap om vad det innebär att vara
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Gymnasiet

Gymnasiet

medlem i en stor lagstyrd gemenskap. Resa genomförs till Europaparlamentet i Strassburg för att prova på
att arbeta som parlamentariker genom att arbeta i utskott, lägga förslag
och rösta.
Toleransprojektet - Värdegrundsarbete på Bygg- och anläggningsprogrammet i syfte att stärka elevernas
yrkeskompetens och kulturförståelse.
Med en ökad otrygghet och starka
politiska tongångar i den offentliga
diskursen lär man sig de förflutnas
varningssignaler. En förstudie för
eventuell utlands-apl är inledd.
Projektet ”Learning to Undertake”
Strategiska partnerskap mellan fem
europeiska länder i syfte att stärka
nätverk och ge kunskap om att verka
på en affärsnivå. Arbetsmetoder,
praxis och utmaningar delas. Projektet består av arbete med affärsidéer, koncept, affärsplaner, kommunikation och marknadsföring i fiktiva
företag inom turism.

Uppföljning av internationell strategi

Polen

UHR

Portugal,
Rumänien,
Frankrike
och Spanien

UHR
(Erasmus +
KA2)

Grekland,
Italien m.fl

Egna medel

Ärendenr RS BUN 2019/7 & GVN 2018/259 Datum 2019-01-31

https://www.youtube.com/watch?v=6Nfctd6Vi
Yw

Kultursamarbete med Matera, Europas kulturhuvudstad 2019 för elever
Gymnasiet
på det humanistiska och estetiska
programmet. Studieresa till Kreta i
syfte är att uppmärksamma vår kulturella identitet, erhålla kunskap om
och skapa stolthet över den kulturella kontext vi lever i. Elever skapar
bland annat en fotoutställning för
publik miljö.
IntegrationsNordiskt samarbete inom ”Nordiskt
nätverk för vuxnas lärande” med foenheten
kus integration/inkludering
Folkhögskolan Utbyte avseende socialpedagogutbildningen och Orchid school. En
del av utbildningen sker på plats i
Pune. Se nedan, rubrik 7.1.
Folkhögskolan Film crew utbildningen och storyutbildningen har löpande samarbete
med internationella aktörer och

Nordiska
ministerrådet
Indien

Studerande
betalar egen
resa

Olika länder

Gästlärare betalas enligt
praxis
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branscher med anledning av filmproduktion. Se nedan, rubrik 7.1.
Folkhögskolan Allmänna linjen tar årligen emot internationella stipendiater på förfrågan från svenska institutet.
Se nedan, rubrik 7.1.

Uppföljning av internationell strategi

Olika länder

7.1 Gotlands folkhögskola

Socialpedagogutbildningen har en inriktning som heter – Mänskliga rättigheter och kulturkommunikation. I den inriktningen ingår det tre veckors utbildning i staden Pune i Indien. Den person som håller i veckorna, med besök på många olika sociala organisationer
och skolor och utbildning i kulturkommunikation, är Lakshmi Kumar. Lakshmi Kumar är i
grunden en socionom från Indien bosatt i Pune. Hon har även i mer än 20 år arbetat med
utbyten och kulturkommunikation med socionomutbildningen på Örebro universitet, där
hon i år blivit utnämnd till hedersdoktor.
Folkhögskolans elever som valt inriktningen – Mänskliga rättigheter och kulturkommunikation, arrangerar också ett kort läger på Gotland för elever från skolan Orchid School,
Pune Indien.

Ärendenr RS BUN 2019/7 & GVN 2018/259 Datum 2019-01-31

Allmänna linjen – Har haft stipendiater från Svenska institutet. Någon stipendiat från något östland har studerat på skolan under 1 år. Just nu ligger det på is eftersom Svenska institutet avvaktar att visumansökningstiden skall bli kortare. Senaste åren har eventuella stipendiater fått vänta på sitt visum så länge att det gjort det omöjligt att bevilja stipendier.
Film Crew utbildningen har etablerat följande samarbete med filmskolan Whistling
Woods i Mumbai, Indien. Den internationella filmskolan Whistling Woods är en av Indiens
största filmskolor. Skolan ligger i hjärtat av Bollywood och utbildar elever inom en rad
olika discipliner inom kommersiell filmproduktion. Gotlands folkhögskola har under de
senaste åren etablerat en allt tätare kontakt med skolans lärare och institution. Lärare och
utbildningsansvariga från Indien har vid flera tillfällen besökt Gotland och utbildningarna
och detsamma har skett från svensk fakultet. Utbytet har lett till ett mer formellt samarbete
som realiserades under hösten 2018 då två deltagare från Film Crew vistades flera veckor
på Whistling Woods där de fick bo hos elever på skolan, ta del av utbildningen samt besöka
Bollywood. Syftet med deltagarnas vistelse var framförallt att de skulle möta det animation/effekt-team som tidig vår 2019 kommer att besöka Gotland och arbeta tillsamman
med Film Crew i den produktion som produceras i studion av Film Crew & Story. Ytterligare ett syfte var att deltagarna skulle få möjligheten att göra ett kulturellt utbyte. Baserat på
hur samarbetet fortlöper kommer skolan att ytterligare formalisera samarbetet och göra det
till ett återkommande inslag.
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Uppföljning av internationell strategi

Ärendenr RS BUN 2019/7 & GVN 2018/259 Datum 2019-01-31

Storyutbildningen - Storyutbildningen samarbetar med manusförfattare från hela världen
men företrädelsevis från USA och Hollywood. Utbytet är omfattande och beskrivs på skolans hemsida. Samarbete med Michael Weiss Publisher har inletts som är en av de absolut
största bokförläggarna avseende filmlitteratur. Avsikten är att utveckla ett samarbete med
målsättningen att studenter på Storyutbildningen kan översätta någon bok till svenska och
lansera i Sverige. Story är med i en mailinglista med nya böcker som vi kan få ta del av och
läsa samt skriva reviews på under namnet Storyutbildningen.
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Skolverkets statsbidrag 2018
Namn
Förskola
Läslyftet i förskolan 2018/2019
Omsorg på kvällar, nätter och helger
Kvalitetssäkrande åtgärder
Mindre barngrupper 2018/2019
Grundskola
Läslyftet 2018/2019
Läxhjälp*
Specialpedagogik för lärande 2018/2019
Lovskola 2018
Lågstadiesatsningen 2018/2019
Fritidshemssatsningen 2018/2019
Nyanlända elever VT 2018
Science center **
Ökad jämlikhet 2018
Samordning nyanlända 2018
Likvärdig skola 2018
Elevhälsa
Papperslösa barn
Summa BUN
Gymnasiet
Gymnasial lärlingsutbildning VT 18 + HT 18
Introduktionsprogram (ansökan jan – feb)
Säkerhetshöjande åtgärder
Försöksverksamhet med branschskolor
Entreprenörskap huvudmän
Fjärde tekniskt år
Vuxenutbildning
Lärlingvux + SIF & sva
Yrkesförarutbildning
Yrkesvux + SIF & sva
Kommunal yrkesutbildning
Traineejobb
Traineejobb Hälso- och sjukvård
Fortbildning SVA och SFI VT 18
Lärcentrum 2018
Utveckla SFI
Behörighetsgivande utb. Yrkeslärare
Kompetensutveckling yrkeslärare
Branschers arbete för fler yrkeslärare
Summa GVN
Statsbidrag som berör hela förvaltningen
Högskolestudier specialpedagogik VT 18 + HT 18
Icke folkbokförda elever
Karriärtjänster 2018/2019
Lärarlönelyftet 2018/2019
Lärarlyftet VT 18 + HT 18
Skolledare & karriärstjänster
Hälsofrämjande skola
SIS-medel
Skolbiblotek
Summa statsbidrag som berör hela förvaltningen
Summa BUN + GVN samt stöd som berör hela förvaltningen

Sökt
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

Sökta kr

Beviljade kr

165 420 kr
2 339 680 kr
3 551 357 kr

165 420 kr
2 339 680 kr
1 197 857 kr

174 000 kr
1 801 000 kr
866 700 kr
480 600 kr
9 079 085 kr
2 379 256 kr

174 000 kr
1 737 000 kr
866 700 kr
188 700 kr
9 079 085 kr
2 379 256 kr

2 617 408
121 900 kr
4 585 625 kr

453 613 kr
2 617 408
121 900 kr
4 585 625 kr

219 174 kr
25 763 797 kr

219 174 kr
23 508 010

Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej

208 750 kr

208 750 kr

918 750 kr
250 000 kr
350 000 kr

- kr
250 000 kr
350 000 kr

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

2 523 000 kr
896 000 kr
12 250 000 kr
3 000 000 kr

2 523 000
896 000 kr
11 945 000 kr
3 000 000 kr

1 187 500 kr

1 187 500 kr

900 000 kr
558 000 kr

900 000 kr
558 000 kr

23 042 000 kr

21 818 250 kr

1 751 120 kr

1 751 120 kr

6 630 000 kr
13 700 000 kr
102 770 kr

6 630 000 kr
13 700 000 kr
102 770 kr

1 743 000 kr
285 000 kr

- kr
285 000 kr

24 211 890 kr
73 017 687 kr

22 468 890 kr
67 795 150 kr

Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2019/26
31 januari 2019

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av resultat 2018
Förslag till beslut
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag

till överföring av 2018 års resultat, i enlighet med gällande regler, ett överskott på
12 241 097 kronor.

Överföring av 2018 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott överförs
75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Det egna kapitalet var vid ingången av år 2018 positivt och är på 21,3 miljoner
kronor. Besparingskravet på fyra miljoner kronor har nämnden uppnått. Av resultatet
utgör semesterlöneskuldens negativa förändring 1 601 666 kronor.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Handlingstyp Bilaga
Datum 22 januari 2019

Köp från uppdragsföretag, mnkr 2018
Skolform

Leverantör/uppdragstagare

Belopp

Andel

Gymnasiet

Apel fou, Hållbara Gotland

0,16

0,90%

Gymnasiet

BOSS, Brand och Sjösäkerhet AB

0,11

0,62%

Gymnasiet

BYA väktarskola

0,05

0,28%

Gymnasiet

Coompanion, café

0,36

2,03%

Gymnasiet

Gotland Grönt Centrum AB, naturbruk

8,63

48,56%

0,64

3,60%

0,06

0,34%

Gymnasiet
Gymnasiet
Gymnasiet

Gotlands Idrottsförbund, NIU
PVF Plåt & Vent Forum AB,
byggprpgrammet
Upphandlingskonsult i Sverige AB,
naturbruk

0,10

0,56%

Gymnasiet

Ålands landskapsreg, sjöfartsprogrammet

0,22

1,26%

Vuxenutbildning

Elutbilda i Norden AB

0,07

0,39%

Vuxenutbildning

Gotland Grönt Centrum AB

1,29

7,26%

Vuxenutbildning

Grötlingbo Möbelfabrik AB

0,11

0,62%

Vuxenutbildning

Hermods AB

1,40

7,88%

Vuxenutbildning

MiROi i-learning

0,23

1,29%

Vuxenutbildning

Märtas Fönsterrenovering

0,05

0,28%

Vuxenutbildning

Uppsala universitet

0,18

1,02%

Vuxenutbildning

Wisby Skomakeri

0,08

0,45%

Vuxenutbildning

Zions bilplåt & lack AB

0,05

0,28%

Folkhögskola

Arrendus AB

0,22

1,24%

Folkhögskola

Frances Records

0,18

1,01%

Folkhögskola

Hampus Eurenius Media

0,05

0,27%

Folkhögskola

Karl Iglesias, handledare/föreläs

0,15

0,84%

Folkhögskola

Katharina Nuttall, handledare/föreläs

0,06

0,34%

Folkhögskola

Law Offices of R A Herman, --

0,11

0,62%

Folkhögskola

LKA Siggelin Förvaltning AB handläs/föreläs

0,23

1,29%

Folkhögskola

Michael Hauge oct ,

0,09

0,51%

Folkhögskola

Stephen Mazur, handledare/föreläs

0,05

0,28%

Folkhögskola

The Story Departm TSD

0,07

0,39%

Studieförbund

Sensus Stockholm Gotland

0,37

2,06%

Studieförbund

Folkuniversitetet

0,22

1,23%

Studieförbund

Studieförbundet Vuxenskolan G

0,75

4,22%

Studieförbund

Studiefrämjandet Småland - Go

0,30

1,67%

Studieförbund

Studieförbundet Bilda Öst

0,40

2,23%

Studieförbund

NBV Uppsala län Gotland

0,20

1,12%

Studieförbund

ABF Gotland

0,54

3,06%

17,77

100%

Summa
Utdraget avser kostnader över ett prisbasbelopp år 2018

4533, 4631,4633, 7459, 74594, 74595,7499 exklusive ansvar 7242-7244
Samma leverantör kan förekomma vid olika enheter
Besöksadress Visborgsallén 19

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

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Tjänsteskrivelse
GVN 2018/259
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Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning av besparingar 2016 samt pågående
besparingsprogram 2017 till 2019
Förslag till beslut

Nämnden beslutar att inge denna skrivelse till ledningskontoret som redovisning av
uppdraget kring besparingsprogram för planperioden 2017-2019.
Sammanfattning

Besparingar för perioden 2016 till 2019 har gjorts med 19,4 miljoner kronor. Den
ekonomiska effekten av beslutade besparingar är att regionens kostnader per
invånare för att utbilda elever i gymnasiet har, från 2016 till 2017, minskat med totalt
11,4 miljoner kronor. Grundbeloppet, den ersättning som utges per elev, har i
genomsnitt, under perioden 2017 till 2019 minskat med 6 959 kronor per elev.
Bakgrund

Nämnden har i samband med bokslutet för 2018 getts i uppdrag att beskriva nuläget
för dess del av besparingsprogrammet 2017-2019. I särskild skrivelse som bilaga ska
nämnden beskriva vilka åtgärder som vidtagits och effekter av dessa på verksamhet
och ekonomi. Nämnden ska utgå ifrån det beslut som togs i regionfullmäktige 201606-20, §90 samt 2016-11-21, §200. Nämnden ska också beskriva planeringen för hur
besparingen för 2019 ska genomföras och vilka ytterligare effekter detta ger.
Beslutet som togs i regionfullmäktige 2016-06-20, §90 är som följer:
Utbud och effektiviseringar inklusive personalstrategiska åtgärder 2017-2019

Regionstyrelsen får i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde 2016-12-19 lämna en
samlad rapport kring hur uppdragen enligt nedan har hanterats. Berörda nämnder
ska alltså återrapportera respektive uppdrag till ledningskontoret senast 2016-09-26
för fortsatt beredning.
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
får i uppdrag att, utifrån strategier angivna nedan, redovisa förutsättningarna att
minska kostnaderna med 50 miljoner kronor fördelat under perioden 20172019.
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1. Integrerade skolformer och flexibel lokalanvändning för att bygga bärkraftiga enheter med
högt resursutnyttjande.
Förvaltningens svar:
-

Det nya Sävehuset har inneburit flexibel lokalanvändning samt bättre
resursutnyttjande. Inom förvaltningen pågår en utveckling av samverkan
framförallt mellan gymnasiet och vuxenutbildningar angående
yrkesutbildningar för att få ett bättre resursutnyttjande.

2. Ett systematiskt geografiskt perspektiv där lokal särart och lokala behov strukturerar
utbudet med grund i serviceutbudsutredningen och den kommande serviceplanen.
Förvaltningens svar:
-

Under planperioden har nämnden haft en avvaktande förhållning till den nu
av regionfullmäktige antagna ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud
2019-2030”. Arbete kan nu påbörjas med serviceutbudet som grund för
fortsatt planering och samordning med övrig service. Önskan är att framöver
kunna samla all gymnasieutbildning på solrosenområdet.
3. Effektivitet kring och inom programstruktur på gymnasiet.
Förvaltningens svar:
-

I samband med bildandet av Wisbygymnasiet där två resultatenheter har blivit
en har detta gett förutsättningar för en effektivare organisation.
Gymnasieskolans inre organisation ligger inom rektors ansvarsområde. Under
våren 2017 gjordes ett stort arbete med att anpassa organisationen för
framtiden. Bokslutet 2017 visade på ett balanserat resultat med ett litet
överskott. resultatet för gymnasiet 2018 är ett överskott. Det slutliga
programutbudet fastställs årligen av nämnden.
4. Integrera verksamheter över förvaltningsgränser.
Förvaltningens svar:
-

Nämnden verkar för en samverkan mellan olika nämnder det kan var inom
såväl arbetsmarknad, integration, vuxenutbildning, folkbildning, gymnasieoch ungdomsverksamhet. Det senaste exemplet på samverkan är nämndens
kommande övertagande av de kommunala sommarjobben som
organisatoriskt tillhört socialnämndens verksamhetsområde. Andra exempel
på samverkan är uppstart av ”Vuxkomp” där ambitionen är att nyligen
beviljade försörjningsstöd genom ”Vuxkomp” ska ges förutsättningar att så
snart det går komma ut i arbete och studier. Tekniska förvaltningen och
arbetsmarknadsenheten har nyligen avslutat projektet naturnära jobb.
Integration på arbetsplatser, IPA, är ett projekt mellan olika förvaltningar.
5. Fler ska nå gymnasieexamen.
Förvaltningens svar:
-

En skollagsstyrd målsättning som nämnden arbetar för, innefattar även
ambitioner för vuxenutbildningen och folkhögskolan.
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Besparingar och anpassningar av regionfullmäktige beslutade 2016 samt
för planperioden 2017 till 2019

Förvaltningen har i den fortsatta beskrivningen av besparingar valt att lyfta fram de
ramjusteringar som gjorts under åren 2016-2017, att år 2016 medräknas är av den
anledningen att det även för år 2016 var ett stort sparbeting. Sparbetinget för år 2016
behöver medräknas i en analys om betingen under åren har haft någon effekt.
Beslutade besparingar1
Nämnd

2016

2017

2018

2019

BUN
GVN
Totalt

14,2
3,9
18,1

16
5
21

12,5
4
16,5

15
5
20

Omförd
19
-1
1
0

Extra
19
1,7
0,5
2,2

Totalt
17-19
44,2
15,5
59,7

Fördelning
74,04%
25,96%

Totalt
16-19
58,4
19,4
77,8

Ovan tabell ger en samlad bild om de ramjusteringar som gjorts för barn och
utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under perioden
2016 till 2019, beloppen avser miljoner kronor. Reella justeringar som gjorts av
nämndernas samlade budgetramar är på 59,7 miljoner kronor och överstiger de
tidigare fastställda 50 miljoner kronor i besparing för planperioden 2017-2019.
Av nämnden beslutade besparingar och anpassningar 2017-2019

De efterföljande tabellerna med dess text avser vad nämnden har fattat för beslut
angående besparingar och anpassningar av budget för planperioden.
Besparingar 2017

Besparingen på fem miljoner kronor verkställs genom att sänka grundbeloppet för
skolformen gymnasiet med motsvarande 2,1 miljoner kronor, budgetram på 500 000
kronor riktat till folkhögskolan avseende vuxenutbildning tas bort och det regionala
bidraget för den upphandlade utbildningen vid vuxenutbildningen minskas med 1,4
miljoner kronor då statlig finansiering är möjlig. En miljon kronor sparas som ett
resultat av tidigare beslut fattat om kostnadsminskningar genom avveckling av
inriktningar på gymnasieprogram2.
Besparing 2018

Besparingen hanteras enligt följande tabell:
1. Lokalkostnader, ändrade redovisningsprinciper

-fristående huvudman samt interkommunal ersättning

900

2. Beslut GVN 1512023

-kommunal huvudman, effekt av nedläggning av inriktningar

1 900

3. Buffert, inklusive avkastningskrav

-minskad nämndbuffert inkluderar avkastningskrav folkhögskolan 1 000 tkr
Besparing 2018

1 200
4 000

Besparingar RF § 280, 2015. Besparingar enligt plan RS § 250, 2016 - RF § 87, 2017. Omfördelning RS § 132, 2017. Extra
beting RF § 97, 2018
1

Gymnasieskolans utbildningsutbud 2016/2017 – Ett långsiktigt hållbart utbildningsutbud för den kommunala gymnasieskolan.
GVN 2/12-2015 § 101
3
Gymnasieskolans utbildningsutbud 2016/2017 – Ett långsiktigt hållbart utbildningsutbud för den kommunala gymnasieskolan.
GVN 2/12-2015 § 101
2
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De ändrade redovisningsprinciperna för lokalkostnaderna medför att det utbetalade
grundbeloppet per program till fristående huvudman blir lägre 2018 i jämförelse med
grundbeloppet 2017. Den lägre lokalkostnaden är lika oavsett huvudman.
Besparing 2019
1. Ändrade redovisningsprinciper för lokaler samt förändring i
kapitalkostnader och internränta

-fristående huvudman samt interkommunal ersättning

1 060

2. Beslut GVN 151202

-kommunal huvudman, effekt av nedläggning av inriktningar

1 700

3. Buffert

-upplösning av buffert

800

4. Folkhögskolan

-reducering av ram

1 000

5. 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 nämndens beslut den 2 december 2015 om att avveckla inriktningar uppnås under
2019. Bufferten för år 2018 upplöses.
Den ekonomiska effekten av beslutade besparingar

Den ekonomiska effekten av beslutade besparingar är att regionens kostnader per
invånare för att utbilda elever i gymnasiet har, från 2016 till 2017, minskat med totalt
11,4 miljoner kronor. Grundbeloppet, den ersättning som utges per elev, har i
genomsnitt, under perioden 2017 till 2019 minskat med 6 959 kronor per elev.
Referenskostnaden i relation till besparingar

Uppgifterna i efterföljande diagram är hämtade från kommun och
landstingsdatabasen, KOLADA. Referenskostnaden4 är den kostnad som en kommun
skulle ha om verksamheten bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions och
effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna. Referenskostnaden
redovisas som kronor per invånare, det vill säga vad kostar utbildning per skolform
för folkbokförd person i Region Gotland. Uppgifterna avser samtlig regi och
grundskola inkluderar förskoleklass

4

Referenskostnaden bygger i sin grund på standardkostnaden
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Diagrammet med referenskostnaden visar att Region Gotland har procentuellt högre
kostnader, för varje skolform, än vad som motiveras av den egna strukturen enligt
det kommunala kostnadsutjämningssystemet. En omräkning av den procentuella
avvikelsen till kronor visar att den egna kommunen har till år 2017 minskat
kostnaden med 69,7 miljoner kronor detta i förhållande till att sparbetinget för
motsvarande period var 39,1 miljoner kronor. Den samlade överkostnaden för alla
skolformer år 2017 är 168,7 miljoner kronor. Under sommaren 2019 publiceras
siffrorna från räkenskapssammandraget 2018, sannolikt kommer dessa siffror visa på
en fortsatt minskning av kostnaderna per skolform.
Grundbeloppets utveckling 2017 till 2019

Nedan diagram visar grundbeloppets utveckling i en jämförelse med ett beräknat
index från 2017 till fastställt grundbelopp 2019. Beloppen avser kronor per barn och
elev. Grundbeloppet är den ersättning som huvudmannen erhåller per elev.
Grundbeloppet är beräknat i enlighet med skollagen 5 samt lagen om offentliga bidrag
på lika villkor6.
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Grundbeloppet 2019 har under planperioden i jämförelse med indexerat7
grundbelopp 2019 med basår 2017 minskat för alla program, förutom
naturbruksprogrammets två inriktningar samt yrkesintroduktion. Den genomsnittliga
minskningen av grundbeloppet exklusive naturbruksprogrammet är 6 959 kr per elev
och motsvarar 4,9 procent. Det som i huvudsak har påverkat grundbeloppets
utveckling är besparingar gjorda under planperioden, vilket redovisas senare i
dokumentet. Men även förändringar i Region Gotlands internränta och ändrade
redovisningsprinciper gällande komponentavskrivning och förändringar av
kapitalkostnaden har påverkat grundbeloppet negativt.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

7

Skolindex 2018 används för år 2018 samt 2019
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Regionfullmäktige 2018-12-17

Protokoll

Rf § 73

Självmordsförebyggande program – revidering
RS 2018/1069

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-26
- Regionstyrelsen 2018-11-22, § 336

Regionfullmäktiges beslut


Nuvarande program för förebyggande av självmord (regionfullmäktige 2015-10-12,
§ 245) för Region Gotland, 2015-2018 förlängs att gälla till dess det är reviderat,
dock som längst till 2020-12-31. Arbetet med revideringen påbörjas under andra
halvåret 2019.



Regionstyrelsen (genom dess förvaltning) får i uppdrag att i samband med
revideringen av Region Gotlands program för förebyggande av självmord undersöka
möjligheten till och eventuellt utforma ett formaliserat samarbete för förebyggande
av självmord på Gotland med aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor.

Nuvarande program för självmordsförebyggande arbete för Region Gotland gäller från
2015 till 2018. Enligt programmet har regionstyrelsen i uppdrag att planera arbete för
revidering av programmet i början av 2019.
Regionstyrelseförvaltningen ser att det är mest gynnsamt att planera revidering av
programmet till andra halvåret 2019. Det beror på att det under första halvåret 2019
kommer pågå processer kring framtagandet av regional utvecklingsstrategi, RUS och att
hälso- och sjukvårdsförvaltningen är inne i ett projekt ”säker suicidprevention” som
pågår fram till och med första halvåret 2019.
Uppföljning av det självmordsförebyggande programmet gjordes som planerat i
samband med bokslut 2016 och regionsstyrelseförvaltningen har även stämt av
pågående aktiviteter vid halvårsskiftet 2018. Resultaten visar att arbete sker utifrån
programmet som bedöms ha positiv effekt för att hålla fokus på arbetet. Strateg inom
folkhälsa och välfärd deltar vid nationella nätverksmöten med regionala samordnare för
suicidprevention och bedömer att Gotland ligger väl till nationellt i det förebyggande
arbetet.
Uppföljningen av programmet visar att det genomförts olika utåtriktade aktiviteter som
föreläsningar på temat psykisk hälsa samt deltagande i marknader och mässor. Alla
förvaltningarna har genomfört kompetenshöjande aktiviteter för medarbetare.
forts.
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Händelser av väsentlig betydelse
Ungdomskraft – Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

I den skollagsändring (skollagen kap 29 § 9) som genomfördes 1 juli 2018 omfattas inte
längre elever på introduktionsprogrammen av aktivitetsansvaret. Målgruppen förtydligas
och för Ungdomskraft innebär det ett intensifierat arbete med att få till en väl fungerande
samverkan med gymnasieskolorna. Genom förtydligandet av målgruppen kommer tydligare
statistik att kunna redovisas gällande målgruppens faktiska storlek på Gotland samt visa på
hur väl Ungdomskraft lyckas med uppdraget att få ungdomarna tillbaka till studier.
Under året som gått har en brytpunkt identifierats där risken för avhopp från skolan är tydlig, övergången mellan grundskolan och till gymnasiet. Med denna kunskap i ryggen har det
påbörjats ett intensifierat samarbete mellan aktivitetsansvaret och studie- och yrkesvägledarna i de olika skolformerna. Under sommaren 2018 har det inom ramen för Ungdomskraft genomförts ett pilotprojekt inom regionens sommarjobb för unga ”Framtidsverkstan”. Målgruppen är ungdomar som slutat nian och är på väg mot gymnasiet. Syftet med
”Framtidsverkstan” är motivationshöjande och självstärkande och målet är att de ska börja
gymnasiet och stanna kvar på utbildningen. Ett förebyggande arbete för att inte ungdomarna ska falla ur skolan och omfattas av aktivitetsansvaret.
Under hösten har en utvärdering gjorts av ”framtidverkstan”. Ungdomarna som deltog ansåg själva att insatsen hjälpt dem i övergången till gymnasiet och att deras bild av den gotländska arbetsmarknaden ökat väsentligt. Alla ungdomar som deltog (4 stycken) är kvar i
studier på Wisbygymnasiet, utifrån det kan konstateras att projektet föll väl ut och att det
uppfyllde syftet att fungera motiverande och förebyggande mot tidiga avhopp på gymnasiet. De långsiktiga effekterna ska följas upp framöver och avsikten är att utveckla och utöka denna insats.
Den samlade studie- och yrkesvägledarsorganisationen
Utvärdering av den samlade studie- och yrkesvägledarorganisationen

Ärendenr GVN 2018/ Datum 2018-12-20

Under våren 2018 genomfördes en omfattande utvärdering av den samlade studie- och yrkesvägledarorganisationen. Utvärderingen undersökte hur organisationen fungerar och hur
organisationens medlemmar och användare ser på den. Efter utvärderingen fattades ett förvaltningsbeslut att inte förändra organisationen då den fungerar väl. I utvärderingen framkom några förbättringsområden tydligt. Arbetet med förbättringarna har påbörjats bland
annat genom att kartlägga skolornas behov av vägledning, tydliggöra och definiera uppdraget gentemot skolorna och systematisera en kontinuerlig samverkan mellan syv-organisationen och rektorerna. Utvärderingen och den efterföljande kartläggningen av skolornas behov av syv visade tydligt på att behovet är större än de resurser som idag finns inom organisationen.
Arbetet med att kartlägga skolornas behov som gjordes i den omfattande utvärderingen av
organisationen har medfört en utökning av studie- och yrkesvägledningen till grundskolorna motsvarande ca 1,5 tjänst från och med 2019. Detta innebär att organisationen framöver är bättre rustad för att möta upp skolornas behov och ta vid i det arbete som görs genom Kompetenta Gotland.
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Steget
PRAO (praktisk arbetslivsorientering)

Den 7 februari 2018 fattade riksdagen beslut om att återinföra obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) för elever i årskurs 8 och 9 samt 10 i specialskolan. Praon ska omfatta
minst tio dagar sammanlagt enligt skollagen. Ändringen trädde i kraft i juli 2018.
På Gotland finns en fungerande samordning av praon i enheten med en gemensam praktiksamordnare och databas med praktikplatser. Utmaningen som obligatoriet innebär är
främst att involvera hela skolan i arbetet med praon och utveckla för- och efterarbetet så
att praon för eleverna verkligen blir kunskapshöjande och motivationshöjande inför kommande utbildnings- och arbetsliv.
Under året har det genomförts en pilot avseende en ny form av prao inom regionen, som
avser att visa på olika yrken inom utbildning, arbetsmarknad och integration och piloten är
tänkt att kunna appliceras på andra verksamheter inom organisationen. Arbetet föll väl ut
och ligger som grund för utvecklingen av nya former av prao inom regionen.
Under hösten har ytterligare en mässa ”Framtid Gotland” genomförts för elever i klass 8
och 9. Antalet deltagande företag har ökat och i år deltog ett trettiotal företag längre eller
kortare tid under de två mässdagarna. För första gången knöts också språkstöd till mässan.
något som ytterligare kan utvecklas. Överlag har mässan fått goda betyg av såväl utställare
som deltagare.
Ändrade förutsättningar för extratjänster

Extratjänster inrättades för att stärka etableringen för långtidsarbetslösa. Sedan 2016 omfattas även nyanlända. Inför årsskiftet 2017/2018 fick alla Sveriges kommuner ett beting av
staten avseende antal anställningar på s.k. extratjänst. Region Gotland fyllde betinget som
motsvarade 35 anställningar och fick del av de stimulansmedel som delades ut med koppling till fullföljda beting. Detta har medfört att Steget kunnat arbeta med olika utvecklingsområden under första delåret.
Arbetsförmedlingen meddelade i slutet av december 2018 att de inför stopp av anvisning
till extratjänster från och med 1 januari 2019. Detta innebär att inga ytterligare individer kan
påbörja en extratjänst. Det fattas inte heller beslut om förlängning av extratjänst. Inga pågående extratjänster avbryts i förtid. Beslutet har fattats mot bakgrund av minskade förvaltningsanslag för insatser för arbetslösa under 2019 i storleksordningen 4,5 miljarder kronor.
Borttaget statsbidrag vid utbildningskontrakt
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Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan individen, Arbetsförmedlingen och
hemkommunen för att möjliggöra inläsning av gymnasiet på Komvux eller på folkhögskola.
Utbildningskontrakt är en insats för ungdomar mellan 20 och 24 år som saknar fullgjord
gymnasieutbildning. I riksdagens beslut om statens budget för 2019 aviserades en avveckling av insatsen utbildningskontrakt. Kommunerna kan inte rekvirera ersättning efter 31 december 2018.
Samverkan mellan förvaltningar för att få fler i arbete eller studier

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har utrett hur arbetet mellan förvaltningarna kan förenklas och effektiviseras för att fler gotlänningar ska nå en egen
försörjning och därmed minska kostnaderna för försörjningsstöd. I utredningsrapporten1
har man kommit fram till att ett så kallat VuxKomp bör inrättas, som stödjer vuxna i att
1

Rapport ”Utökat samarbete – UAF och SOF”, 2018-03-09, ärende GVN 2017/65
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komma tillbaka i arbete och studier - där de båda förvaltningarna samarbetar tillsammans
med Arbetsförmedlingen. Den som söker försörjningsstöd ska slussas vidare till VuxKomp
och få stöd att utarbeta en plan och aktiviteter för att komma vidare till arbetslivet.
Syftet är att i samverkan mellan arbetsmarknadsenheten, försörjningsstödet och Arbetsförmedlingen bringa ner kostnader för försörjningsstödet och stötta människor på sin väg mot
självförsörjning. En verksamhetsutvecklare anställdes i april och arbetet intensifierades.
Utvecklingsarbetet har under hösten tagit konkreta former och verksamheten öppnade den
15 oktober. Mottagandet har inledningsvis inriktats på målgruppen – nyinskrivna i försörjningsstödet. Till och med november månads utgång har ett tjugotal personer tagits emot.
Verksamheten fungerar väl och kommer att fortsätta även om den korta tiden gör att några
långsiktiga effekter för individerna ännu inte kan kartläggas eller analyseras.
Revideringen av DUA 1

2015 tecknades överenskommelser mellan kommuner och arbetsförmedlingar runt om i
landet med syfte att bringa ner arbetslösheten. Detta gjordes också på Gotland som idag
har mycket låg arbetslöshet bland unga. Under året har ett revideringsarbete avseende överenskommelsen mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen ägt rum och en reviderad
version ska presenteras under våren 2019. Det gemensamma arbetet har i hög grad kretsat
kring UngKomp och Dialoggruppen för Unga och båda verksamheterna har enligt parterna
bidragit till den låga arbetslösheten.
Revideringsarbetet har visat att förutsättningarna för ungas väg till arbete och studier på
många sätt har förändrats och att det krävs en ingående analys av nuläget för att utifrån den
skapa verkningsfulla aktiviteter. Ungdomsarbetslösheten är nu avsevärt lägre än 2015 vilket
betyder att målgruppen kan ha ett annat behov än tidigare.
Naturnära jobb

Under året utsågs Gotland till ett pilotområde gällande regeringssatsningen på naturnära
jobb inom kommuner. Målgruppen för de naturnära jobben är arbetslösa personer. Syftet
är att ge deltagarna erfarenheter och referenser och därigenom stärka deras möjligheter att
få ett reguljärt arbete. Satsningen styrs och administreras av Naturvårdsverket. Detta har
resulterat i en satsning i samverkan mellan teknikförvaltningens gata/parkavdelning, arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningens försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen. Ett arbetslag om fem anställda och en handledare började arbeta i maj/juni. Pilotprojektet har
varit lyckosamt och erfarenheter kommer både att delas med andra kommuner och tjäna
som underlag för arbetsmarknadsenhetens eget utvecklingsarbete. Projektet har finansierats
av bidragsmedel.
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Pilotprojektet kommer att avslutas den 31 december. Det har fallit väl ut både vad gäller utveckling av deltagare och samarbetet mellan parterna. Budgetbeslutet i riksdagen i december innebär att Naturvårdsverket inte kan utlysa bidrag till kommuner i naturnära jobb-satsningen.
Integration på arbetsplatsen (IpA) avslutas - Norma tar över

Projektet Integration på arbetsplatsen har under året startat en omfattande utvärdering med
extern utvärderare. Arbetet ska bidra till den modell som sedan ska kunna användas av
Region Gotlands arbetsplatser. Erfarenheterna av projektet har under året i hög grad bidragit till en ny projektansökan ställd till Europeiska Socialfonden – ESF (Regionsstyrelseförvaltningen äger). Projektet beviljades under hösten och kommer på ett positivt sätt att påverka IpA:s implementeringsprocess Det nya projektet vid namn Norma kommer att skapa
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förutsättningar för kompetensutveckling utifrån den arbetsmodell till stöd för arbetsplatsernas inkluderingsarbete som IpA skapat.
Offentligt skyddade anställningar - OSA

OSA är en anställningsform som ska stötta människor med en viss problematik in mot den
ordinarie arbetsmarknaden. Anställningarna tenderar dock att bli långvariga. Under året har
särskild kraft lagts vid att hitta nya vägar för personer i OSA och utflödet har ökat. Detta
har drivits på med anledning av osäkerheten kring Region Gotlands engagemang i de sociala företagen. Utflödet ska betraktas som positivt även om det just nu medför att antalet
OSA inte motsvarar det planerade.
Under hösten har behovet av offentligt skyddade anställningar åter ökat och konflikten
mellan beslutet/ambitionen med 46 anställningar inom region Gotland och det ekonomiska utrymmet (täcker ca 35 anställningar) gör sig påmind.
Regionövergripande samverkan med HR

Under delåret har en viktig samverkan med HR inletts. Samarbetet tar sin utgångspunkt i
kompetensförsörjningsfrågan i allmänhet och utmaningen att ta hela arbetskraften i anspråk. HR har för sin del ett tydligt uppdrag att verka för mer inkluderande arbetsplatser
inom Region Gotland. Arbetsmarknadsenheten arbetar med de personer som står utanför
arbetsmarknaden men som är en potentiell arbetskraft. Samverkan har så här långt handlat
om erfarenheter från IpA och resonemang om ”nya jobb” utifrån ett nytt sätt att se på arbetsdelning. Enhetens bidrag till ovan nämnda projektansökan till ESF är kanaliserat genom detta samarbete.
Kompetenscentrum Gotland växer

Under året har ett intensivt planeringsarbete kring Kompetenscentrum Gotland – expansion och arbetsmarknadsenhetens flytt till nya lokaler i Polhemsskolan ägt rum. Planeringen
har tagit mycket tid och kraft i anspråk särskilt för enhetens ledning.
Arbetsmarknadsenheten har under hösten bedrivit verksamhet i tillfälliga lokaler. I början
av november togs något mer permanenta lokaler i bruk. Enheten är nu samlokaliserad Integrationsenheten och nya former för samarbete kommer att utvecklas.
Feriejobben kommer till arbetsmarknadsenheten
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i november att ta över ansvaret för de
kommunala sommarjobben för ungdomar från socialnämnden från och med år 2019. Detta
under förutsättning att de budgeterade medel på 3,1 miljoner kronor förs över från socialnämnden. Ansvaret för kommunala sommarjobb har sedan år 2005 legat hos socialförvaltningen. Arbetsmarknadsenheten, som arbetar med arbetsmarknadsinsatser samt studie- och
yrkesvägledning på individnivå vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, anses ha rätt
kompetens att verkställa uppdraget. Rekrytering av personal och organisering av arbetet
startade i december.
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2 Förväntad utveckling
En förväntad utveckling inom det kommunala aktivitetsansvaret på Gotland är en utvecklad samverkan med skolorna för att kunna förebygga skolavhopp och underlätta återgången
till studier. En utveckling som i enlighet med skollagen kommer inom kommunala aktivitetsansvaret är en förstärkt tillgång till kvalificerad studie- och yrkesvägledning för målgruppen. Alla ungdomar som omfattas av kommunala aktivitetsansvaret ska ges vägledning av
god kvalité.
Ansvaret för regionens feriejobb organiseras från 2019 under arbetsmarknadsenheten vilket
medför att det planeras för ett utvecklat och utökat förebyggande arbete med målgruppen
inom kommunala aktivitetsansvaret enligt modell ”Framtidsverkstan”.
För studie- och yrkesvägledningen går utvecklingen mot ökade resurser för att kunna möta
behoven och efterfrågan samt bygga en organisation som håller för det arbete som Kompetenta Gotland nu lägger grunden för i Gotlands alla skolor.
En planerad utveckling för den samlade studie- och yrkesvägledarorganisationen är en utökning inom fler verksamheter i arbetsmarknadsenheten än tidigare där behov av förstärkt
studie- och yrkesvägledning identifierats, exempelvis inom Vuxkomp. Samarbete med Integrationsenheten avseende studie- och yrkesvägledning för nyanlända planeras och kommer att genomföras under 2019.
Det utvecklings- och samarbete som nu görs för att bringa ner försörjningsstödet och få
fler i arbete eller studier förväntas bli lyckosamt och därför implementeras som en ordinarie
verksamhet i enlighet med det underlag och den resurstilldelning som anges i det politiska
beslutet.
Revideringen av DUA-överenskommelsen syftar till att ytterligare bereda möjlighet för
unga att komma igång i studier eller arbete. Förväntan är att kommande samarbete ska bidra till att ungdomsarbetslösheten på Gotland ytterligare minskar.
Pilotprojektet Naturnära jobb avslutades vid årsskiftet 2018/19 men modellen kan tillämpas på fler verksamhetsområden.
Utvärderingen av IpA ger vid handen att projektet bidragit till att aktualisera frågan om inkluderande arbetsplatser. Genom det sätts nu ljuset på det nya ESF-projektet Norma – som
ägs av regionstyrelseförvaltningen.
Genomströmningen inom OSA2 ska öka liksom antalet anställda så att budgetutrymmet tas
i anspråk för den målgrupp som så väl behöver insatsen.

Ärendenr GVN 2018/ Datum 2018-12-20

Den nyetablerade samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och den regionövergripande
HR-funktionen förväntas leda till en helhetssyn kring arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor. Hur det hela kommer att utvecklas på ett mer konkret plan får visa sig under nästa år.
Arbetsmarknadsenhetens flytt till nya lokaler skapar nya möjligheter samtidigt som det positiva med den fysiska närheten till vuxenutbildningen sätts lite ur spel. En tydlig förväntan
är nu att bygga upp ett nära och gott samarbete mellan integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten som nu, och med all säkerhet framöver, kommer att ha en gemensam
2

Offentligt skyddade anställningar
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målgrupp. Tyvärr är Arbetsmarknadsenhetens nya lokaler redan vid inflyttningen för små
och lokalbristen utgör en risk för verksamhetens utveckling. Förhållandet har lyfts i arbetet
kring strategisk plan och budget.

3

Kvalitet
I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur
någonting är och upplevs, vilket kan vara olika
hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför
att identifiera mottagaren av en vara eller tjänst
och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla överenskommen kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna
ska känna tillit till att regionen använder skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.
(Region Gotlands styrkort)

Analys av kunskapsresultat

Identifiera områden/resultat där din verksamhet avviker jämfört med till exempel tidigare resultat, andra enheter eller genomsnittsresultatet för Gotlands kommunala skolor, samt
skillnader mellan pojkar/män och flickor/kvinnor.

Ungdomar som studerar på
högskola/universitet 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning (%)

Ärendenr GVN 2018/ Datum 2018-12-20
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Figur3 Antal elever år T-2 som var folkbokförda i kommunen som avslutat gymnasium, som år T påbörjat en universitets-/högskoleutbildning (oavsett var de
studierna äger rum), inkl. IM dividerat med antal elever år T-2 som var folkbokförda i kommunen som avslutat gymnasium, inkl. IM. Källa: SCB.

3
I sammanställningen används liknande kommuner avseende gymnasieskola som har tagits fram genom en likhetsutsökning i kommunoch landstingsdatabasen Kolada. För Gotland 2017 är detta Skövde, Kalmar, Varberg, Ängelholm, Luleå, Norrtälje och Falun
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Andelen folkbokförda ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning har minskat sedan mätningarna för 2015. I jämförelse med alla kommuner och liknande kommuner är det färre elever som studerar på högskola/universitet efter två år. Anledningarna till denna skillnad kan vara många. Dels påverkar föräldrarnas studiebakgrund andelen elever som studerar vidare efter gymnasiet, dels påverkar tillgängligheten och möjligheten till fortsatta studier andelen som väljer att studera på högre nivå.
Gotland har under en tid haft låg arbetslöshet vilket även kan vara en bidragande faktor till
att färre studerar vidare efter gymnasiet. Många väljer även att påbörja studier senare än efter två år.
Det kommunala aktivitetsansvaret
Hemkommunen ska löpande under året 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. Hemkommunen ska även se till att ungdomen erbjuds lämpliga individuella åtgärder. Detta kallas kommunalt aktivitetsansvar.

Figur för 2017 gäller kvoten antal rapporterade ungdomar (exklusive tillfälliga personnummer) och folkmängden sista december året innan. Folkmängd 31/12
2016 ungdomar födda 1997-2000 enligt SCB.
För 2018 gäller kvoten antal rapporterade ungdomar (exklusive tillfälliga personnummer) och folkmängden 31/12 2017. Folkmängd 31/12 2017 ungdomar
födda 1998-2001 enligt SCB. Andelen rapporterade uppdelat på kön avser andel av totalt rapporterade. Källa Skolverket

Under första halvåret 2018 rapporterade Gotland in 416 stycken ungdomar som omfattades av det kommunala aktivitetsansvaret. Det är 18% av ungdomarna inom spannet 16-20
år, Gotland ligger därmed på exakt samma nivå som rikssnittet. Andelen män inom det
kommunala aktivitetsansvaret är högre än andelen kvinnor. Andelen har totalt minskat i
jämförelse med första halvåret 2017.

Ärendenr GVN 2018/ Datum 2018-12-20

Hittills under året har 75 ungdomar i målgruppen med stöd från Ungdomskraft påbörjat
eller återupptagit gymnasiestudier eller motsvarande.
Den 1 juli 2018 ändrades definitionen av målgruppen vilket gör statistiken kring antal unika
rapporterade ungdomar för 2018 något missvisande. Antal unika rapporterade ungdomar
på Gotland var år 2017, 481 stycken och år 2018, 416 stycken.
Vid avstämning i mitten av november omfattades 199 stycken ungdomar av det kommunala aktivitetsansvaret på Gotland av dessa hade 49 stycken ingen sysselsättning alls.
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Medarbetare
För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som
bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
(Region Gotlands styrkort)

4.1 Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål
23)
Kommentera medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner utifrån om medarbetare
har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling. Beskriv eventuella aktiviteter som görs inom området.

Det resultat i medarbetarenkäten som närmast kan visa på hur förutsättningarna för medarbetarna att bidra till verksamhetsutveckling är ”Hållbart medarbetarengagemang”. På den
punkten har enheten ett medelvärde på 92% - vilket får bedömas som högt. Inga särskilda
aktiviteter är därför planerade.
I medarbetarenkäten för 2018 har medelvärdet på frågorna under rubriken ”Hållbart medarbetarengagemang” sjunkit något men ligger fortfarande relativt högt - på 86%. Frågan har
aktualiserats på en arbetsplatsträff och åtgärder kommer att konkretiserats i särskild handlingsplan
4.2 Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24)
Kommentera medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner vad gäller hur ledare
skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetare. Beskriv eventuella aktiviteter som
görs inom området.

Ledarskapet i enheten har överlag ett gott betyg i medarbetarenkäten. Genomsnittet på de
7 ställda frågorna ligger på 92%. Inga särskilda aktiviteter är därför planerade.
I 2018 års enkät ställs bara en fråga under rubriken Ledarskap nämligen: Känner du dig respekterad av din chef? I 2017 års mätning menade 92% av medarbetarna att så var fallet.
2018 har siffran ökat till 100 %
4.3 Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)

Ärendenr GVN 2018/ Datum 2018-12-20

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

Medarbetarenkäten visar att 100% av medarbetarna vet vad som förväntas av dem i arbetet
och 96% anser sig vara insatta i arbetsplatsens mål. På en punkt ligger värdet på 61%, nämligen den som avser hur mål följs upp och utvärderas på arbetsplatsen. För att komma till
rätta med den svagheten utvecklas handlingsplanen och en tydlig koppling till medarbetarkontrakt tillskapas.
I medarbetarenkäten för 2018 har medelvärdet på frågorna under rubriken ”Hållbart medarbetarengagemang” sjunkit något men ligger fortfarande relativt högt - på 86%. Frågan har
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aktualiserats på en arbetsplatsträff och åtgärder kommer att konkretiserats i särskild handlingsplan.
4.4 Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa (mål 26)
I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål: Kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregående år.
(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.3)
Analysera sjuktal och kommentera eventuella förändringar jämfört med föregående års sjuktal

Under januari till juli 2018 så ligger enhetens sjuktal på 6,59. Detta ska jämföras
med året dessförinnan (samma period) då
sjuktalet var 8,91. En klar minskning.
Sjuktalen ligger fortfarande under 2017
års nivå men har ökat något under augusti – oktober.

Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
Summa

Sjuktal (%) - Arbetsmarknadsenheten
2018
2017
Diff %
10,03%
8,12%
7,16%
7,21%
4,17%
5,95%
3,71%
8,16%
9,71%
8,38%
7,28%

9,03%
10,17%
12,55%
8,64%
7,30%
7,73%
6,46%
6,14%
8,94%
9,11%
8,64%

11,11%
-20,08%
-42,95%
-16,52%
-42,85%
-23,04%
-42,52%
32,86%
8,62%
-7,97%
-15,76%

Redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att sänka sjuktalet samt vilka effekter det har fått

Ärendenr GVN 2018/ Datum 2018-12-20

Följande åtgärder har vidtagits för att sänka sjuktalen:


Kontinuerliga och täta uppföljande samtal med medarbetarna



Anpassning och delvis förändring av de praktiska förutsättningarna på arbets-platserna



Dialog med HR som stöd för cheferna



I ett tidigt skede kopplat in företagshälsovården och tjänsten sorterande samtal



Uppmuntra till uttag av friskvårdstimme



Ergonomisk genomgång för dem som önskade få en översyn

Enligt medarbetarenkäten 2018 har stressen ökat bland medarbetarna. Ingen gemensam
analys har ännu genomförts men en faktor kan vara rekryteringssvårigheter inom den samlade studie- och yrkesvägledningsorganisationen och den därpå följande underbemanningen.
Vid en arbetsplatsträff i november diskuterades behovet av att kunna överblicka sitt eget
arbete och förstärka och utveckla mötesformer. Ett konkret förslag var att systematisera att
alla medarbetare tydligt avsätter en viss tid för planeringsarbete per vecka. Stress relaterar
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starkt till möjligheten att ha kontroll över sin arbetssituation. Att skapa utrymme för planering är därför angeläget. Cheferna har att lämna en tydlig instruktion till medarbetarna om
hur detta ska organiseras och följas upp.
4.5 Oönskade deltider /heltid som norm
Redovisa andel oönskade deltidsanställningar samt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits
15 november 2018
Kvinnor

Män

1

5

Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten
(det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)

När det gäller den ekonomiska delen ska inga ”siffror” kommenteras utan endast faktorer som påverkar
verksamheten ekonomiskt både negativt och positivt.

Arbetsmarknadsenheten har för 2018 en god ekonomi och redovisar ett mindre överskott.
Skälet till detta är dels stimulansmedel med anledning av uppfyllt beting gällande extratjänster, dels att enheten under det första delåret inte tagit hela OSA-budgeten i anspråk.

Ärendenr GVN 2018/ Datum 2018-12-20

Stimulansmedlen har under delåret tagits i anspråk för utvecklings- och implementeringsarbete och för att skapa goda förutsättningar för enhetens arbete i nya lokaler

12 (12)

RAPPORT

Verksamhetsberättelse 2018
Gotlands folkhögskola

Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum 2018-12-20
Ärendenr GVN 2018/259
Version 1.0

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org. nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Gotlands folkhögskola

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018
Innehåll
1

Händelser av väsentlig betydelse .........................................................................3
Deltagarveckor på folkhögskolan ska utökas .......................................................................... 3
Folkhögskolans internatboende Nygårds kommer att byggas om ............................................. 3
Folkhögskolans uppdrag har förtydligats ................................................................................ 3
Verksamheten i Fårösund ..................................................................................................... 3

2

Förväntad utveckling ............................................................................................4

3

Kvalitet .................................................................................................................4
Analys av kunskapsresultat ................................................................................................... 4
Delaktighet, Hur har barn, elever, studerande, deltagare varit delaktiga i utvecklingen av er
verksamhet..................................................................................................................................... 7

4

Medarbetare .........................................................................................................7
Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål 23) ......................... 7
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24) ...... 8
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25) ......................................... 8
Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa (mål 26) ................. 8
Oönskade deltider /heltid som norm...................................................................................... 9

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

5

Ekonomi ................................................................................................................9

2 (9)

Region Gotland
Gotlands folkhögskola

1

Verksamhetsberättelse 2018

Händelser av väsentlig betydelse
Deltagarveckor på folkhögskolan ska utökas

Nämnden har beslutat att ge folkhögskolan i uppdrag att arbeta för att utöka antalet utbildningsplatser och volymen på antalet deltagarveckor. Detta mot bakgrund av att regeringen
föreslagit en permanent utbyggnad av antalet platser i landets folkhögskolor med sammanlagt 8000 platser i allmän och särskild kurs. Under hösten samlar Folkbildningsrådet in
uppgifter om hur många platser som skolorna tagit i anspråk. I februari 2019 sker en omfördelning mellan skolor som sökt ytterligare platser och skolor som inte tagit alla veckor i
anspråk. En permanent tilldelning kommer att ske först inför verksamhetsåret 2020.
Gotlands folkhögskola omsätter i nuläget ca 52 miljoner kronor. Statsbidraget till Gotlands
folkhögskola utgörs av en årlig generell grundtilldelning för den pedagogiska verksamheten
som för 2018 är 9 790 400 kronor för 6081 deltagarveckor – dessutom erhålls andra statsbidrag. Det kommunala anslaget för år 2018 omfattar 21 miljoner kronor. Skolan har intäkter på sålda kurser, hyror etc. på drygt 11 miljoner kronor.
Folkhögskolans internatboende Nygårds kommer att byggas om

Internatboendet Nygårds vid Gotlands folkhögskola i Hemse har ett omfattande behov av
renovering och modernisering. Därför beslutade nämnden att begära om investeringsmedel
hos regionfullmäktige med 26 miljoner kronor för en nybyggnation av internatboendet.
Dessa medel har också beviljats. Förstudier har gjorts både när det gäller nybyggnationen
och en renovering av boendet. Det senare har beräknats uppgå till närmare 26 miljoner
kronor. Gotlands folkhögskola kommer att stå för driftkostnaden av internatboendet inom
den egna budgeten.
Ett alternativt förslag till nybyggnation av Nygårds internatboende har framkommit under
hösten, förslaget avser renovering av befintligt hus till en förmodad lägre kostnad. Förslaget analyseras och bearbetas för att om möjligt presenteras för nämnden inför beslut.
Folkhögskolans uppdrag har förtydligats

Gotlands folkhögskola har dels ett uppdrag från Folkbildningsrådet och dels från Region
Gotland genom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som även är folkhögskolans styrelse. Nämnden har tagit beslut om att förtydliga uppdraget ur Region Gotlands perspektiv
för att säkerställa att verksamheten genomförs även utifrån aktuella program och planer.
Bland annat att ha tillväxtprogram för Gotland 2016–2020 i åtanke vid planering av verksamheten.
Verksamheten i Fårösund

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Antalet studerandeplatser under hösten 2018 har ökat kraftigt framförallt på Fårösundsenheten. Under sommaren saknades ett 30-tal studentrum för de studerande till de nya utbildningsplatserna på filmcrew och storyutbildningarna, samt på Ella composer/filmmusik. Situationen är tillfälligt löst genom att ett kortare boendekontrakt är tecknat med fastighetsägare på Kustparksområdet.
Två av de befintliga verksamheterna/hyresgästerna i Kustateljén har under hösten valt att
flytta till andra lokaler, vilket har påkallat ett behov av översyn av hyresavtal och nyttjandegrad av Kustateljén. Folkhögskolan hanterar frågan tillsammans med tekninska förvaltningen enligt överrenskommelse med regionledningen
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2
Förväntad utveckling
Antalet sökande till de olika utbildningarna är god men något ojämn. En del utbildningar
rekryterar väldigt många studenter, andra utbildningar har något färre sökande än tidigare.
Folkhögskolan har god kontroll över verksamheten och räknar totalt sett med större volymer under innevarande läsår och framöver. Utvecklingen styrs av hur många studieplatser
som tilldelas och därmed volymen och antalet deltagarveckor.
Folkhögskolan har fortsatt omfattande verksamhet mot nyanlända genom etableringsutbildningar och SFI. På sikt kan dessa grupper innebära nyrekrytering till reguljära studier
och en utökning av allmänlinje. Folkhögskolan har också möjlighet att söka statliga medel
för att utbilda mot bristyrken. För etablering av nya bristyrkesutbildningar krävs en samverkan med Arbetsförmedlingen och andra berörda utbildningsanordnare. Folkhögskolans
möjlighet till riksrekrytering skulle kunna innebära att en rimlig storlek på utbildningarna
kan upprätthållas.
Ett arbete kommer att inledas för att erbjuda fler korta kurser i Fårösund. Med utökad
kompetens och tillgång till bra lokaler och utrustning är utbildningar/kurser inom filmområdet en prioriterad inriktning.
Folkhögskolan räknar med att kunna bibehålla och möjligen också utöka platserna ytterligare vid Fårösundsenheten. En mera långsiktig lösning avseende studentrum är under beredning och förhandling.

3

Kvalitet
I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur
någonting är och upplevs, vilket kan vara olika
hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför
att identifiera mottagaren av en vara eller tjänst
och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla överenskommen kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna
ska känna tillit till att regionen använder skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.
(Region Gotlands styrkort)

Analys av kunskapsresultat
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Identifiera områden/resultat där din verksamhet avviker jämfört med till exempel tidigare
resultat, andra enheter eller genomsnittsresultatet för Gotlands kommunala skolor, samt
skillnader mellan pojkar/män och flickor/kvinnor.
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Andel deltagare som uppnått behörighet för
högskolestudier motsvarande treårigt
gymnasieprogram
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Andel behöriga
kvinnor

Andel behöriga män

92
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2017

73

67

80

2018

100

100

100

De ovanstående områden/resultaten ska analyseras – här ser man på sammanhangen mellan de olika resultaten och funderar på vilka förklarande faktorer som finns till varför resultaten ser ut som de gör.

Andel deltagare som uppnått behörighet för högskolestudier
motsvarande treårigt gymnasieprogram

2018
100%
100%

Andel behöriga
Andel behöriga kvinnor

Andel av folkhögskolans alla deltagare som går

2018
8%
22%
6%

Etableringskurs
SFI
Svenska från dag 1

2017
73%
67%

2016
92%
100%

2017
8%
21%
3%
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Andel av folkhögskolans alla deltagare som
går Etableringskurs, SFI och Svenska från dag
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Nöjd studerandeindex på FHSK(NSI)
73

73

71

66

VT 2018

VT 2017

VT 2016

VT 2015

Studerandeenkäten som genomfördes under våren och där 146 elever svarat visar på ett
högre/bättre resultat när det gäller Nöjd studerande index (NSI) med en ökning från
66/2017 till 73/2018 en positiv förändring med hela 7 indexpoäng.
För folkhögskolan är nöjdstuderandeindex väldigt viktigt och värdefullt. Inom det sammanvägda resultatet finns det stora variationer och dessa kommer att granskas och analyseras.

Studerandeenkäten visar på en svag ökning 2% avseende hur väl Folkhögskolan uppfylller statens syften.
Frågan om upplevelsen av hur väl statens syften med Folkhögskolans verksamhet är relevant för de studerande är under övervägande, många studerande saknar kännedom om
de 4 statliga syftena.
Folkhögskolorna arbetar utifrån statens fyra syften med folkbildningen
stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att på- verka 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
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De ovanstående områden/resultaten ska analyseras – här ser man på sammanhangen mellan
de olika resultaten och funderar på vilka förklarande faktorer som finns till varför resultaten ser

Nöjdkundindex är oerhört viktigt för folkhögskolan, studerandegruppen är medvetna och
krävande , bara ett högt nöjdhetsindex är acceptabelt för folkhögskolan eftersom rekryteringbasen är nationell och konkurrensen från andra Folkhögskolor är mycket stark.
Utifrån analysen dra slutsatser, samt gör en plan för vilka åtgärder som behöver vidtas för att
förbättra mindre goda resultat eller för att bibehålla goda resultat.

Totalt sett så är de uppmätta resultaten goda. Antalet studerande som skulle rekommenera
andra att studera på Folkhögskolan ligger så högt som 96%, skolans eget mål ligger på
90%. Dessa resultat finns dock inte med i sammanställningen. Det finns dock stora variationer såväl i svarsfrekvens som i resultatutfall. De linjer som uppvisar lågt deltagande i
enkäten och ett svagare resultat kommer att arbeta med en plan för att uppnå positiva förändringar.
De uppmätta resultaten avser vårterminen 2018, den höstenkät som genomförs varje år är
ännu inte slutförd och resultaten kan därför inte bifogas.
Delaktighet, Hur har barn, elever, studerande, deltagare varit delaktiga i
utvecklingen av er verksamhet

De studerande upplever att de haft goda möjlighet att påverka sina studier och är i hög grad
delaktiga i planeringen av sin studiegång.

4

Medarbetare
För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som
bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
(Region Gotlands styrkort)

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål
23)
Kommentera medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner utifrån om medarbetare
har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling. Beskriv eventuella aktiviteter som görs inom områ-
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det.

Medarbetarenkäten visar på mycket nöjda medarbetare på Folkhögskolan. Handlingsplaner
har upprättats på alla enheter och avdelningar för att bibehålla delaktighet och nöjdhet.
Folkhögskolan arbetar med tillitsbaserat ledarskap där delegation och ansvar fördelas ut i
verksamheten och på linjerna. Tydliga uppdrag och tät kommunikation skapar trygga och
nöjda medarbetare. Folkhögskolan ser tydligt ledarskap med tillitsbaserad delegation som
en tydlig framgångsfaktor.
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Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24)
Kommentera medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner vad gäller hur ledare
skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetare. Beskriv eventuella aktiviteter som
görs inom området.

Engagemang och ledarskap får goda resultat i medarbetarenkäten. Folkhögskolan arbetar
ständigt för att medarbetarna skall vara delaktiga och med i beslut och utveckling. Personalsamlingar hålls varje vecka och anteckningar ligger tillgängliga för alla anställda. Medarbetarna är i mycket hög grad med i påverkans- och förändringsarbete. Medarbetarna erbjuds
utbildningar för att möta de nya utmaningar som folkhögskolan och samhället står inför
med ökande antal individer med psykisk ohälsa, fler diagnoser inom NPF
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)
Kommentera medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner vad gäller medarbetare
förstår verksamheten och sitt uppdrag. Beskriv eventuella aktiviteter som görs inom området.

Medarbetarna har en mycket hög förståelse utifrån mål och uppdrag. Såväl statens mål som
huvudmannens mål är föremål för samtal och utgör viktiga delar i verksamhetsutveckling
och utformning.
Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
(mål 26)
I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål: Kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregående år.
(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.3)
Analysera sjuktal och kommentera eventuella förändringar jämfört med föregående års sjuktal
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Folkhögskolan har under våren haft ett
par långtidssjukskrivningar, rehab åtgärder är vidtagna och stöd för återgång till
arbete finns i plan.
Folkhögskolan strävar efter ett förebyggande arbete för att tidigt upptäcka och
om möjligt förhindra att medarbetare
hamnar i utmattning. Men stor belastning
och stort engagemang är betydande utmaningar att hantera.

Månad

Sjuktal (%) - Gotlands Folkhögskola
2018
2017
Diff sjuktal

Januari

3,59%

2,73%

31,49%

Februari

2,45%

2,19%

11,75%

Mars

3,40%

4,12%

-17,45%

April

2,50%

1,96%

27,60%

Maj

2,65%

3,41%

-22,20%

Juni

2,76%

2,74%

0,53%

Juli

3,05%

4,25%

-28,30%

Augusti

1,99%

4,13%

-51,83%

September

4,47%

2,94%

52,18%

Oktober

4,33%

1,71%

153,36%

Summa

3,12%

3,04%

2,65%
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Redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att sänka sjuktalet samt vilka effekter det har fått

Folkhögskolan arbetar med samtal i de olika medarbetargrupperna för att uppmärksamma
ojämn arbetsbelastning. Medarbetarna uppmanas att tidigt signalera vid hög belastning.
Ledningsfunktionerna uppmanas till uppmärksamhet och lyhördhet och att erbjuda täta
medarbetarsamtal med närmaste chef.
Oönskade deltider /heltid som norm
Redovisa andel oönskade deltidsanställningar samt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits’

15 november 2018
Kvinnor
Män

5

Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten
(det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)

När det gäller den ekonomiska delen ska inga ”siffror” kommenteras utan endast faktorer som påverkar
verksamheten ekonomiskt både negativt och positivt.

Folkhögskolan bedömer att ekonomin följer budget. Nytillkomna utbildningar och nya studentboenden skapar en viss osäkerhet. Tilldelningen av statsbidrag på den utökade verksamheten är till viss del beroende på hur stora ökningar som sker runt om i landet.
Folkhögskolan fick för 2018 ett avkasningskrav på 1 miljon kronor. Skolan kommer inte
fullt ut kunna leva upp till detta avkasningskrav. Etableringen av nya utbildningar kostar
mer än de tilldelade statsbidragen. Folkhögskolan avstod från etablering av två utbildningar
av detta skäl.
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Av äskande investeringsmedel 600.000kr för att kunna upprätthålla verksamhet vid skolans
två enheter erhölls endast 400.000. För Folkhögskolan som har åretruntboende och som
bedriver restaurangverksamhet och därtill har stora utbildningslokaler är investeringsmedel
av stor betydelse.
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Händelser av väsentlig betydelse
Bostadsförsörjning

Bostadsfrågorna kräver fortfarande en stor insats från integrationsenheten trots att själva
anskaffandet av bostäder och rustning av dito lagts över på andra förvaltningar. Enheten
har fortfarande ansvar för att fördela lägenheterna. En sak som påverkat mer än vanligt under detta år är att enheten måste se till att de som bor i genomgångsboenden erbjuds mer
permanenta lösningar, boende i Gotlandshem eller Kuststaden. Det kräver insatser på flera
olika sätt från integrationsenheten. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick i uppdrag av regionfullmäktige (RF § 121, 2018-09-24) att tillsätta en representant i befintlig förtursgrupp bostadsförsörjning.
Flytt till Polhemsskolan

Beslutet att flytta Integrationsenheten till nya lokaler på Polhemsskolan har påverkat verksamheten då planeringen av detta tagit mycket tid. Personalen har engagerats i processens
olika steg. Väl på plats i nyrenoverade lokaler är alla mycket nöjda.
Samhälls- och hälsokommunikatörer.

Enhetens två samhällskommunikatörer har under året påbörjat en utbildning till samhällsoch hälsokommunikatörer. Detta bekostas genom ett projekt som drivs av Länsstyrelsen i
Skåne. Utbildningen pågår under tre terminer. Detta bidrar till en kvalitetshöjning av nuvarande samhällsorienteringen. Under året har runt 90 personer genomfört kursen Samhällsorientering för nyanlända på arabiska, och drygt 20 personer på dari. Övriga språk har erbjudits distansutbildning.
Integrationsenheten - förändring Lotsen

I december 2016 tecknades en överenskommelse mellan Skolverket och Region Gotland/utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, gällande olika insatser för mottagandet nyanlända elever. I linje med detta arbete bildades en mottagningsenhet, Lotsen, för grund- och
gymnasieelever med annat modersmål än svenska. Förvaltningen har konstaterat att verksamheten bör ha en närmare koppling till grundskolan. Förvaltningschefen beslutade därför i maj 2018 att den centrala mottagningen av nyanlända (Lotsen) ska tillhöra enheten för
modersmål och studiehandledning – vilken sorterar under barn- och utbildningsnämnden.
Den förändrade organisationstillhörigheten trädde i kraft den 1 juli 2018.
Olika seminarier

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Integrationsenheten har fortsatt sin satsning kallad ”Inspiration Integration” - en mötesplats där inbjudna från olika delar av samhället utmanas i frågor som handlar om integration. Gemensamt är att personerna som talas om (de som står i fokus för integrationen)
också talas med.
Den 24 april genomförde integrationsenheten ett ”To-do seminarium" för och med kvinnor, där deltagarna tillsammans formulerade vilka hinder och utmaningar de såg för komma
vidare i sina yrkesliv samt vilka drömmar, visioner och vilken handlingsplanen är för att ta
nästa steg.
Mottagande av kvotflyktingar

Region Gotlands mottagande av kvotflyktingar har ökat 2018. Under året har en rad utvecklingsbehov identifierats med anledning av olika stödbehov hos målgruppen. Det kräver
en mer omfattande process i mottagandet, liksom en samordning av språkstöd. Enheten
har arbetat fram en modell för mottagandet, som kallas ”Hej- Klara- Färdiga- Gå”, där det
också finns ett spår för kvotflyktingar som kommer direkt från ett flyktingläger.
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Migrationsverket fastställde antalet nyanlända som omfattas av anvisningar till olika kommuner, anvisningen till Gotland för 2018 var 125. Anvisningstalet för 2019 är fastställt till
75.
Utökat samarbete

Enheten har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen och socialtjänstens stöd- och försörjningsenhet. Tillsammans ser aktörerna ett utökat behov av stöd och information om
hushållsekonomi, för att komma igång med digitala tjänster etc. Enheten har på försök erbjudit två tillfällen av informationsträffar i ämnet på modersmål.
Introduktion till barnomsorgen

Ett annat identifierat utvecklingsområde är introduktionen till barnomsorgen. Enheten är
samordnande för inskrivningen till respektive förskola, när familjer med barn i åldrarna 1-5
år blir anvisade Gotland. Tillsammans med förskolan, har en modell på föräldramöte tagits
fram på modersmål. Enheten har genomfört ett försök med detta, där samtliga nyanlända
familjer med barn i förskoleåldern som har flyttat till Gotland under senaste halvåret, bjuds
in.
Unesco Lucs

Under våren 2018 ansökte enheten tillsammans med Regionstyrelseförvaltningen (strategen
för integration) om §37 medel från Länsstyrelsen för att bli medlemmar i Unesco Lucs och
för att förbereda för ett ”interkulturellt center”. Bakgrunden är det uppdrag (§ 183) som
RSF fick för att utarbeta former för dialogforum mellan nyanlända gotlänningar och representanter för Region Gotland samt att ta tillvara på den kunskap som har upparbetats utifrån det stora mottagande av nyanlända som ägt rum under de senaste åren. Ansökan beviljades med 560 000 kr med en start i början på 2019. Enheten har periodiserat de beviljade
medlen från 2018 till 2019.

2

Förväntad utveckling

Information om förväntad utveckling avseende verksamheten på sikt.

Migrationsverkets prognoser för framtida flyktingmottagande från 2019 till 2021 visar på
en nivå som motsvarar årets. För integrationsenhetens verksamhet innebär det alltså att den
del som består av mottagande fortsätter i samma takt.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Bostadsfrågan kommer fortsatt att vara svårlöst och antalet personer som behöver stöd
kommer att vara ökande. Många personer söker stöd och hjälp även efter etableringstiden därmed motsvarar inte antalet in med antalet som går ut ur verksamheten.
Det finns ett stort behov av flerspråkig personal. Personalen som pratar arabiska respektive
dari har mycket att göra. Enheten skulle behöva bemanning på några fler språk, då det
kommer flyktingar från många områden. Det bör dock framhållas att resultatet av utredningen Ett ordnat mottagande (SOU 2018:22) kan på sikt kan komma att påverka enheten,
se nedan. Detta då flera av uppgifterna som eventuellt kommer ske i så kallade ankomstcentra för asylsökande idag görs av integrationsenheten. I utredningen föreslås en kortare
asyltid i de nationella mottagningscentren med en snabbare placering till kommunerna.
Detta betyder att kommunerna också måste vara beredda på att det som nu hinner göras
under den långa väntetiden på uppehållstillstånd och placering till kommun, kommer att
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förflyttas till viss del till kommunerna. Bland annat nivåbestämning av språknivå, bankärenden, myndighetsförståelse etc. Om utredningens förslag bifalles, kommer kommunens
mottagande allt mer likna det mottagande som kvotflyktingar kräver.
100 timmars samhällsorientering
Samhällsorienteringen ska tydligt befästa att integration är plikt i Sverige samt belysa vikten
av svenska språket, eget arbete samt de rättigheter och skyldigheter som gäller här. Samhällsorienteringen ska också utökas från dagens minst 60 timmar till minst 100 timmar.
Detta kommer att påverka integrationsenhetens verksamhet under 2019.
Ett ordnat mottagande (SOU 2018:22)
Ett ordnat mottagande– gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU
2018:22). Mottagandeutredningen har fått i uppdrag av regeringen att föreslå ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända. Utredningen redovisar i detta
betänkande ett huvudförslag där staten, kommunerna och landstingen tar ett gemensamt
ansvar för mottagandet. Förslaget föreslår bland annat att så kallade ankomstcentra ska bildas på några platser i landet med följande uppgifter:
•
•
•
•
•

3

asylprövning
information om Sverige
hälsoundersökning
frågor om utbildning och vad man arbetat med tidigare
kontakt med myndigheter och ev. förberedelse för flytt till annan kommun i Sverige

Kvalitet
I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur
någonting är och upplevs, vilket kan vara olika
hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför
att identifiera mottagaren av en vara eller tjänst
och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla överenskommen kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna
ska känna tillit till att regionen använder skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.
(Region Gotlands styrkort)
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Analys av kunskapsresultat
Identifiera områden/resultat där din verksamhet avviker jämfört med till exempel tidigare resultat, andra
enheter eller genomsnittsresultatet för Gotlands kommunala skolor, samt skillnader mellan pojkar/män och
flickor/kvinnor.

Verksamheten har under 2018 för första gången deltagit i uppföljningssamtal inom det systematiska kvalitetsarbetet och saknar tidigare jämförbara resultat. Verksamheten har ett
uppdrag som har förändrats över tid och kan idag sägas ha ansvaret för att ge nyanlända
gotlänningar förutsättningar för etablering i det gotländska samhället. Det målområde med
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tillhörande indikator som utifrån detta därför kan redovisas finns i det övergripande koncernsstyrkortet för Region Gotland, där målet är Ingen bostadsbrist och indikatorn är Andel
bosatta av anvisande nyanlända.
De ovanstående områden/resultaten ska analyseras – här ser man på sammanhangen mellan de olika resultaten och funderar på vilka förklarande faktorer som finns till varför resultaten ser ut som de gör.

Andelen bosatta av de anvisade nyanlända är 100 procent för år 2018 (samma siffror 2016–
2017). Ett så pass gott resultat beror på ett intensivt och bra samarbete mellan utbildningsoch arbetslivsförvaltningens integrationsenhet, tekniska förvaltningen (TKF) och regionstyrelseförvaltningen. TKF står för det tekniska, anskaffning av bostäder, kontrakt och liknande. RSF står dels för rustning av bostäder men även för strategisk förankring. Integrationsenheten sköter allt praktiskt: Matchning, inflyttning, kontakt med hyresvärd angående
felanmälningar, garageplatser samt samordning vid besök av hantverkare
Utifrån analysen dra slutsatser, samt gör en plan för vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra
mindre goda resultat eller för att bibehålla goda resultat

Resultatet har uppnåtts till fullo. Inledningsvis har det inte funnits någon fastställd rutin för
hur de anvisade ska hjälpas till bosättning, utan efterhand så har det byggt upp en modell
som har krävt stor flexibilitet och professionalitet från samtliga aktörer. För att bibehålla
resultatet så krävs det att modellen kontinuerligt anpassas efter rådande förhållande - flexibilitet är ett nyckelord. Det är dock än viktigare i sammanhanget att definiera och tydliggöra
enhetens uppdrag och därifrån utarbeta mer långsiktiga rutiner samt modeller
Delaktighet, Hur har barn, elever, studerande, deltagare varit delaktiga i
utvecklingen av er verksamhet

De nyanlända är en stor del i utvecklingen av verksamheten då deras behov har en stor påverkan på eller till och med styr ”anvisningsmodellen”.

4

Medarbetare
För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som
bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
(Region Gotlands styrkort)

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål
23)
Kommentera medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner utifrån om medarbetare
har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling. Beskriv eventuella aktiviteter som görs inom området.

Eftersom integrationsenheten är en förhållandevis ny arbetsgrupp som vuxit mycket det
senaste året finns stora möjligheter att skapa nya former för arbetet. Alla medarbetare är
med i framtagandet av rutiner. Enhetens uppdrag är att samordna Region Gotlands flyktingmottagande, erbjuda den nationella kursen i samhällsorientering på modersmål och ge
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förutsättningar till självständighet för anvisade och till viss del egenbosatta nyanlända gotlänningar. På vilket sätt detta görs kan enheten till stor del utforma själva. Det finns ett
stort frihetsutrymme eftersom uppdraget inte begränsas av så mycket styrning från varken
lagar eller förordningar.
I handlingsplanen utifrån medarbetarenkäten framkom önskemål om att strukturera öppettider på ett tydligare och mer funktionellt sätt för Medborgarplatsen (ett flerspråkigt servicecenter) Efter flytten till de nya lokalerna har öppettiderna utökats och verksamheten
har avgränsats till anpassade lokaler. Detta bidrar till en bättre arbetsmiljö, och en tydlighet
för besökarna. I och med flytt och omorganisation av medborgarplatsen kan den fysiska
platsen även användas till en gemensam reception för både arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten. Medborgarplatsens tjänster är även utlokaliserade en dag i veckan i
Hemse respektive Fårösund.
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24)
Kommentera medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner vad gäller hur ledare
skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetare. Beskriv eventuella aktiviteter som
görs inom området.

Inom enheten finns en mycket engagerad personalgrupp. Enligt medarbetarenkäten var EI
(engagemangsindex) 83 att jämföra med Regionen 72. Det finns utrymme för diskussion i
arbetsgruppen och initiativ från medarbetare kan ofta tillvaratas. Medarbetarenkäten visar
på goda resultat på området.
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)
Kommentera medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner vad gäller medarbetare
förstår verksamheten och sitt uppdrag. Beskriv eventuella aktiviteter som görs inom området.’

Förståelsen för uppdraget är mycket god. Det görs inga särskilda aktiviteter på området
Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
(mål 26)
I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål: Kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregående år.
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(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.3)

7 (9)

Region Gotland
Integrationsenheten

Verksamhetsberättelse 2018

Analysera sjuktal och kommentera eventuella förändringar jämfört med föregående års sjuktal

Enheten har ett högre sjuktal i
år jämfört med förra årets jämförbara period. Det beror huvudsakligen på att en medarbetare är långtidssjukskriven på
heltid och det får stor inverkan
på en liten enhets sjuktal. I övrigt har enheten lågt sjuktal och
medarbetarna har få sjukdagar.

Sjuktal (%) - Integrationsenheten
Månad

2018

2017

Diff sjuktal

Januari

0,00%

0,00%

0,00%

Februari

0,00%

6,46%

-100,00%

Mars

0,00%

4,05%

-100,00%

April

0,00%

0,00%

0,00%

Maj

42,86%

1,34%

3098,50%

Juni

5,86%

0,00%

0,00%

Juli

8,21%

1,49%

449,62%

Augusti

5,47%

0,00%

0,00%

September

9,39%

0,00%

0,00%

Oktober

2,09%

0,40%

423,80%

Summa

6,23%

1,25%

399,44%

Redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att sänka sjuktalet samt vilka effekter det har fått

Enheten arbetar aktivt för att personalen ska utnyttja friskvårdstiden. Personalgruppen är
omhändertagande och ser till att det finns utrymme att tillfriskna om man varit sjuk. Det
bidrar till få långtidssjukskrivningar. Enheten är en av de arbetsplatser som kommer att erbjuda möjlighet till semesterväxling.
Oönskade deltider /heltid som norm
Redovisa andel oönskade deltidsanställningar samt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits

15 november 2018
Kvinnor
Män
-

5

Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten
(det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

När det gäller den ekonomiska delen ska inga ”siffror” kommenteras utan endast faktorer som påverkar
verksamheten ekonomiskt både negativt och positivt.

Då Integrationsenheten, Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningen tidigare har delat
ekonomi under Kompetenscentrum Gotlands tak, är det fortfarande arbete kvar att göra
för att tydliggöra vilka kostnader som hör till vilken enhet.
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Inflödet av både anvisade nyanlända gotlänningar och egenbosatta har varit en faktor som
gjort det svårt att veta hur mycket resurser enheten har att tillgå. Under året har resurser (i
form av tjänstefördelning) internt tillsatts för att få en klarhet i ekonomin, vilket har bidragit till att enheten nu en bra inblick i de medel som fördelas regionen i samband med kommunanvisning. Det har varit svårt att avgöra exakt vilka personer enheten får ersättning för,
om det gäller bara anvisade eller kanske även vissa egenbosatta. Det är svårt att få klarhet
kring om medel verkligen betalas tillbaka från Migrationsverket. Exempelvis ska delar av
ersättningen för kvotflyktingmottagandet återsökas vilket det fortfarande råder osäkerhet
kring vem som ska utföra.
Regeringen har beslutat om höjning av den statliga schablonersättningen till kommunerna
för mottagandet av nyanlända. Även schablonersättningen för hälsoundersökningar har
höjts. Schablonersättningen för mottagandet av nyanlända höjs på grund av att prisbasbeloppet för 2019 har fastställts, men även på grund av utökade medel för utbildningsplikten. Genom medlen för utbildningsplikten ersätts kommunerna för den merkostnad som
kan uppstå av att anpassa och utöka vuxenutbildningen för nyanlända som har kort utbildning och som därför inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i etableringsprogrammet.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Alla kostnader för Lotsen har samlats under ett projektnummer. Trots försök under senvåren att dela på arbetsställena ekonomiskt hänger vissa kostnadsställen fortfarande ihop.
Lotsen är inte längre organiserad under integrationsenheten utan under modersmålsenheten.
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Händelser av väsentlig betydelse
Ny verksamhet till Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Den 1 januari 2018 blev ungdomsenheterna en del av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Cheferna uttrycker att ledning och ledarskap har fungerat bra, dock påtalas att det
saknas ekonomiskt stöd på enhetsnivå.
Invigning Hemse ungdomsgård

Under september månad fick äntligen Hemse ungdomsgård möjlighet att öppna den nya
fina ungdomsgård som är placerad i det så kallade kommunhuset. I huset finns även ett
bibliotek vilket innebär att det framöver kommer planeras och genomföras gemensamma
evenemang tillsammans med bibliotekets personal. Invigningen ägde rum samma dag som
Hemse torgdag, en uppskattad dag för många i socknen med omnejd. Det som kan utläsas
efter två månader är att besöksgruppen är jämnare fördelad mellan könen och att många
yngre tonåringar har hittat dit till skillnad från hur det såg ut på den förra gården. Trots alla
bakslag och den utdragna bygglovsprocessen som varit under året ser alla med stark optimism framåt och uppskattar den verksamhetsanpassade lokalen och det geografiska läget.
Statsbidrag för sommar- och lovaktiviteter

Nytt för 2018 är lovaktiviteter som en statlig satsning. Detta har gjort det möjligt för föreningar och verksamheter inom regionen att ansöka om medel för att utföra aktiviteter för
barn i åldrarna 6–15 år. Medel till sommarlovsaktiviter är också en statlig satsning som i år
delats upp, där ungdomsenheterna utför verksamhet för cirka 60% av pengarna. Exempel
på verksamhet som erbjudits är - dagkollo under fyra veckor på tre ställen på Gotland, aktivitetspark i Visby samt skate camp. Verksamheter som fått tilldelade pengar är dagläger för
barn vid Fridhem, filmfestival för unga, ridläger, låtskrivardag-camp, öppen barn- och unga
verksamhet på Gutavallen.
Skolavslutningsfest

Kaliffa var årets gäst på sommarens stora skolavslutningsfest den 14 juni på Gutekällaren
på Gotland - en artist som har gjort stort avtryck på den svenska hiphop- och reggaescenen. Den drog-, tobak- och alkoholfria avslutningen anordnades av Region Gotlands ungdomsgårdar har blivit en återkommande succé. Avslutningsfesten vänder sig i första hand
till högstadie- och gymnasieelever.
Höstfest

Under höstlovet anordnade ungdomsgårdarna en höstfest för Gotlands alla ungdomar i åldern 13-19 år. Årets tema var Halloween och Escape Room, platsen för detta var i år kustparksateljén i Fårösund. Det gick bussar dit från hela Gotland cirka 200 ungdomar deltog

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Avslutning av Geek Network Gotland

I december 2018 avslutades ungdomsenhetens 3-åriga Arvsfondsprojekt, Geek Network
Gotland. Målgruppen har varit unga nördar, det vill säga personer med en förmåga att fokusera på ett smalt intresseområde. Projektet har stärkt målgruppen, både enskilt och som
grupp. Både personal och unga har breddat sin syn på nördhobbyn och det märks en stolthet hos målgruppen. Över 100 unga från Gotland har deltagit i världens största datorspelskonvent i Jönköping och tack vare projektet har nu Gotland ett eget nördkonvent med
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300-400 deltagare årligen. Nördhobbyn erbjuder en meningsfull fritid för unga, som annars
riskerar att hamna i utanförskap. Kompetenser som förvärvats genom ideellt engagemang
inom nördhobbyn har lyfts och ses nu som en resurs vid nyanställningar i ungdomsenheten
Mediarum Klintehamn

Tack vare projektet Geek Network, ett allmänt arvsfondsprojekt, har det skapats tillfälle
att anordna ett mediarum i någon av ungdomsenhetens olika verksamheter på ön, placeringen blev Klintehamn ungdomsgård. I ett mediarum finns det tillgång till bland annat datorer och webkameror. Ett syfte till detta är att kunna ge tjejer en plattform till att synas
mer och höras högre i en värld som ofta är väldigt dominerat av killar. Det kommer finnas
möjlighet att streama, spela in och redigera för Youtube, m.m. Under första delen av uppbyggandet av datorerna och rummet har det endast, enligt plan, varit tjejer som medverkat.
Anledningen är att samma tjejer för första gången kommer att åka på dreamhack, världens
största LAN. Rummet kommer att kunna användas av alla. Däremot kommer det finnas
vissa separata tider där endast tjejer får tillgång till rummet och specifika tider där datorerna
kommer användas till läxhjälp, skriva cv, söka jobb mm.
Ökat besöksantal Roma

Under året har besöksantalet per kväll ökat markant på ungdomsgården i Roma. Under fredagskvällarna kan det var över 100 unika besökare, anledningen till detta är de nya lokalerna som ligger mer centralt och är anpassade till ungdomsgård.
Fortsatt minskat besöksantal Fårösund

Under hösten har antalet besökare varit fortsatt lågt på ungdomsgården i Fårösund, trots
gjorda insatser. Med anledning av detta kommer verksamheten flytta till nya lokaler i Fårösundsskolan, bredvid caféverksamheten. Detta kommer att ske vid start av höstterminen
2019.
Söndagsöppet på Puma

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

I oktober 2018 öppnade Puma ungdomsgård upp sin verksamhet på söndagar för alla mellan 0-100 år. Idén uppkom efter att fritidsledarna sett avsaknad av en meningsfull kostnadsfri fritid för många personer på ön. Många från hela ungdomsenheten har varit med och
bidragit med personal så att Puma har kunnat hålla öppet. Under denna höst har det
även slussats in nya timvikarier som har tagit chansen att arbeta med en annan mångfald än
en verksamhetskväll för endast tonåringar. Tanken har varit att ha aktiviteter som tilltalar så många som möjligt. Det har blivit alltifrån att måla krukor, pärla armband, pyssla,
spela pingis, dans tv-spel, sällskapsspel, bollhav, disco mm. Det har samverkats med andra
aktörer som har medverkat till att nya broar byggts vilket bidragit till ett större nätverk för
Puma och Gråbo och som i slutänden ger chans till fler roliga aktiviteter och arrangemang
som barn och unga kan få ta del av. Det har bland annat varit sagostund, teater, prova på
dans, jonglering, lekar och framförallt har den kreativa verkstaden nyttjats till
fullo. Många besökare uppger att söndagsöppet har bidragit till att familjer har kunnat umgås tillsammans och även att nya kontakter har knutits oavsett ålder eller annat.
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Regnbågskvällar på Puma

Tanken att bredda verksamheten på Puma har funnits bland fritidsledarna under en tid.
Tack vare inspirerande föreläsning och en kompetenshöjande HBTQ+ utbildning under
september och oktober blev startsträckan för att arrangera regnbågskvällar för tonåringar
väldigt kort. En styrka hos fritidsledarkåren är att det kan gå snabbt från tanke till handling.
I det här fallet var det en blandning av inspiration och en gemensam frågeställning bland
personalen om hur man kunde skapa en trygg mötesplats på Gotland för tonåringar inom
HBTQ+.

2

Förväntad utveckling

Information om förväntad utveckling avseende verksamheten på sikt.

Under hösten avslutades arvsfondprojektet stolta nördar. Stora delar av denna verksamhet
kommer att implementeras i den ordinarie verksamheten.
Flytten av Fårösund ungdomsgård till Fårösund skolan förväntas ge större samarbete med
skolan, göra det lättare för ungdomarna att komma till ungdomsgården. Öka tillgängligheten. Bättre anpassade lokaler, samordningsvinster med skolan.

3

Kvalitet
I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur
någonting är och upplevs, vilket kan vara olika
hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför
att identifiera mottagaren av en vara eller tjänst
och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla överenskommen kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna
ska känna tillit till att regionen använder skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.
(Region Gotlands styrkort)
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Identifiera områden/resultat där din verksamhet avviker jämfört med till exempel tidigare resultat
at, andra enheter eller genomsnittsresultatet samt skillnader mellan pojkar/män och
flickor/kvinnor.

Analys av resultat

För ungdomsenheten finns nationella jämförelser på riksnivå som genomförs vartannat år i
Nacka nätverk. Nästa mätning äger rum hösten 2019. Då kommer det både tas fram nya
nyckeltal och göras en brukarundersökning.
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Nackanätverket initierades 1999 av den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Nacka. Nätverket består av ansvariga för fritidsgårdsverksamheten i sex svenska kommuner. Kommuner som nu ingår i nätverket är Nacka, Haninge, Tyresö, Gotland, Mjölby och Jönköping.

4

Medarbetare
För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som
bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
(Region Gotlands styrkort)

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål
23)
Kommentera medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner utifrån om medarbetare
har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling. Beskriv eventuella aktiviteter som görs inom området.

Resultatet visar att flertalet av medarbetarna tycker att de har rätt förutsättningar för att bidra till verksamhetsutvecklingen. Några medarbetare är däremot av en annan åsikt, så enheten arbetar aktivt med att tydliggöra på vilket sätt beslut tas och vilka processer för utveckling verksamheten har samt hur varje enskild medarbetare kan bidra till att utveckla
verksamheten.
Arbetet pågår, under året har det påbörjats ett gemensamt arbete i ungdomsenheten med
olika fokusområden. Detta kommer förhoppningsvis ge medarbetarna tillfälle att bidra till
fortsatt verksamhetsutveckling under kommande år.
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24)
Kommentera medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner vad gäller hur ledare
skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetare. Beskriv eventuella aktiviteter som
görs inom området.

Resultatet visar att de flesta känner sig engagerade och sedda av sina chefer. Detta sker genom regelbundna arbetsplatsmöten och besök i de olika verksamheterna. Varje verksamhet
får i regel besök minst en gång i veckan.
Det har framkommit under arbetet med handlingsplanen att medarbetarna skulle uppskatta
att närmsta chef fanns på plats under den öppna verksamhetstiden. Båda cheferna har med
tanke på detta planerat att finnas på sina verksamheter vid 2-3 tillfällen under en testperiod.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)
Kommentera medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner vad gäller medarbetare
förstår verksamheten och sitt uppdrag. Beskriv eventuella aktiviteter som görs inom området.

Medarbetarenkätens resultat visar att nästintill 100 % av medarbetarna känner till verksamhetens mål och uppdrag. Förklaringen till detta beror främst på att cheferna tillsammans
med medarbetarna under flera år har arbetat med hur medarbetarna kan bidra till utvecklingen av verksamheten. Bland annat har en värdegrundsplan tagits fram i detta arbete.
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Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
(mål 26)
I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål: Kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregående år.
(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.3)
Analysera sjuktal och kommentera eventuella förändringar jämfört med föregående års sjuktal

Vissa verksamheter uppvisar höga sjuktal,
beroende på att flera medarbetare har
drabbats av allvarliga sjukdomar. Bland
Månad
övriga medarbetare är sjuktalen låga.
Januari
Under hösten har de som varit allvarligt
sjuka kommit tillbaka i arbete, antingen
på full tid eller deltid. Bland övriga medarbetare är sjuktalen fortsatt låga. Eventuellt kommer en utredning att starta för
två av medarbetarna.

Sjuktal (%) - Ungdomsenheten
2018

2017

Diff sjuktal

3,73%

0,00%

0,00%

Februari

4,68%

0,00%

0,00%

Mars

5,03%

0,00%

0,00%

April

7,56%

0,00%

0,00%

Maj

5,90%

0,00%

0,00%

Juni

6,09%

0,00%

0,00%

Juli

3,30%

0,00%

0,00%

Augusti

3,17%

0,00%

0,00%

September

7,02%

0,00%

0,00%

Oktober

1,51%

0,00%

0,00%

Summa

4,67%

0,00%

0,00%

Redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att sänka sjuktalet samt vilka effekter det har fått

Där det varit möjligt har planer upprättats, samtal förts och arbetsuppgifterna anpassats. I
några fall är det bara att invänta resultatet av pågående behandling och i andra fall har dessa
personer nu återgått i arbete.
Oönskade deltider /heltid som norm
Redovisa andel oönskade deltidsanställningar samt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits

15 november 2018
Kvinnor
Män
1
1

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Det har varit möjligt att använda PUT-pengar (pengar i påse) under året för den ena medarbetaren och den andra medarbetaren har kunnat arbeta 100% tack vare att dennes kollega
sänkt sin tjänstgöring med samma grad.
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Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten
(det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)

När det gäller den ekonomiska delen ska inga ”siffror” kommenteras utan endast faktorer som påverkar
verksamheten ekonomiskt både negativt och positivt.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Budgetnedskärningen har medfört att täckning saknas för vissa personalkostnader, dessa
går ändå att genomföra utifrån tillskott av statliga satsningar. Fortsättningsvis är det en osäker finansiering och riskerar att göra att enheten i framtiden inte kan erbjuda samma verksamhet och kvalité.
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Händelser av väsentlig betydelse

Efter flera år av underskott har skolan nu en budget i balans. Antalet nyanlända elever
minskar vilket har konsekvenser på personalbehovet. På grund av flera brandtillbud, stöld
och droger skapar skolan nya rutiner, metoder och teknik för att säkerställa arbetsmiljön
för alla.
Årets gymnasieantagning

I april fastställde gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vilka program och inriktningar
som startar för årskurs 1 på Wisbygymnasiet till läsåret 2018/19 och antalet utbildningsplatser i varje program. Detta utifrån utbildnings- och arbetslivsförvaltningens antagningsprognos som byggts utifrån hur eleverna valt i det preliminära gymnasievalet, hur det ser ut
med deras behörighet till gymnasiet just nu, möjligheterna att ordna arbetsplatsförlagt lärande (APL) för yrkesprogrammen samt kostnaden för utbildningsplatserna kopplat till organisatoriska brytpunkter.
Sökandestatistiken visade att 615 elever sökte till den kommunala gymnasieskolan i första
hand inklusive obehöriga sökande och fastlandssökande (13 stycken). Av dessa saknade
167 behörighet till det program de sökt. Det var 66 elever som sökt till fastlandet.
Antalet utbildningsplatser fastställdes till totalt 494 på Wisbygymnasiets 16 nationella program och den riksrekryterande sjöfartsutbildningen. Vid avslutad antagning den 26 juni
hade 652 elever sökt till Wisbygymnasiet. Av dessa var 522 behöriga och 130 obehöriga.
Efter slutantagningen saknades sålunda 28 platser på Wisbygymnasiet för att alla behöriga
elever skulle erhålla en skolplacering. Samtidigt hade den fristående gymnasieskolan 84 lediga platser. Totalt sett kunde alltså Gotland erbjuda alla behöriga elever en studieplats.
Reservantagningen pågick till mitten av september där förvaltningen tillsammans med Wisbygymnasiet och fristående Gutegymnasiet försökte finna bra lösningar för alla behöriga
elever. Det visade sig under pågående reservantagning att många icke behöriga elever sökte
sig till Gutegymnasiet vilket innebar att lärarkompetens frigjordes på Wisbygymnasiet.
Detta möjliggjorde att utbildningsdirektören kunde ta beslut om en korrigerad organisation
på Handels- och administrationsprogrammet. Dessförinnan var det inte möjligt eftersom
behörig lärarkompetens saknades i såväl karaktärsämnen som i de gymnasiegemensamma
ämnena. Alla behöriga elever fick till slut en skolplacering.
En gymnasieutbildning för alla

Riksdagen har beslutat om propositionen En gymnasieutbildning för alla (2017/18:183)
som innebär många förändringar för gymnasieskolan redan från den 1 juli i år. Mer om
detta under rubrik 2, förväntad utveckling.
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Förändringar av idrottsutbildningarna

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tog under våren del av den planerade omställning av idrottsgymnasiet. Gotlands idrottsförbund och Wisbygymnasiet har diskuterat fram
nya samarbetsformer och en modell prövas nu med ett gemensamt utbildningsspår som
kallas träningslära inom lokal idrottsutbildning (LIU), för att möta efterfrågan från målgruppen elitsatsande ungdomar. Den planerade förändringen innebär en minskning av antalet idrotter inom nationell idrottsutbildning (NIU). Inom LIU utökas istället antalet idrotter. Den nya modellen ska ge fler ungdomar möjlighet att ta del av idrottsgymnasiets utbildning
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Upphandling av naturbruksutbildning

I juni 2015 tecknade Region Gotland ett ramavtal med Gotland Grönt Centrum AB som
leverantör till naturbruksutbildningen för gymnasieelever. Avtalets löptid var mellan 1 januari 2015 och 30 juni 2017. I avtalet ingår en förlängningstid som innebär att Region Gotland har rätt att förlänga avtalet två gånger med ett år. En sådan förlängning har inletts och
avtalet är nu inne på sin första förlängningsperiod. En ny upphandling är slutförd vilket resulterade i att Gotland Grönt Centrum får ett förnyat avtal på två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.
Ansökan för sjöfartsutbildning läsåret 2019/20

Den 31 januari 2018 skulle Region Gotland ha ansökt hos Skolverket om en ny riksrekrytering för sjöfartsutbildningen. Men Region Gotland (och två andra huvudmän i landet) hade
inte uppmärksammat sista ansökningsdatumet. Ett stopp för en ny omgång av utbildningen
på flera platser i landet väckte stor oro i sjöfartsbranschen nationellt och mynnade ut i
många kontakter med Skolverket. I oktober skickade Region Gotland en begäran om dispens från gymnasieförordningen kring ansökningsförfarandet till regeringen, vilket beaktades, och som bidragit till att Skolverket nu kunnat fatta sitt beslut. Skolverkets beslut om
riksrekryterande utbildning ska gälla för fyra antagningsomgångar, från och med läsåret
2019/20.
Gymnasieutbildning ska ges för asylsökande elever även efter 18-årsdagen

Asylsökande ungdomar har rätt till utbildning i gymnasieskola, endast om de har påbörjat
utbildningen på ett introduktionsprogram eller på ett nationellt program innan de fyllt 18
år. För icke asylsökande ska gymnasieutbildning påbörjas innan första kalenderhalvåret det
år de fyller 20 år. Nämnden har beslutat att bereda plats för asylsökande elever på ett introduktionsprogram på gymnasiet även efter de fyllt 18 år. Detta med anledning av den nya
gymnasielagen. Nämnden vill även att asylsökande ungdomar ska ges rätt att söka nationellt
program vid uppnådd behörighet, dock längst till och med första kalenderhalvåret det år
eleven fyller 20 år.
Skolksiffror för gymnasiet (juli 2018)

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Statistik från Centrala Studiestödsnämndens för läsåret 2017/18 visar att drygt 8,4 procent
av de gotländska gymnasieeleverna fick sitt studiebidrag indraget på grund av för hög (ogiltig) frånvaro. Läsåret 2016/2017 var siffran 5,6 procent och året innan hela 12 procent.
Omvandlat i antal elever så fick 139 av 1647 elever indragen studiehjälp läsåret 2017/18.
Andelen elever på gymnasiet som mister sitt studiebidrag från CSN på grund av skolk ligger nationellt sett på en fortsatt hög nivå: 8,5 procent – en ökning från föregående läsår
med 0,6 procentenheter. Stockholms län har fortsatt flest andel gymnasieelever med indraget studiebidrag på grund av hög frånvaro: 11,2 procent av det totala antalet gymnasieelever
i länet. Dalarnas län hade minst andel elever med indraget studiebidrag på grund av frånvaro: 4,7 procent. Ökning kan bero på att många av våra nyanlända elever har sämre kunskap om regelverket kring studiebidrag.
Fristående Guteskolan får kompensation

Guteskolan AB har ansökt om att få samma kompensation som Region Gotlands gymnasieskolor fick för att täcka underskott på utbildningar som bedrevs under år 2014. Nämnden beslutade i mars 2018 att ersätta Guteskolan med 468 185 kronor för budgetåret 2014,
då kommunala gymnasieskolan bedrev följande utbildningar som fick budgettillskott: barnoch fritidsprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang och livsmedelsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt introduktionsprogrammet yrkesintroduktion. Kompensationen ges utifrån lika-villkorsprincipen.
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Fristående Guteskolan får ytterligare kompensation

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat i juni 2018 att ersätta Guteskolan
AB med ytterligare 114 144 kronor för budgetåret 2014. Tidigare har samma skola ansökt
och beviljats 468 185 kronor i kompensation för budgetåret 2014 utifrån likavillkorsprincipen. Under samma år fick nämligen Region Gotlands gymnasieskolor budgettillskott för att
täcka underskott för de utbildningar som bedrevs då.
Professionshandledning

Nyanställda på Wisbygymnasiet erbjuds regelbunden professionshandledning under det
första läsåret. Samtalen som leds av förstelärare fokuserar på ledarskap, rutiner och förhållningssätt.
Läslyftet

Wisbygymnasiet har implementerat ett språk- och kunskapsutvecklande lärande inom samtliga ämnen. Under läsåret 2017/18 genomfördes ett kollegialt lärande för all personal. Resultatet har inneburit att pedagogerna är förtrogna om hur språk- och kunskapsutvecklande
lärande påverkar undervisningen.
Nämnden ställer sig bakom en etablering av Teknikcollege

I projektet Kompetenta Gotland (ett projekt inom nationella uppdraget Hållbara Gotland)
har ingått att utreda möjligheterna att införa teknikcollege på Gotland. Teknikcollege är en
kvalitetsstämpel på tekniskt inriktade utbildningar som kommun, utbildningsanordnare och
företag samverkar kring – för att öka attraktionskraften och kvaliteten kring dessa. Teknikcollege certifierar utbildningar som svarar mot företagens kompetensbehov. Nämnden beslutade i september att ställa sig bakom ansökan av ett Teknikcollege och anslog 529 000
kronor för uppstart inför certifieringen år 2019, samt äskade medel för etableringen av
Teknikcollege hos fullmäktige som beviljade ytterligare två miljoner för 2019.
Elevhälsoarbetet

En aktivitetsplan för det förebyggande och proaktiva arbetet att främja den psykiska hälsan
har tagits fram av elevhälsoteamen. Syftet är att stödja självkänsla och livshantering, ökad
delaktighet, trivsel och trygghet samt att minska diskriminering och ojämlikhet. Effektmålen i planen är god självkänsla, känsla av kontroll, optimism, en meningsfull sysselsättning,
förmåga att skapa goda relationer, sunda levnadsvanor och nyfikenhet.
Elevhälsan

Elevhälsan på Wisbygymnasiet arbetar med insatser för ökad tillgänglighet. Detta har skett
genom en rad olika aktiviteter. Elevhälsans personal träffats regelbundet för samordning av
proaktiva insatser: Skolledningen på WG deltar regelbundet för informationsutbyte och effektiva beslutsvägar. Ett samarbete har inletts tillsammans med Ungdomsmottagningen
som regelbundet har en öppen mottagning förlagd till skolan.
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Språkträning för elever på språkintroduktion

Ett försök görs under läsåret att integrera nyanlända elever från språkintroduktion. Samtliga
elever deltar i den reguljära undervisningen inom det individuella valet på de nationella programmen. En utvärdering kommer att genomföras under våren.
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Årets gymnasielärare

Johan Bergström utsågs till årets gymnasielärare i Sverige vid Lärargalan 2018. Johan arbetar till vardags som lärare i matematik och spanska på Wisbygymnasiet. Det är elever i hela
Sverige som nominerar de lärare som gjort stor skillnad för dem. Utifrån nomineringarna
analyseras vilka egenskaper som är grundläggande framgångsrecept för en intressant och
lärorik undervisning. 2018 kom det in över 37 000 nomineringar och Johan fick första pris.

2
Förväntad utveckling
Wisbygymnasiet har anpassat och optimerat sin organisation utifrån elevkullarna. Skolan
har för avsikt att etablera hela verksamheten på samma plats i kvarteret Solrosen. Syftet är
att skapa en gemensam kultur, bidra till ökad likvärdighet och jämställdhet samt effektivisera verksamheten.
Det är attraktivt att gå ett yrkesprogram på Gotland. Ökad samverkan med branscher och
företag behövs för fortsatt attraktivitet och utveckling. En satsning på Teknikcollage har
initierats.
Skolan strävar efter att i ökad omfattning samverka med vuxenutbildningen på Kompetenscentrum Gotland kring kurser, personal och lokaler.
Skolan har omfattande renoveringsbehov inom kommande år. Flertalet av fastigheterna har
under lång tid haft ett eftersatt underhåll.
En gymnasieutbildning för alla (SOU 2017/18:183)

Regeringen har lämnat flera förslag som ska möjliggöra att fler elever ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Riksdagen sa ja till alla förslag förutom förslaget om att vissa
elever ska kunna få undantag från några behörighetskrav till högskoleförberedande program på gymnasiet. Undantaget gällde elever som kommer från introduktionsprogram, det
vill säga en förberedelseutbildning för de elever som saknar behörighet till de nationella
programmen i gymnasieskolan.
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Det här är några av de förslag som riksdagen sa ja till:


Varje elev i gymnasiet ska ha en mentor som följer elevens kunskapsutveckling och
studiesituation. Mentorn ska uppmärksamma om eleven behöver stöd.



Rektorn ska ges ett förtydligat ansvar att utreda upprepad eller längre frånvaro.



Stöd som ges i grundskolan och gymnasiet i form av extra anpassningar och särskilt
stöd ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet.



Eleverna på introduktionsprogrammen ska ha rätt till en garanterad minsta undervisningstid.



Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas vid mottagandet till introduktionsprogrammet språkintroduktion.

Några av lagändringarna började gälla den 1 juli 2018, andra delar börjar gälla den 1 juli
2019.
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Samverkan mellan Wisbygymnasiet och vuxenutbildningen

Under året har såväl Wisbygymnasiet som vuxenutbildningen på Gotland haft en ökad tillströmning av elever. Flera av ungdomsgymnasieutbildningens kurser erbjuds även för vuxenstuderande. För att över tid få så kostnadseffektiva lösningar för båda verksamheterna
har verksamheterna tecknat en avsiktsförklaring som är tänkt att öka incitamentet till ökad
samverkan mellan verksamheterna.
Säkerhet

Skolan blev utsatt för flera anlagda bränder under läsåret 2017/18. I ett led i att skapa en
säkrare miljö för alla på skolan har det genomförts en säkerhetsbesiktning. En projektgrupp
har fått uppdraget att se över säkerhetsbehovet på skolan och angränsande verksamheter.
Syftet har varit att få en utomståendes bild av vilka åtgärder som behöver vidtas.
Tillgänglig lärmiljö

Wisbygymnasiets specialpedagoger har under hösten 2018 genomgått SPSMs utbildning
(Specialpedagogiska skolmyndigheten) “Tillgänglig lärmiljö” tillsammans med en grupp lärare och elevhälsans personal. Syftet med utbildningen är att utifrån kunskaper och fördjupad förståelse skapa en handlingsplan för en pedagogiskt, fysiskt och socialt anpassad
lärmiljö.
Handlingsplanen kommer att implementeras under de kommande tre terminerna i form av
ett kollegialt lärande där alla pedagoger ska delta. Syftet är vidare att lärarna ska arbeta med
att skapa en skola där alla elever kan delta i undervisningen sett utifrån sina unika förutsättningar.
Mentorskap

Det pågår ett arbete för att förändra rollen som mentor för eleverna. Syftet är att inrätta
mentorer som ska följa elevernas kunskapsutveckling och studiesituation i dess helhet. Arbetet genomförs som ett kollegialt lärande.
SACO-mässan

För att förbereda eleverna på högskoleförberedande program för framtida studie- och yrkesval erbjuds eleverna att åka till Sacos studentmässa. Detta ligger i linje med Region Gotlands behov av god och hållbar kompetensförsörjning. Mässan genomförs varje år i Älvsjö
och är Sveriges största utbildningsmässa med eftergymnasiala utbildningsalternativ. Där
finns utställare från universitet och högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskoleutbildningsanordnare och andra yrkesutbildningar, både nationella och internationella.
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Teknikcollege

Wisbygymnasiet avser att från och med nästa läsår erbjuda teknikcollege på El- och energiprogrammet samt Teknikprogrammet. Syftet är att öka attraktionskraft och kvalité på skolans tekniska utbildningar. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ställt sig bakom
en ansökan om certifiering och tillskjutit medel för etablering under 2019. Regionfullmäktige har beslutat att tillföra 2 miljoner till nämndens rambudget för att möjliggöra ett
Teknikcollege.
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Kvalitet
I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur
någonting är och upplevs, vilket kan vara olika
hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför
att identifiera mottagaren av en vara eller tjänst
och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla överenskommen kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna
ska känna tillit till att regionen använder skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.
(Region Gotlands styrkort)

Analys av kunskapsresultat
Identifiera områden/resultat där din verksamhet avviker jämfört med till exempel tidigare
resultat, andra enheter eller genomsnittsresultatet för Gotlands kommunala skolor, samt
skillnader mellan pojkar/män och flickor/kvinnor.

Resultatet av de elevenkäter som genomfördes i Gotlands kommunala skolor höstterminen 2017
visar att eleverna på de flesta frågor är positiva till skolan och undervisningen. Generellt är de
yngre eleverna mer positiva till skolans verksamhet än de äldre eleverna. En tydlig avvikelse är
frågan om huruvida skolarbetet gör eleverna nyfikna och ger lust att lära mer, där alla årskurser
inklusive grundsärskola och gymnasiesärskola har lägre resultat än för övriga frågor1.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Medelvärdet för de flesta av frågorna hamnar
Nöjd elevindex Wisbygymnasiet
mellan 2,8 och 3,5 på en fyrgradig skala.
årskurs 2 2017
66,4 64,5 67,8 65,9 66,7
Undantaget är frågan om nyfikenhet att lära mer,
där
65,0
61,2 63,0
medelvärdet är så lågt som 2,4. Det högsta medelvärdet finns för frågorna om trygghet och lärarnas
förväntningar. När det gäller nöjd elevindex har
gymnasiets resultat ökat med drygt fem
indexpoäng jämfört med 2016 och är i nivå med
resultatet för grundskolans årskurs 8. Det finns
skillnader i resultatet mellan kvinnliga och manliga
elever. Kvinnorna svarar något mindre positivt på alla
frågor än männen och har även ett lägre nöjdhetsindex. Svarsfrekvens år 2017 för Wisbygymnasiet var 78 %.
De senaste åren har andelen elever på Wisbygymnasiet som erhållit examensbevis efter avslutad
gymnasieutbildning varit hög och legat ca 2 procentenheter över riket. Resultatsammanställningen om kunskapsresultat för avgångseleverna 2018 visar att genomströmningen är fortsatt
hög (92%). Dock är skillnaden stor mellan yrkes- respektive högskoleförberedande program och
även mellan män och kvinnor.
En större andel elever från de högskoleförberedande programmen erhåller examensbevis jämfört med eleverna från yrkesprogrammen och gapet mellan grupperna ökar. Mellan år 2017 och
1
I enkäten till elever åk 3, 5, 8 och 2 på gymnasiet är frågan formulerat som ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag har lust att lära
mer”. I enkäten till elever i grundsärskola och gymnasiesärskola är frågan formulerat som ”Skolarbetet är intressant”.
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2018 ökade skillnaden med 7,6 procentenheter. Även en större andel kvinnor än män erhåller
examensbevis. Skillnaden är ca 10 procentenheter och har ökat sedan föregående år. Det innebär
att mer än 4 gånger fler män än kvinnor lämnar gymnasieskolan utan examensbevis.
Orsakerna till den ökade spännvidden mellan olika elevgrupper kan vara flera och en fördjupad
analys krävs för att identifiera dessa. En möjlig förklaring är den omorganisation som genomfördes under motsvarande tidsperiod. Ett syfte med förändringarna som verkställdes 2017 var att
säkerställa en likvärdig bedömning, vilket innebär att lärare inom de gymnasiegemensamma ämnena idag arbetar på såväl yrkes- som högskoleförberedandeprogram.
Andelen elever som uppnår högskolebehörighet fluktuerar över tid och mellan de olika yrkesprogrammen. Från år 2017 till 2018 minskar andelen från 45,9% till 34,7%. Motsvarande för riket är 31,2% (2017). Andelen kvinnor som läser högskolepaketet på Wisbygymnasiet är cirka
50% högre än för männen. Att elever ska uppnå högskolebehörighet är ett inte helt oproblematiskt strävansmål. Kunskapskraven i de nödvändiga kurserna inom svenska och engelska är höga
och med underkända resultat riskerar eleven bli utan examensbevis. Att kurserna inom det så
kallade högskolepaketet är en del av det individuella valet innebär också en begränsning för eleverna att läsa vissa karaktärsämneskurser.
Betygspoängen på Wisbygymnasiet är fortfarande högre än i riket. Betygspoängen skiljer sig mellan kvinnor och män. Kvinnorna har i genomsnitt 1,3 poäng högre betyg än männen. Efter flera
år av ökande resultat, minskar från år 2017 till 2018 den genomsnittliga betygspoängen från 14,8
till 14,6. Motsvarande värde för riket är 14,6 (2017). En orsak antas vara bildande av den nya
skolenheten, där energi åtgått för flytten till det nya Sävehuset samt att skapa nya relationer och
samarbeten i nybildade gruppkonstellationer.
Analys på programnivå kan inte redovisas på grund av för få elever på flertalet program.
Antal sökande till Wisbygymnasiet ökar från 509 år 2017 till 652 år 2018, men andelen som erhåller sitt förstahandsval minskar. Efter första antagningsomgången den 1 juli hade 58,9% av de
på Gotland folkbokförda ungdomarna som sökt Wisbygymnasiet kommit in på sitt förstahandsval. Andelen för riket är 64,6%. Orsakerna till den relativt låga siffran är flera:
Antalet obehöriga elever som sökte till gymnasieskolan var mer än dubbelt så många jämfört
med året innan. Möjligheten att utöka antal platser på de yrkesprogram som har den största efterfrågan såsom t ex Bygg- och anläggningsprogrammet och El- och energiprogrammet begränsas på grund av tillgången av lokaler och APL-platser.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

För att få en budget i balans har Wisbygymnasiet optimerat sin organisation. För att säkerställa
fulla grupper i kurserna har andelen tillgängliga platser i förhållande till antalet sökanden minskats.
Risken finns att måluppfyllelse och genomströmning påverkas negativt på grund av att elever antagits på program som de sökt i andra eller tredje hand. Att fler nyanlända elever med annat modersmål än svenska antas till gymnasieskolan innebär en särskilda utmaning, både för skolan och
den enskilde, som på sikt kan påverka genomströmningen. Flera elever kan komma att förlänga
sin studietid för att uppnå gymnasieexamen.
Av statistiken över elever som byter från IM till nationellt program kan ej dras några slutsatser
på grund av stora förändringar i andelen elever på de olika introduktionsprogrammen.
De ovanstående områden/resultaten ska analyseras – här ser man på sammanhangen mellan
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de olika resultaten och funderar på vilka förklarande faktorer som finns till varför resultaten ser
ut som de gör.

Värt att notera är att Wisbygymnasiet ser en tydlig korrelation med resultatet från grundskolan och resultatet efter avslutad gymnasieutbildning. Trots en omfattande omorganisation så kan skolan inte identifiera några negativa effekter på genomströmning och resultat.
Gymnasiet och grundskolan har under läsåret arbetat fram nya rutiner för överlämning
mellan skolformerna. Samarbetet med nätverket av specialpedagoger har också utvecklats
och stärkts. Se även vad som skrivits ovan.
Utifrån analysen dra slutsatser, samt gör en plan för vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra
mindre goda resultat eller för att bibehålla goda resultat.

Wisbygymnasiets genomströmning ökar, men förändringshastigheten är för låg. Inför läsåret 2018/19 görs därför en betydande resursförstärkning av kurserna i matematik, svenska
och engelska på yrkesprogrammen. I varje undervisningsgrupp finns under 50 timmar ytterligare en i respektive ämne behörig lärare tillgänglig i syfte att omhänderta de elever som
riskerar att inte bli godkända på kursen. Resurslärarna handleds av skolans specialpedagoger. Olika metoder provas, dokumenteras, delas och diskuteras.
För att förbättra elevernas resultat krävs fortsatta kompetensutvecklingsinsatser för den pedagogiska personalen. Under läsåret 2018/19 sker det i form av kollegialt lärande inom områdena hälsofrämjande arbetssätt, digitalisering, att stärka och utveckla vår skolidentitet,
ung företagsamhet, språkutvecklande arbetssätt, det pedagogiska ledarskapet, integration,
APL-utveckling samt tillgängliga lärmiljöer.
Skolan behöver även fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsplats, med bra arbetsmiljö och
god löneutveckling. För att stärka gemenskap, samarbete och hälsa bland personalen infördes till läsåret 2018/19 något som kallas ”WG-tid”, där all personal regelbundet möts till
olika fysiosociala aktiviteter.
Delaktighet, Hur har barn, elever, studerande, deltagare varit delaktiga i
utvecklingen av er verksamhet.
3.2.1 Klassråd

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Wisbygymnasiets klassråd verkar för en bättre miljö i skolan och är ett organ för eleverna
själva att påverka sina studier och sin studiemiljö. Klassråd genomförs en gång i veckan
med utgångpunkt i demokratiska arbetsformer och har två huvudsakliga syften:


delaktighet och inflytande som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete t ex
uppföljning av elevenkäten



dela information kring aktuella händelse på skolan

3.2.2

Elevskyddsombud

Alla klasser utser sina elevskyddsombud vid terminsstart. Deras uppdrag är att verka för en
bättre arbetsmiljö i skolan samt bidra till skolans arbete med likabehandling. Som skyddsombud får man en särskild utbildning.
Valda elevskyddsombud träffar regelbundet skolledningen och representanter för elevhälsoteamen för att arbeta med olika arbetsmiljöfrågor utifrån olika teman i ett årshjul. Bland
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annat följer man upp elevernas upplevelse av inflytande i samband med den årliga elevenkäten. Elevskyddsombud deltar även vid de fysiska skyddsronderna en gång per år.
3.2.3

Elevkår

Skolans elevkår är ansluten till organisationen Sveriges elevkårer. Elevkåren arbetar för att
förbättra elevers skoltid både studie- och trivselmässigt. Man arrangerar bland annat olika
event. Representanter från elevkåren deltar vid nyrekrytering av lärarpersonal. Skolledningen har regelbundna möten med elevkåren.

4

Medarbetare
För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som
bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
(Region Gotlands styrkort)

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål
23)
Kommentera medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner utifrån om medarbetare
har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling. Beskriv eventuella aktiviteter som görs inom området.

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

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Utifrån medarbetarundersökningens resultat i respektive arbetslag har konkreta planer tagits fram utifrån en nulägesbeskrivning och ett önskat läge. Planen innehåller en tydlig ansvarsfördelning och tidsplanering. En gemensam åtgärd från ht-18 är att de flesta program
har veckomöten med ledning och medarbetare. Syftet är att bidra till ökad delaktighet och
ett nära ledarskap.
Skolinspektionen genomför vartannat år en enkät för elever och personal. Enkäten genomfördes under våren 2018 och enkäten har analyserats och följs upp i respektive programgrupp.
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Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24)
Kommentera medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner vad gäller hur ledare
skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetare. Beskriv eventuella aktiviteter som
görs inom området.

Förutom de avtalsreglerade forumen skapar skolan förutsättningar för delaktighet och engagemang genom möten i bland annat:








Förstelärargrupp
Program- och ämnesgrupper
Internationell grupp
Kollegiala lärandegrupper
WG-tids grupp
IT-råd
Med mera
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)

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

En uppdragsdialog kopplad till medarbetarsamtalet genomförs inför varje nytt läsår mellan
medarbetare och chef. Gemensamma rutiner för uppdragen har tagits fram efter sammanslagningen.
Under året har all personal utbildats i arbetsrätt och medarbetarskap. Utbildningen har planerats tillsammans med de fackliga parterna
Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
(mål 26)
I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål: Kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregående år.
(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.3)
Analysera sjuktal och kommentera eventuella förändringar jämfört med föregående års sjuktal

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Skolan har fortsatt låga sjuktal. Jämfört med 2017 minskar sjuktalen under perioden januari-oktober med 1,23 procentenheter, något som troligtvis berodde på en kraftig influensa 2017.

Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
Summa

Sjuktal (%) - Wisbygymnasiet
2018
2017
Diff sjuktal
1,62%

2,32%

-30,15%

2,80%

3,59%

-21,88%

2,13%

3,24%

-34,45%

2,02%

2,08%

-3,06%

0,80%

3,35%

-76,19%

0,99%

1,70%

-41,78%

0,76%

3,46%

-77,96%

1,05%

3,61%

-71,00%

2,46%

3,63%

-32,24%

2,52%

3,53%

-28,60%

1,85%

3,08%

-39,93%
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Redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att sänka sjuktalet samt vilka effekter det har fått

Wisbygymnasiet har till läsåret 18/19 en särskild hälsosatsning, WG-tid. Tanken är att ge
utrymme för kollegiala möten i olika former av gemensamma obligatoriska aktiviteter. Personalen har bl a fått välja mellan såväl fysiska som konstnärliga aktiviteter. Allt för att skapa
gemenskap och motverka stress. Aktiviteterna leds av pedagogisk personal och är därför
kostnadsneutrala.
Oönskade deltider /heltid som norm
Redovisa andel oönskade deltidsanställningar samt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits

Ca 2% av skolans personal har oönskade deltidsanställningar. Berörda är lärare inom estetiska ämnen. Orsaken är att det planerade införandet av estetisk verksamhet som gymnasiegemensamt ämne nationellt uteblev.
15 november 2018
Kvinnor
Män
1
1

5

Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten
(det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)

När det gäller den ekonomiska delen ska inga ”siffror” kommenteras utan endast faktorer som påverkar
verksamheten ekonomiskt både negativt och positivt.

Wisbygymnasiet har efter flera år med underskott nu en ekonomi i balans. Trots sin stora
omsättning har emellertid skolan relativt små marginaler där intäkterna i det närmaste helt
baserat på elevflöden, vilket gör verksamheten sårbar. Elevers val, byten och avhopp kan
endast prognostiseras och små reella möjligheter finns till justeringar under ett innevarande
budgetår/läsår.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Det kan bli aktuellt för nämnden att begära en ramförstärkning från fullmäktige, med anledning av nämndbeslut att asylsökande ungdomar ges möjlighet att studera på gymnasiet
efter det att de fyllt 18 år.
Eftersom alla behöriga elever som ansökt till gymnasieskolan kommer att erbjudas en utbildningsplats så kan detta innebära att extra stödresurser kommer att behöva tillsättas.
Skolan uppvisar ett överskott under 2018. Anledningen är flera. Fler elever och färre avhopp än tidigare, förlängd drifttid på elevdatorerna, ekonomisk medvetenhet bland personalen.
Elever med annat modersmål som kommit in på nationellt program kan komma att behöva
förlänga sin studietid. Kompensation kan komma att behövas för denna grupp.
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Händelser av väsentlig betydelse
Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Under 2018 har elevantalet på sfi ökat. Antal inskrivna elever var 2017 cirka 263 och under
2018 kommer det troligtvis bli ca 320 årselever. En stor andel inskrivna elever har kort utbildningsbakgrund, vilket kräver mer resurser. Verksamheten har permanentat försöket
med att erbjuda kvällskurs, vilket är ett led i arbetet att bli mer flexibla gentemot elevgruppen.
Under 2018 beviljades vuxenutbildningen statsbidrag för att utveckla introduktionskursen
på sfi med en fördjupad kartläggning. Detta utvecklingsarbete har syftat till att öka genomströmning för sfi-elever eftersom de redan från början kommer kunna se ett mål med sina
studier.
Genom att under c- och d-kursen erbjuda elever att kombinera sfi-studierna med yrkesutbildningar är förhoppningen att detta påskyndar språkinlärningen men även ökar elevernas
möjlighet till egen försörjning.
Under 2018 har studiehandledare på dari och arabiska anlitats och det har även erbjudits
modersmålsundervisning som ett komplement till sfi-studierna. Detta är särskilt viktigt för
de elever med låg utbildningsbakgrund som är en allt större elevgrupp inom vuxenutbildningen och i synnerhet bland kvinnorna.
Utbildningsplikten innebär bland annat att nyanlända med kort utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, i huvudsak ska ta del av utbildningsinsatser i form av sfi,
samhällsorientering och vuxenutbildning (grundläggande och/eller gymnasial). Denna satsning som är kopplat till specifika elever har påverkat organisationen utifrån att de tidigare
15 erbjudna studietimmarna utökats med ytterligare 15 timmar.
Grundläggande

Under 2018 har vuxenutbildningen haft 157 elever inskrivna på grundläggande nivå. En ökning kan kopplas till de nya grundläggande kurserna som började gälla i juli 2018. Även behovet av studiestöd på modersmål har ökat.
De nya kursplanerna är avsedda för nyanlända elever som inte har motsvarande grundskolestudier. Exempel på förändringar är nya kurser i samhällsorienterade och naturorienterande ämnen; att kursen hem- och konsumentkunskap utgår och möjlighet till två nya orienteringskurser (grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige samt
grundläggande digital kompetens).
Orienteringskurser

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

En studiemotiverande kurs kallad ”Steget in” har startats i samarbete med VuxKomp och
UngKomp. Dessa är samarbetsformer mellan arbetsmarknadsenheten, individ- och familjeomsorgen och Arbetsförmedlingen.
Steget in har hitintills varit lyckosamt och vuxenutbildningen kommer fortsätta försöket
under våren 2019. Om denna verksamhet ska permanentas bör den kommunala finansieringen rymmas inom beslutad ram.
Orienteringskurser har även skett inom yrkesutbildningar framförallt med inriktning mot
vård och omsorg integrerat med sfi.
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Gymnasiala kurser (i egen regi)

Under 2018 har Vuxenutbildningen haft 238 elever inskrivna på gymnasiala kurser i egen
regi. Det är framförallt att de teoretiska kurserna i egen regi som har svårt att få sökande
vilket troligtvis beror på den goda arbetsmarknaden. Här pågår ett arbete för att tillgängliggöra utbildningen i form av flexibla kurser (tid, rum och plats).
Verksamheten arbetar med utveckling av distanskurser i egen regi och ett försteläraruppdrag är kopplat till detta.
Gymnasiala kurser (distans)

Det är många elever som läser gymnasiala kurser på distans via upphandlad aktör. Under
2018 har 664 elever varit inskrivna i distanskurser av upphandlad leverantör (Hermods
samt ett fåtal elever Teknikutbildarna i Sundsvall).
En ny upphandling av leverantör för distansutbildning har genomförts vilket resulterade i
att samma leverantör som tidigare får fortsätta. I det nya avtalet är kravställningen högre än
i den tidigare vilket kommer att underlätta vid uppföljning och kvalitetssäkring.
Yrkesutbildningar

Verksamheten har under året tilldelats generöst med statsbidrag (20 mkr), vilket genererat
olika utmaningar, bland annat i form av planeringsarbete och personalrekrytering.
Vuxenutbildningen har dels upphandlat yrkesutbildningar i större utsträckning än tidigare
samt även satsat på att starta yrkesutbildningar i egen regi. Detta har inneburit att arbetslaget för yrkesutbildningar har utökats från två samordnare till fyra samt 4 yrkes-lärare har
rekryterats.
Yrkesutbildningar i kombination sfi/sva är efterfrågat och en vårdbiträdesutbildning startade i september. Exempel på andra yrkesutbildningar som har startat under hösten är:
Ekonomi och management (300p), Lammproduktion kvällskurs (300p), Grundutbildning
mekaniker (900p), Hästskötarutbildning påbyggnad (400p), Trädgårdsutbildning grund
(400p), Trädgårdsutbildning påbyggnad (300p), Motor- och röjmotorsåg (100p), Kockutbildning (1000p), Barn- och fritidsutbildning på distans (1100p) samt Undersköterska på
distans (1450p). Vård och omsorgsutbildning i samarbete med Wisbygymnasiet startar i januari -19.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade den 11 juni att förvaltningen fick i
uppdrag att förbereda upphandling av transportutbildning inom vuxenutbildningen med
utbildningsstart i början av 2019. Vuxenutbildningen har påbörjat en upphandling av transportutbildning med option på bussförarutbildning.
Ett samarbete med Arbetsmarknadsenhetens samordnare för extratjänster1 har resulterat i
att individer med extratjänst nu kan studera ex. till barnskötare eller vårdbiträde/undersköterska inom lärlingsvux. Ett samarbete med socialförvaltningens resursteam har också påbörjats.
Under 2018 har Vuxenutbildningen ökat antal helårsplatser inom såväl lärlingsvux, trainee
samt yrkesvux. Det kommer det vara cirka 30 unika lärlingar igång inom skilda yrkesområden.

1

I december 2018 aviserade staten om ändrade förutsättningar för extratjänster.
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Yrkeshögskola

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljade i januari ytterligare utbildningsomgångar
av drifts- och underhållsteknik.
MYH har tagit fram ett antal behörighetsgivande gymnasiala kurser som elever har rätt att
läsa. Flera av dessa kurser ingår inte i vuxenutbildningens ordinarie utbud vilket kan innebära svårigheter för en liten region som Gotland att erbjuda dessa kurser då kommunen
inte har möjlighet att samarbeta med andra kommuner.
Lärcentrum

Lärcentrum är en öppen lärmiljö inom kommunal vuxenutbildning, där de studerande kan
få hjälp med sina studier av lärare och annan personal. Lärcentrum är tillgängliga för flera
former av studier – från komvux till yrkeshögskola, universitet och högskola. Det är också
en mötesplats för de studerande och en möjlighet att få exempelvis extra hjälp med svenska
språket
För att studerande inom vuxenutbildning och andra utbildningsformer ska få bättre stöd i
sitt lärande har regeringen fattat beslut om ett nytt statsbidrag för lärcentrum. Syftet är att
stimulera utvecklingen av lärcentrum i kommunerna och därmed skapa bättre förutsättningar för de studerande. Skolverket beslutade den 27 augusti att tilldela vuxenutbildningen
900 000 kr för att utveckla lärcentrum på Gotland. Statsbidraget har möjliggjort en förstärkning av pedagogiskt stöd samt den digitala miljön. Medel har även kunnat satsas på
studiehandledare i modersmål.
Infoteket

Infoteket har tidigare samfinansierat med gymnasiet, men utifrån att gymnasieprogrammen
på området Hackspetten har flyttat till Solrosenområdet vid Wisbygymnasiet så bör kostnaderna ses över.
Lokaler

Verksamheten har expanderat kraftigt under året och behovet av lokaler har ökat. Detta har
i sin tur inneburit att arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten har flyttat från tidigare gemensamma lokaler på Gesällgatan till nya lokaler i Polhemsskolan.
Försörjningsansvarig är informerad om den ansträngda lokalsituationen och på kort sikt
finns tillfälliga lösningar. Ett arbete med att planera för ändamålsenliga lokaler mer långsiktigt är påbörjat under ledning av försörjningsansvarig.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Då expansionen till stor del består av yrkesutbildningar är en samverkan med Wisbygymnasiets yrkesprogram av största vikt. Samverkan håller på att formaliseras och riktlinjer kommer tas fram i syfte att kunna nyttja lokaler på ett mer effektivt sätt. En avsiktsförklaring
har skrivits som förhoppningsvis genererar att samarbetet kan ge ett fruktbart resultat för
såväl vuxenutbildningen som Wisbygymnasiet.
Förstärkning av ledningen

För att rektor för vuxenutbildningen ska ha möjlighet att vara pedagogisk ledare samt arbeta mer strategiskt och dessutom kunna utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har det
under 2018 anställts en biträdande rektor samt en administrativ chef. Det finns behov av
ytterligare en biträdande rektor och rekrytering har påbörjats.
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Digitaliseringen

Under 2018 har Vuxenutbildningen fortsatt den digitala satsningen dels med förstärkning
av den digitala miljön men det har även tillsatts en förstelärartjänst som har ett särskilt uppdrag att utveckla det pedagogiska och didaktiska arbetet.
Advania och Apple har visat intresse för Vuxenutbildningens digitala satsning på sfi. Även
Skolverket har uppmärksammat Gotland för detta utvecklingsarbete. Under 2019 kommer
Vuxenutbildning delta i ett IFOUS-program om Undervisning i digitala miljöer med fokus
att utveckla distansundervisningen.
Rekryterande uppdrag

I maj 2018 startade Vuxenutbildningen en Facebook-sida i syfte att informera och rekrytera
blivande elever och övriga delar av det gotländska samhället.
Under senhösten 2018 blev Vuxenutbildningen beviljade ett rekryterande bidrag från Skolverket på 209 000 kr. Detta bidrag har bland annat finansierat delar av den rekryterande insatsen ”Steget in”. Bidraget kommer även till viss del finansiera framtagandet av informationsmaterial såsom rekryteringsfilmer. En kommunikationsplan är under revidering och en
del aktiviteter har redan hunnit genomföras såsom firandet av Komvux 50 år.
Komvux 50 år

Den kommunala vuxenutbildningen inrättades i Sverige 1968. Under sina första 50 år har
den kommunala vuxenutbildningen befunnit sig i ständig förändring. Förändringar har
skett kring ett flertal olika nyckelfaktorer, bland annat kring elevantal, elevgruppernas sammansättning och kring formerna för organisering av verksamheten. Vuxenutbildningen har
gått från kvällsundervisning på 60-talet, till att överbygga utbildningsklyftor på 70-talet, för
att riktas in mot att vara mer av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd 90-talet. Den 12 november firades även Komvux 50 år på Gotland med tal av nämndens ordförande och nuvarande samt tidigare rektorer.
Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningens största utmaning är att kunna vägleda nyanlända elever. För
att förstärka studie- och yrkesvägledarnas kunskap inom området kommer de att delta i en
utbildning i Skolverkets regi - Att vägleda nyanlända vuxna.
Studie- och yrkesvägledningen för vuxna har blivit mer tillgänglig genom möjligheten till
webbokning.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Årets tjänsteman

Under företagardagen den 18 oktober utsågs Camilla Jåfs på Region Gotland till Årets
tjänsteman. Camilla Jåfs är samordnare för Yrkesvux inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Priset Årets tjänsteman tilldelas varje år ”en tjänsteman i offentlig sektor som
utmärkt sig genom ett gott bemötande. En person som är lättillgänglig för medborgare och
som utmärker sig genom kunnighet och är professionell i sin yrkesroll”. Priset delas ut av
Tillväxt Gotland.
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Förväntad utveckling
Kompetensförsörjning och arbetsmarknaden på Gotland

Arbetsförmedlingen presenterar två gånger per år en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på olika intervjuer med såväl privata som
offentliga arbetsgivare. Dessa rapporter är av stor vikt för vuxenutbildningen för att få en
bild av nuläget på arbetsmarknaden.
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Prognoser/Prognoser/Gotland/2018-12-12-Fler-sysselsatta-och-farre-arbetslosa.html
Beträffande arbetslöshetsnivån på Gotland finns det en tydlig skillnad utifrån två faktorer födelseland och utbildningsnivå. Arbetslösheten skiljer sig avsevärt åt mellan inrikes- och
utrikesfödda personer (3,8 procent mot 18,7 procent). Skillnaden är även stor mellan personer med kortare eller längre utbildning. Utbildning är en allt viktigare del i arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen har en viktig uppgift att vägleda och matcha personer till
arbete genom utbildning. Vuxenutbildningen har och kommer fortsätta ha en betydande
roll med att erbjuda olika former och nivåer av utbildning men även ge möjlighet till kompetensväxling och kompetenshöjande insatser.
Komvuxutredningen

Den 31 augusti 2018 redovisades slutbetänkandet kring förändringar av kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna (En andra och en annan chans – ett komvux i tiden,
SOU 2018:71). Där föreslås en rad förändringar för att göra Komvux till en naturlig del av
individens livslånga lärande. Utredarna vill bland annat att skollagen förtydligas så att det
framgår att Komvux även utgör en del i arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier. Utredarna vill t.ex att urvalsreglerna till gymnasial nivå ändras så att individer med störst behov av utbildning prioriteras. Utredningen föreslår att riksrekryterande yrkesutbildningar införs inom Komvux. Utredarna vill även ha en förenklad
betygsskala med betygsstegen godkänd och icke godkänd inom Komvux samt att betygsrätt
införs som ett krav för att enskilda anordnare ska få bedriva vuxenutbildning på entreprenad. Nästa steg för utredningen är lagrådsremissen.
Utifrån de nya förutsättningarna, med avseende på nationella satsningar inom vuxenutbildningen, så har rektor rekryterat två yrkessamordnare med yrkeslärarerfarenhet samt fyra yrkeslärare. De nya yrkessamordnarnas uppdrag innefattar bland annat att de ska arbeta med
att utveckla sfi i kombination med lärlingsutbildning vilket även kommer ge effekt på yrkesutbildningar i stort. En av samordnarna finansieras av ett särskilt statsbidrag från DUA:
Statsbidrag för att utveckla samarbetet med företag (2017:03). Det är viktigt att arbeta aktivt med de gotländska företagen genom att erbjuda handledarutbildning, fortbildning och
ge goda exempel på hur nya gotlänningar kan vara en av lösningarna på den alltmer akuta
kompetensförsörjningen på Gotland.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Kompetenta Gotland

I projektet Kompetenta Gotland (ett projekt inom nationella uppdraget Hållbara Gotland)
har ingått att utreda möjligheterna att införa teknikcollege på Gotland. Teknikcollege är en
kvalitetsstämpel på tekniskt inriktade utbildningar som kommun, utbildningsanordnare och
företag samverkar kring för att öka attraktionskraften och kvaliteten kring dessa. Teknikcollege certifierar utbildningar som svarar mot företagens kompetensbehov Nämnden har
beslutat att ställa sig bakom ansökan om etablering av ett teknikcollege, dessutom har Regionfullmäktige tagit beslut om att ge ramförstärkning på 2 miljoner för utveckling och etablering av Teknikcollege.
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Fokus för projektet Kompetenta Gotland har legat på ungdomsgymnasiet men en arbetsgrupp för aktiviteter inom ramen för Vuxenutbildning har bildats och hade sin första träff i
december 2018.
Beträffande Vård och Omsorgscollege var vuxenutbildningen med på den studieresa till
Stockholm som genomfördes i november 2018. Undersköterskeutbildningen är en av de
största yrkesutbildningarna inom vuxenutbildningen och av den anledningen anser rektor
att det är av största intresse för Gotland att ingå i VO-college. Genom att eleverna blir VOdiplomerade så ökar konkurrenskraften på marknaden. Det nätverk och det erfarenhetsutbyte detta skulle kunna innebära känns också värdefullt utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv på såväl gymnasial som yrkeshögskolenivå.
Regeringen vill förbättra genomströmningen inom sfi

En utredning om svenska för invandrare (sfi) har tillsatts: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/08/dir.-201873/ Detta med anledning av att utbildningen i sfi skiljer sig åt beroende på vilka satsningar som den enskilda
kommunen gör. En utredning ska undersöka om sfi-systemet bör göras om. Utredningen
ska presenteras i sin helhet senast den 31 maj 2019. Detta kan innebära omfattande förändringar av sfi.
Kompetensplattformen

Tillväxtverket har tilldelat Region Gotland medel för att främja kompetensförsörjning inom
ramen för Kompetensplattformen. Fokusområden är regionalt yrkesvux, strukturer för validering samt etablering av lärcentrum. Alla dessa områden ligger inom vuxenutbildningens
verksamhetsområde. Rektor är en av deltagarna i Kompetensplattformen och välkomnar
att man på regional nivå tar sitt ansvar i att bistå bland annat vuxenutbildningen i planeringen av utbildningar kopplade till kompetensförsörjningsarbetet.
Rektor känner dock en viss oro för att arbetet med att nyttja dessa medel ännu inte påbörjats inom ramen för Kompetensplattformen. Det innebär att den analys som är nödvändig
för vuxenutbildningen kommer bli svårare att genomföra. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete av samtliga ovanstående områden inom ramen för vuxenutbildningen och det är viktigt att processerna korrelerar med varandra.
Tekniskt basår i samarbete med Uppsala universitet

Vuxenutbildningen och Uppsala universitet har påbörjat ett planeringsarbete för att starta
ett tekniskt basår kopplat till civilingenjörsutbildning på Campus Gotland. Rektor ser att
tekniskt basår skulle kunna innebära att samverkan med Uppsala universitet utvecklas än
mer. I dag sker samverkan framförallt inom ramen för yrkeshögskola. Ett tekniskt basår
skulle möjliggöra att utbildningsnivån på de gotländska medborgarna kan höjas men innebär även att vuxenutbildningen tillsammans med Uppsala universitet kan rekrytera elever
från övriga Sverige. Formen och finansieringen för detta samarbete behöver ses över.
Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Då Komvux ofta lyfts fram som en av lösningarna på kompetensförsörjningsbristen är det
viktigt att vuxenutbildningen inte kommer i skymundan i planering av exempelvis lokaler.
Utredningen Planering och dimensionering av gymnasial utbildning (Kommittee dir.2018:17) ska
föreslå hur gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särvux
bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov.
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Skolverkets siffror visar att bland annat yrkesutbildningar för vuxna ökar och utifrån de
kompetensförsörjningsbehov som Gotland står inför är det av allra största vikt att en planering av yrkesutbildningar sker i samverkan med gymnasieskolan. Hitintills har det varit
svårt att samverka avseende personal men förhoppningen är att enheterna framöver bättre
kan samverka avseende lokaler för att få så kostnadseffektiva utbildningar som möjligt. En
avsiktsförklaring har tagits fram.

3

Kvalitet
I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur
någonting är och upplevs, vilket kan vara olika
hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför
att identifiera mottagaren av en vara eller tjänst
och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla överenskommen kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna
ska känna tillit till att regionen använder skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.
(Region Gotlands styrkort)

Analys av kunskapsresultat
Identifiera områden/resultat där din verksamhet avviker jämfört
med till exempel tidigare result
at, andra enheter eller genomsnittsresultatet för Gotlands kommunala skolor, samt skillnader
mellan pojkar/män och flickor/kvinnor.

Vuxenutbildningen har kontinuerlig antagning under hela året vilket gör att det inte går att
göra en korrekt analys av 2018 års resultat förrän kalenderåret är avslutat. Med anledning av
detta är det framförallt 2017 års resultat som kommer att vara utgångspunkt för analysen.
Tre fokusområden (se tabeller här nedan):
-

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

-

Andel invånare som deltar i vuxenutbildning
Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i grundläggande vuxenutbildning
som slutfört kurs
Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som slutfört kurs
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Andel invånare som deltar i vuxenutbildning (%)
skrivna i kommunen 20 - 64 år
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Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi
eller i samarbete med andra utbildningsaktörer
(antal)
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De ovanstående områden/resultaten ska analyseras – här ser man på sammanhangen mellan
de olika resultaten och funderar på vilka förklarande faktorer som finns till varför resultaten ser
ut som de gör.

Andelen vuxna som studerar inom ramen för Vuxenutbildningen har enligt ovanstående
resultat minskat på Gotland som i riket. Sedan 2015 har andelen elever med svenska som
andraspråk ökat inom Vuxenutbildningen medan andelen elever med svenska som modersmål har minskat. Att en så förhållandevis liten andel vuxna studerar beror troligtvis på den
goda arbetsmarknaden. En trend har setts de senaste åren som tyder på att många inom
vuxenutbildningen vill kombinera sina studier med arbete.
Vad det gäller resultaten inom grundläggande vuxenutbildningen så är resultaten i paritet
med riket. Inom grundläggande vuxenutbildning är det många elever som har en kort utbildningsbakgrund vilket innebär att de ofta är i behov av extra stöd för att klara av sina
studier. Det har skett en procentuell ökning under 2017 jämfört med 2016 vilket kan ha sin
förklaring i förändringar i styrdokumenten.
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Andelen kursdeltagare på gymnasial utbildning som slutför kurs på gymnasial nivå har
minskat från 2016 till 2017 med fyra procentenheter. Gotland ligger dock bra till jämfört
med riket i övrigt. En möjlig förklaring till de minskade resultaten är att andelen elever
inom Vuxenutbildning har svenska som andraspråk. Det går även att se en trend att fler
elever studerar i kombination med att de arbetar vilket innebär att de läser på distans via
Vuxenutbildningens upphandlade aktör vilket innebär att de inte har samma tillgång till lärarledd undervisning.
Under 2018 startade ytterligare två undervisningsgrupper inom yrkeshögskoleutbildning,
dels för Medicinska sekreterare och dels Drift- och underhållsteknik. Samordnaren för yrkeshögskoleutbildningar arbetar inom ramen för Kompetenta Gotland med att finna olika
lösningar för att fler gotlänningar ska ges möjlighet att studera på yrkeshögskoleutbildningar.
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Utifrån analysen dra slutsatser, samt gör en plan för vilka åtgärder som behöver vidtas för att
förbättra mindre goda resultat eller för att bibehålla goda resultat

En rad åtgärder har påbörjats för att öka andelen kommuninvånare som studerar inom
Vuxenutbildningen. Förhoppningsvis kommer detta att visa sig i resultaten 2018 och 2019.









Steget in (en rekryterande och studiemotiverande kurs för deltagare inom Ungdomskraft, UngComp samt VuxComp)
Facebook-sida
Informationsmaterial till rekryterande insatser (filmer, radiospots, digitala affischer
på Öster) där det bland annat informeras om att det finns goda möjligheter att yrkesväxla och kunna öka sin kompetens även i vuxen ålder.
Ökad samverkan med Arbetsförmedlingen som har fått ett tydligare uppdrag att
matcha individer mot reguljär utbildning.
Vuxenutbildningsmässor samt närvaro på marknader etc.
Översyn och utveckling av en mer flexibel utbildning. Vuxenutbildningen kommer
ingå i IFOUS-program om undervisning i digitala miljöer med bland annat syfte att
tillgängliggöra och kvalitetssäkra undervisningen vilket kan leda till ökad andel
kommuninvånare som studerar inom Vuxenutbildning.
Idag finns förutom den upphandlade distansundervisningen även distans och närdistansform i egen regi.

Det är en ökad efterfrågan från offentlig sektor samt näringslivet av yrkesutbildad personal
och yrkesavdelningen inom vuxenutbildningen har stärkts upp med fler samordnare och
lärare. Insatserna riktar sig mot alla kommunens vuxna invånare.
Under 2018 beviljades Gotland statsbidrag för att utveckla Lärcentrum, vilket fortsätter
även under 2019. Statsbidraget har möjliggjort en förstärkning av pedagogiskt stöd, modersmålsstöd men även en satsning på digitala resurser.
Grundläggande vuxenutbildning står inför stora utmaningar då den största elevgruppen
inom överskådlig framtid inte kommer ha svenska som modersmål. En annan elevgrupp
som kan bli aktuell är elever med särskolebakgrund samt elever som varit arbetslösa under
en lång tid. Det kommer krävas större flexibilitet i utbildningarna då fler elever efterfrågar
att studera på distans men även på kvällstid. Under 2019 kommer försök att göras med att
starta en kvällskurs i svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

Det kommer behöva göras liknande insatser även inom andra ämnesområden. Juli 2018
kom det nya kursplaner på grundläggande nivå vilka är tänkta att vara mer anpassade efter
den faktiska elevgruppen. Idag erbjuds samtliga elever som studerar inom ramen för sfi att
läsa grundläggande kurser. Det har i och med detta gjorts en förstärkning med modersmålsstöd.
Gymnasial vuxenutbildning omfattar såväl teoretiska kurser som yrkesvuxkurser. Elever
kan studera i klassrum, distans, närdistans men även som lärlingar. Detta innebär att resultatet är svårt att analysera men det som är generellt är att fler elever kombinerar sina studier
med arbete och därför bör Vuxenutbildningen eftersträva att utveckla mer flexibla arbetssätt. Detta innebär i vissa fall att den lärarledda undervisningstiden i klassrum kan minska
men behovet av extra stöd i form av handledning troligtvis kommer att öka.
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Yrkeshögskoleutbildningar och dess tillgänglighet för gotlänningar är ett utvecklingsområde. Den utbildning som Vuxenutbildningen ger i egen regi har goda resultat. Det har
ännu inte fattats beslut om vilka kommande yrkeshögskoleutbildningar Gotland eventuellt
ska ansöka om men det pågår ett intensivt arbete för att dels modifiera om den befintliga
utbildningen Drift- och underhållsteknik och det har även tagits kontakt med exempelvis
Nackademin om så kallade satellitutbildningar, där Gotland i så fall skulle utgöra en satellit.
Delaktighet, Hur har barn, elever, studerande, deltagare varit delaktiga i
utvecklingen av er verksamhet

Det har varit svårt att etablera ett elevråd på Vuxenutbildningen men elever ska enligt läroplanen alltid ges möjlighet att påverka undervisningen. Detta kan ske på olika sätt, till exempel:
-

Kursråd/utbildningsråd sker alltid på yrkesutbildningarna, ansvariga för att detta
genomförs är samordnarna inom yrkesutbildning.

-

Det finns två elevrepresentanter på YH-utbildningen Drift- och underhållsteknik.

-

Varje kurs genomför en kursutvärdering.

Vuxenutbildningen kan bli bättre på att göra eleverna delaktiga i utvecklingen av verksamheten.

4

Medarbetare
För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som
bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
(Region Gotlands styrkort)

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål
23)
Kommentera medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner utifrån om medarbetare
har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling. Beskriv eventuella aktiviteter som görs inom områ-

Ärendenr GVN 2018/259 Datum 2018-12-20

det.’

Enligt medarbetarenkätens resultat (2017), som skulle kunna kopplas till mål 23, har fokus
främst legat på Team effektivitetsindex där resultatet visat på 69 ”Samarbetet i din arbetsgrupp fungerar bra och ni har goda förutsättningar att arbeta effektivt och lönsamt”. Vuxenutbildningen är en verksamhet i ständig förändring och skolledningen fokuserar mycket
på att involvera medarbetare i verksamhetsutveckling. Ett färskt exempel är att enheten nyligen tagit fram ledord för Vuxenutbildningen för att tydliggöra att alla på arbetsplatsen ska
sträva efter: ”Nya kunskaper – Nya Mål – Nya möjligheter”. Dessa ledord har tagits fram
tillsammans med representanter från de olika arbetslagen på enheten.
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En förenklad medarbetarenkät genomfördes under hösten 2018. Resultatet för enheten:
PAI 76 dvs. exakt samma resultat som 2017.
Medarbetarenkätens resultat har presenterats i korthet för hela enheten. Respektive arbetslag kommer att arbeta med resultatet för gruppen tillsammans med närmaste chef.
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24)
Kommentera medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner vad gäller hur ledare
skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetare. Beskriv eventuella aktiviteter som
görs inom området.

Enligt medarbetarenkätens resultat (2017) som kan kopplas till detta mål har enheten
främst fokuserat på Hållbart medarbetarengagemangsindex där resultatet visar 84. Det som
behövs utvecklas är uppföljningen av mål på ett mer systematiskt sätt. Resultatet visar att
medarbetarna tycker att ledningen har förtroende för medarbetarna. Resultatet visar även
att de flesta tycks uppleva att de har förutsättningar att utföra sitt arbete.
Höstens enkät visar HME 81 vilket är en sänkning från 2017 även om den inte är särskilt
markant
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)
Kommentera medarbetarundersökningens resultat och framtagna handlingsplaner vad gäller medarbetare
förstår verksamheten och sitt uppdrag. Beskriv eventuella aktiviteter som görs inom området.

Enligt medarbetarenkätens resultat (2017), som kan kopplas till detta mål, har fokus främst
varit på Engagemangsindex eftersom det i detta finns frågor avseende tydlighet kopplat till
mål. Här ligger index på 72 och frågorna som är kopplade direkt till arbetsplatsen landar på
77. (Motsvarande siffra för aggregerat Region Gotland är 72). I år har vuxenutbildningen
fokuserat extra mycket på att få en samsyn inom hela vuxenutbildningen som innehåller
flera olika nivåer just för att alla ska se sin del i helheten och för att kunna vägleda eleverna
i rätt riktning. Eftersom vuxenutbildningen till stor del är en läroplanstyrd verksamhet så
har skolledningen även arbetat aktivt med att lyfta läroplansmålen och andra styrdokument
i syfte att alla medarbetare ska förstå sitt uppdrag och vilka man arbetar för.
Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
(mål 26)
I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål: Kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregående år.
(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.3)
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Analysera sjuktal och kommentera eventuella förändringar jämfört med föregående års sjuktal
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Sjuktalen i HR+ rapporteras per kostnadsställe vilket försvårar analysen något
eftersom vissa av kostnadsställena har
två-tre medarbetare. Vissa slutsatser kan
dock dras. Sjuktalen har minskat även
om det fortfarande är två medarbetare
som är sjukskrivna 50 %.
Under andra halvan av 2018 har förändringen inte varit speciellt stor.

Månad

Sjuktal (%) - Vuxenutbildningen
2018
2017
Diff sjuktal

Januari

7,48%

11,22%

-33,39%

Februari

11,37%

7,94%

43,21%

Mars

9,11%

6,88%

32,48%

April

7,60%

5,70%

33,37%

Maj

6,26%

5,32%

17,66%

Juni

3,76%

5,82%

-35,37%

Juli

1,92%

3,50%

-44,98%

Augusti

1,91%

4,03%

-52,76%

September

4,50%

4,75%

-5,16%

Oktober

3,71%

5,10%

-27,35%

Summa

5,81%

6,19%

-5,99%

Redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att sänka sjuktalet samt vilka effekter det har fått

Vuxenutbildningens åtgärder för att sänka sjuktalen:


Att vid återgång till arbete arbeta tillsammans med en HR-konsult



En återgång till ordinarie arbetsuppgifter med hjälp av anpassade arbetsuppgifter



Förebyggande åtgärder som återkommande samtal om arbetsbelastning och insatser
för att öka trivseln på arbetsplatsen



Uppmuntra till friskvård, kollegialt lärande och god sammanhållning i kollegiet

En konkret åtgärd som har gjorts under 2018 är att det har anställts en biträdande rektor
och en administrativ chef för att kunna ge varje personal och personalgrupp tillgång till en
nära chef. En rekrytering av ytterligare en biträdande rektor har påbörjats, med samma
syfte som ovan.
Oönskade deltider /heltid som norm
Redovisa andel oönskade deltidsanställningar samt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits
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15 november 2018
Kvinnor
Män
0
0
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Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten
(det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)

När det gäller den ekonomiska delen ska inga ”siffror” kommenteras utan endast faktorer som påverkar
verksamheten ekonomiskt både negativt och positivt. ’

De kommunala anslagen till yrkesutbildningar har inte ökat i relation till statsbidragen. Från
2017 finns det ett medfinansieringskrav på kommunerna vilket inte märks i enhetens budget.
Det är positivt med ökad andel statsbidrag framförallt kopplat till regionalt yrkesvux. Om
satsningen på yrkesvux fortsätter i samma utsträckning som tidigare är det av största vikt
att samarbetet med Wisbygymnasiet utökas men även att den kommunala tilldelningen av
medel kopplat till yrkesutbildningar förstärks.
Uppföljningen av ekonomin är fortfarande bristfällig som en följd av de centrala neddragningarna på ekonomer. Rektor hyser god förhoppning om att den administrative chefen i
samråd med ekonomichef och controller ska utveckla ett uppföljningsarbete.
Det är en stadig ökning av antalet elever på sfi. En elevgrupp med lägre skolbakgrund vilket
kräver mer resurser framförallt av lärare och pedagogiskt stöd.
Utbildningsplikten innebär att verksamheten har erbjudit de flesta elever 30 timmars undervisning/vecka (att jämföra med 15 timmar/veckan).
Sfi:s elevantal har ökat markant de senaste två åren. Till viss del kompenseras vuxenutbildningen för detta genom etableringsersättningen. Det bör beaktas att flera av dessa elever
inte kommer hinna bli klara med sin utbildning inom ramen för etableringen som är på två
år.
Budgeten för sfi har inte ökat i samma utsträckning som elevantalet har ökat vilket innebär
att verksamheten inte bär sina ”egna kostnader”.
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Mot bakgrund av vad som skrivs ovan anser rektor att ramen för enheten bör ses över inför kommande år och inför nya utmaningar.
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Protokoll

Rf § 73 forts.
Förvaltningarna arbetar med sina rutiner för kontakt och stöd till självmordsnära
personer.
Gemensamt över verksamhetsgränser har en processkartläggning genomförts med
deltagande från psykiatrin, primärvården, akutmottagningen, ambulansen, 1177
sjukvårdsrådgivningen, barn- och elevhälsan, anhörigstödet, socialjouren, social
tjänsten, räddningstjänsten och polisen. Ett övergripande rutindokument som tydliggör
uppdrag och rutiner är skapat. Nya rutiner för strukturerat stöd till efterlevande vid
suicid är också framtagna.
Arbete fortgår för att integrera suicidprevention i det systematiska arbetsmiljöarbetet
inom Region Gotland. Ämnet ingår numer i regionens arbetsmiljöutbildning och rutin
är framtagen till ”personalhandboken” som stöd för samtal om psykisk hälsa. 16
personer i Region Gotland, FINSAM och ideella organisationer har utbildats till
instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa. De har i sin tur utbildat medarbetare i
Region Gotland och andra organisationer, exempelvis fackförbund och LRF.
Arbete pågår över förvaltningsgränser (hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltning) för att förbättra tillgänglighet till och
samverkan kring första linjens vård för barn och unga som mår psykiskt dåligt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar aktivt för att följa vapenlagen för att undvika
att personer med psykisk sjukdom har tillgång till vapen för att minska risken för
självmord genom skjutning.
Barn- och elevhälsan har tagit fram en egen handlingsplan för förebyggande arbete mot
självmord och utifrån den har arbete gjorts med kompetensutveckling av medarbetare
och en arbetsbok har tagits fram för psykisk hälsa i skolan och förebyggande av
självmord. Arbete pågår för att ta fram plan för ökad kunskap om psykisk hälsa bland
skolelever.
Det självmordsförebyggande arbetet lyfts i olika möten och nätverk inom Region
Gotland och i kontakt med andra aktörer. Ett behov till mer strukturerat och
gemensamt arbete på Gotland i samarbete mellan olika aktörer i det självmordsförebyggande arbetet har kommit upp som en möjlighet under de senaste åren. Behovet
har bland annat lyfts på Länsstyrelsens forum för social hållbarhet där deltagarna visat
intresse för det.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att förlänga giltighetstiden av nuvarande program för självmordsförebyggande arbete till dess att det är
reviderat, dock längst till 2020-12-31. Revidering påbörjas under andra halvåret 2019.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2018-12-17

Protokoll

Rf § 73 forts.
Några negativa konsekvenser av förlängning av nuvarande program kan inte ses för det
självmordsförebyggande arbetet i Region Gotland. Det vore däremot till nackdel om
nuvarande program upphör att gälla samtidigt som ett nytt inte trätt i kraft. Det riskerar
att fokus och kraft minskar i frågan.
Det bedöms av vikt för att ytterligare fokusera det självmordsförebyggandet att
undersöka möjligheten till att formalisera samarbetet mellan Region Gotland och andra
aktörer på Gotland för gemensam riktning och uppföljning. Det föreslås därför att
regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att föra diskussioner om sådant samarbete och
om möjligt utarbeta gemensamt styrande dokument, parallellt med att Region Gotlands
program revideras.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att nuvarande program för förebyggande av
självmord (regionfullmäktige 2015-10-12, § 245) för Region Gotland, 2015-2018
förlängs att gälla till dess det är reviderat, dock som längst till 2020-12-31. Arbetet med
revideringen påbörjas under andra halvåret 2019.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår även att uppdrag ges om att i samband med
revideringen av Region Gotlands program för förebyggande av självmord undersöka
möjligheten till och eventuellt utforma ett formaliserat samarbete för förebyggande av
självmord på Gotland med aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Anföranden
Anföranden hålls av Mats-Ola Rödén (L) och Brittis Benzler (V).
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Social hållbarhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende GVN 2015/137
8 januari 2019

Maria Benczy
chef Barn- och elevhälsan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Aktivitetsplan för att fortsätta ge skolan ökad kunskap om
psykisk (o)hälsa och självmordsförebyggande arbete inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, UAF, 2019
Förslag till beslut

•

Aktivitetsplanen godkänns, under förutsättning att den godkänns av barn- och
utbildningsnämnden.

Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober år 2015 att godkänna
Program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland för åren 2015 –
2018.
Utifrån uppdragen som beskrivs i Program för självmordsförebyggande arbete inom
Region Gotland för åren 2015–2018, ansvarade barn- och utbildningsnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för planering av aktiviteter inom följande
områden:
• Barn och unga ges kunskap i skolan om tecken på psykisk ohälsa genom
evidensbaserat material
• Skolan har tydliga rutiner för upptäckt av risk för självmord och självmordsförsök
• Plan tas fram för att personal i skolan har kunskap om psykisk ohälsa
Aktiviteterna som planerades i ovanstående Program för självmordsförebyggande
arbete inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, UAF, för åren 2015 – 2018 är i
möjligaste mån genomförda och slutredovisade i BUN, november 2018.
Därefter beslutade Regionfullmäktige vid sitt sammanträde i december 2018 att


Nuvarande program för självmordsförebyggande arbete inom Region
Gotland förlängs att gälla till dess att det är reviderat dock som längst till
2020-12-31. Arbetet med revideringen påbörjas under andra halvåret 2019, av
Regionstyrelseförvaltningen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland



Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2015/137

Regionstyrelsen (genom dess förvaltning) får i uppdrag att i samband med
revideringen undersöka möjligheten till och eventuellt utforma ett
formaliserat samarbete för förebyggande av självmord på Gotland med
aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, genom Barn- och elevhälsan, har tagit fram
aktivitetsplan för 2019 för att fortsätta ge skolan ökad kunskap om psykisk (o)hälsa
och självmordsförebyggande arbete, i avvaktan på ny beslutat Program för
självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland.
Aktivitetsplanen för att fortsätta ge skolan ökad kunskap om psykisk (o)hälsa och
självmordsförebyggande arbete är framtagen i samarbete med Region Gotlands
strateg inom folkhälsa och välfärd.
De föreslagna aktiviteterna är även förankrade, och godkända av, chefen för
grundskolan, chefen för gymnasiet och vuxenutbildningen samt
utbildningsdirektören.
Bedömning

De i planen föreslagna aktiviteterna utgår från skollag och läroplaner, med syftet att
stärka barn och ungas livskompetens.
Nuläget gällande Gotlands barn och ungdomars psykiska ohälsa, som utifrån
tillgänglig statistik, är högre än rikssnittet, föranleder oss att vara aktiva i det
förebyggande hälsoarbetet. Det är av vikt att fokus och kraft i frågan fortgår.
Beslutsunderlag

Förslag till Aktivitetsplanen för att fortsätta ge skolan ökad kunskap om psykisk
(o)hälsa och självmordsförebyggande arbete, inom UAF, 2019
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

2 (2)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Maria Benczy
chef Barn- och elevhälsan

Aktivitetsplan för att fortsätta ge skolan ökad kunskap om
psykisk (o)hälsa och självmordsförebyggande arbete
Nedanstående är framtaget av Barn- och elevhälsan i samarbete med Region Gotlands
strateg inom folkhälsa och välfärd.
De föreslagna aktiviteterna är även förankrade, och godkända av, chefen för grundskolan,
chefen för gymnasiet och vuxenutbildningen samt utbildningsdirektören.

1.

- Bilda arbetsgrupp: BEH representanter – Rektors-/skolrepresentanter
- Bilda styrgrupp från skolledning och ledning för BEH

2.

Arbetsgruppens mål: Ta fram aktivitetsplan för att ge skolan/eleverna genom hela
skoltiden kunskap om psykisk (o)hälsa och självmordsförebyggande arbete

Arbetsgruppens uppdrag


Första deluppdraget är att ta fram en aktivitetsplan för gymnasiet
Konkreta aktiviteter som genomförs för alla elever i respektive år 1,
år 2, år 3



Andra deluppdraget är att ta fram en aktivitetsplan för åk 7–9
Företrädesvis YAM (Youth Aware of Mental health), minst 5
medarbetare inom BEH/skolkuratorsgruppen utbildas till instruktörer
Konkreta aktiviteter som genomförs för alla elever i utvald årskurs(er)



Tredje deluppdraget är att ta fram aktivitetsplan för de lägre årskurserna
Se på möjligheterna att använda Good Behaviour Game (exv Malmö
Höjaspelet)
Konkreta aktiviteter som genomförs för alla elever i utvalda årskurser



Fjärde deluppdraget är att ta fram en aktivitetsplan för att ge MHFAutbildning (Första hjälpen psykisk hälsa) till gymnasieskolans pedagoger,
eventuellt även grundskolans pedagoger
Exv två utbildningskurser per år (Utbildningsinstruktörer finns inom
förvaltningen/region Gotland)
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Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Skolriksdag 2019. Beslut om deltagande avseende nämndens
ledamöter
På Skolriksdagen kommer du att kunna ta del av ny kunskap, spännande samtal och
ett flertal lärande exempel från förskola till vuxenutbildning. Områden som kommer
vara i fokus är exempelvis kompetensförsörjning, digitalisering och ledarskap.
Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för skolans ledare. SKL arrangerar
konferensen vartannat år sedan 1989. Programmet består både av
plenumföreläsningar och valbara seminarier. Precis som tidigare år är programmet
delat under konferensens andra eftermiddag. För förtroendevalda arrangeras
partigruppsmöten och för tjänstepersoner erbjuds valbara seminarier.
Tid: 6-7 maj 2019. Program går att läsa på www.skolriksdag.se
Målgrupp: generellt förtroendevalda, tjänstepersoner inom förvaltning, rektorer och
förskolechefer.
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre
Anmälan: görs via http://skolriksdag.se/sr19/anmalan.html
Fakturamottagare: Region Gotland.
Fakturakontaktperson: Malin Bergström
Referensnummer: ZZ 7100
Flyg: flyg och flygbuss bokas via resebyrån Bigtravel på 0480-43 36 03.
Ange betalningsreferens ZZ 7100.
Hotell: Clarion Hotel® Sign. Bokas av förvaltningen.
Arvode: arvodering sker i enlighet med Regler om ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda1.
Inbjudan
Nämndens ordförande har beslutat att en representant från varje parti i nämnden
inbjuds att delta i skolriksdagen 2019.
Meddela nämndens ordförande samt nämndsekreterare vem som ska delta från
respektive parti.
1

https://www.gotland.se/102152
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Eva Edin
HR chef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Lägesbeskrivning gällande medarbetarundersökning 2018
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Bakgrund

En begränsad uppföljning av medarbetarenkäten som genomfördes inom Region
Gotland under hösten 2017, genomföres under hösten 2018. Undersökningen avsåg i
första hand att mäta hur organisationen ”mår” via två index, ett som beskriver ett
hållbart medarbetarengagemang (HME) och ett som ger en bild av den psykosociala
arbetsmiljön (PAI). Undersökningen avsåg även att visa hur medarbetarna uppfattar
sin arbetsgivare, Region Gotland, (eNPS).
Resultatet av medarbetarundersökningen 2018 pekar på att det skett en positiv
förflyttning för hela Region Gotland inom samtliga tre områden i förhållande till
2017, så har också skett inom UAF sammantaget. Särskilt kan noteras att avdelningen
för gymnasie- och vuxenutbildning visar en tydlig positiv utveckling inom de tre
områdena. Inom Wisbygymnasiet indikerade resultatet 2017 att ledarskapet behövde
utvecklas, detta mättes då i ett ledarskapsindex. Eftersom Wisbygymnasiet är den
största enheten inom avdelningen finns det anledning att tro att detta resultat
förbättrats, då frågorna som ligger till grund för mätningen av både HMI och PAI
har en tydlig koppling till chefens roll.
Samtliga chefer inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har uppmanats att gå
igenom resultatet av undersökningen och att följa upp, samt eventuellt revidera, de
handlingsplaner som gjordes efter undersökningen 2017. Under 2019 planerar
Region Gotland att genomföra ytterligare en medarbetarundersökning på samma
premisser som 2017, så att eventuell resultatförskjutning kan följas upp i varje enskild
del.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Benchmark är baserad på resultat från drygt 500 000 svar ifrån över 200 organisationer (nordiska och internationella).
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Arbetet med resultaten från förra mätningen
Har din arbetsplats arbetat aktivt med resultaten från den senaste
medarbetarundersökningen?
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Psykosocial arbetsmiljö index (PAI)
Utvärderar den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen med syfte att upptäcka tidiga signaler på
faktorer som kan leda till ohälsa
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kränkande särbehandling (mobbning, diskriminering
eller sexuella trakasserier) på jobbet?

90 % vet var man ska vända
sig om man varit utsatt

Känner du dig respekterad av din chef?
Har du de förutsättningar du behöver för att göra ett
bra jobb?
Får du tillräckligt med återhämtning mellan
arbetspass?
Får du stöd vid hög arbetsbelastning av din chef?

Har du en rimlig stressnivå i ditt arbete?
Är din arbetsplats fri från konflikter som påverkar
arbetet negativt?
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Hållbart medarbetarengagemang
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2018

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett
bra sätt
0

20

40

60

80

2017

100
9

eNPS mäter företagets employer brand
Hur troligt är det att du skulle rekommendera Region Gotland som arbetsplats till en vän?
Mycket troligt

Inte alls troligt

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Ambassadörer
10 - 9

Kritiker
6-0

Passiva
8-7

Ambassadörer Kritiker

= NPS
Net Promoter Score
(Max: +100 Min: -100)

2018

eNPS fördelning och trend

→ 2018 NPS -25
Ambassadörer
21%

Passiva
34%

Kritiker
45%

2017

→ 2017 NPS -30
Ambassadörer
18%

Passiva
33%

Kritiker
48%

eNPS
eNPS

NA

2017

2018

(9)

100
80
60
40
20
0
-20
-40

-15

-17 -17

-30

-25
-34

-27 -26

-30

-19 -19

-28

-30
-43

-60
Region Gotland

UAF41 Utbildnings- och
arbetslivsförvaltning
FVCH

RSF Regionstyrelseförvaltningen

TKF Teknikförvaltningen SBF Samhällsbyggnads- SOF Socialförvaltningen HSF Hälso o Sjukvårdsförvaltningen
FVCH
förvaltningen

Resultat UAF 2017 och 2018 index per avdelning
2017

2018

HME

HME

2017

2018

diff

eNPS

eNPS

PAI

PAI

2017

2018

2017

2018

diff

1557

1501

80

82

2

-34

-30

66

70

4

UAF Förskola AVDCH

426

399

83

83

0

-30

-25

67

71

4

UAF Grundskola AVDCH

686

657

80

81

1

-37

-32

65

69

4

UAF Barn- och elevhälsan AVDCH

34

31

84

84

0

-47

-45

68

63

-5

UAF Särskolan AVDCH

64

63

86

86

0

-10

0

80

78

-2

UAF Kulturpedagogiskt centrum AVDCH

20

23

69

78

9

-72

-52

60

70

10

UAF Avd för kvalité och utveckling AVDCH

14

10

80

88

8

8

50

76

83

7

UAF Strategiskt stöd AVDCH

19

17

76

78

2

-13

-41

67

69

2

UAF Gymnasieskola AVDCH

151

288

71

79

8

-57

-36

59

70

11

UAF41 Utbildnings- och arbetslivsförvaltning...

13

Tidplan
Så fort som möjligt ska arbetet vara påbörjat med att presentera
resultatet och ta fram aktiviteter.
Senast 31/3 ska handlingsplanerna vara uppdaterade i verktyget.

Arbetet ska följas upp kontinuerligt under året.
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Tidplan
Så fort som möjligt ska arbetet vara påbörjat med att presentera
resultatet och ta fram aktiviteter.
Senast 31/3 ska handlingsplanerna vara uppdaterade i verktyget.
Arbetet ska följas upp kontinuerligt under året.
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15 augusti 2018

Lena Nordström
Avdelningschef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Medborgarförslag. Ge gymnasieelever möjlighet att studera till
B-körkort när de fyllt 18 år
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har överlämnats från regionfullmäktige till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för besvarande. Förslaget går ut på att Region Gotland
ska erbjuda elever på gymnasial nivå möjlighet att studera till B-körkort när de fyllt 18
år, alternativt endast erbjuda teorikurserna. Förslagsställarens motivering är bland
annat att erbjudandet av B-körkort är en bra förberedelse inför yrkeslivet samt att
elever ges samma möjligheter till B-körkort oavsett ekonomiska förutsättningar.
Eftersom körkortsutbildning inte ingår i det primära uppdraget för gymnasieskolan
samt att kostnaden skulle bli hög, är förslaget inte genomförbart.
Ärendebeskrivning

Skolverket och Transportstyrelsen säger: ”När det gäller förarutbildning inom
gymnasieskolan har regeringen tydliggjort att körkortsutbildning inte är det primära
uppdraget för gymnasieskolan. Med andra ord är det endast elever som har ett tydligt
behov av körkort och yrkeskompetensbevis för sin framtida yrkesroll som har
möjlighet att tillgodogöra sig dessa kunskaper och färdigheter inom gymnasieskolan”.
Förarutbildningen i gymnasieskolan är bland annat styrd av Skolverkets ämnes- och
kursplaner och det är endast vissa ämnen och kurser som ligger till grund för
förarutbildning.
Inom följande tre nationella program får förarutbildning erbjudas:


fordons- och transportprogrammet, inriktning transport



bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon (endast
körkortsbehörighet B), och



naturbruksprogrammet (endast traktorkort).
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Lokala (egna) kurser i trafikkunskap (den teoretiska delen av körkortsutbildningen)
eller liknande inom gymnasieskolans nationella program är inte tillåtet. Däremot kan
kommunen erbjuda körkortsteori utanför ordinarie utbildningsverksamhet. Då måste
alla elever erbjudas kursen; kursen måste hållas på kvälls- eller helgtid, och
kommunen måste upphandla tjänsten från extern part i enlighet med lagen om
offentlig upphandling.
Den teoretiska delen av körkortsutbildningen kan enbart ges inom sådana nationella
program där det ingår kurser som enligt Skolverkets föreskrifter gör det möjligt att ta
körkort inom ramen för utbildningen. I första hand program som skall ge behörighet
till yrkesförare. Därför är det enligt lagstiftningen inte möjligt att erbjuda
körkortsteori till alla elever på gymnasiets olika program. Detta tydliggörs i dom från
Regeringsrätten.
Wisbygymnasiet har för övrigt mycket begränsade möjligheter att kunna erbjuda
eleverna hjälp med körkort, då ingen teoretisk eller praktisk hjälp för eleverna finns
på skolan. Behörig personal saknas bland annat i och med nedläggningen av fordonsoch transportprogrammets inriktning transport.
Efter kontakt med två körskolor samt kontroll med Trafikverket kan det konstateras
att kostnaden för ett B-körkort (inklusive allt) blir i genomsnitt 15 000–20 000 kr per
person. Förvaltningen har i samband med ett tidigare nämndbeslut (GVN § 118,
2013-11-20) utrett stöd för elever för att ta körkort och idag skulle kostnaden för
körkortsstödet, där i första hand körkortsteori och litteratur ingår, bli 6 250 kr per
elev.
Bedömning

Då Skolverkets och Transportstyrelsens bedömning är att gymnasieskolan endast ska
erbjuda elever som har ett tydligt behov av körkort för sin framtida yrkesroll kan
dessvärre inte alla elever ges möjlighet att tillgodogöra sig dessa förarkunskaper inom
gymnasieskolan. Det innebär att körkortsutbildning av teoretisk eller praktisk natur
inte ska anordnas vid kommunala gymnasieskolor annat än i särskilt angivna fall, som
ovan.
Förvaltningens samlade bedömning är att det självklart vore önskvärt att ge alla
gymnasieelever möjlighet att få studera till B-körkort i skolans regi, då det är
värdefullt för den enskilde eleven att ha körkort. Eftersom körkortsutbildning inte
ingår i det primära uppdraget för gymnasieskolan och då kostnaden skulle bli hög, är
förslaget inte genomförbart.
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2018/92

Beslutsunderlag

- Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse: Medborgarförslag. Ge
gymnasieelever möjlighet att studera till B-körkort när de fyllt 18 år, 2018-08-15
- Skolverket och Transportstyrelsens stödmaterial ”Förarutbildning inom
gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning”, version 3, februari 2018
- Regeringsrättens dom 2009:3832-3834-08
- Gymnasieförordningen 4 kap 5 §
- Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige, förslagsställaren
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Bilaga

GVN 2018/92
2 januari 2019

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Bilaga - Medborgarförslag. Ge gymnasieelever möjlighet att
studera till B-körkort när de fyllt 18 år
I samband med gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott den 28
augusti 2018 gavs förvaltningen i uppdrag att undersöka hur andra kommuner
hanterar frågan (GVN AU § 63).
Förvaltningen har gjort en enkel omvärldsspaning för att se vilka kommuner som
erbjuder körkort till sina gymnasieelever. Det gäller alltså kommuner som gör en
annan bedömning än Skolverket och Transportstyrelsen - att gymnasieskolan endast
ska erbjuda körkort till elever som har ett tydligt behov av körkort för sin framtida
yrkesroll.
Listan nedanför är endast framtagen utifrån vilka kommuner/skolor som erbjuder
körkort på sin hemsida. Antalet kommuninnevånare för de listade kommuner är
mellan 4000 till 28 000.
Kommun1
Boden
Ovanåker
Ljusdal
Högsby
Kramfors
Strömsund
Sölvesborg
Töreboda
Mariestad
Sollefteå
Norsjö
Tibro
Robertsfors
Älvsbyn
Ljungby

1

Erbjuder vilka elever – inom vilket program
Vård- och omsorgsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Erbjuder alla elever
Alla elever via det individuella valet
Alla elever via det individuella valet
Alla elever
Kommunen/skolan erbjuder, men oklart till vem eller hur
Vård- och omsorgsprogrammet
Kommunen/skolan erbjuder, men oklart till vem eller hur
Erbjuder alla elever via extra tillval
Erbjuder alla elever, utanför skoltid
Erbjuder alla elever, utanför skoltid
Erbjuder ett stipendium som alla elever kan söka
Erbjuder subventionerat körkort. Alla gymnasielever får
ersättning för sina teorikostnader när man tar körkort.
Elever på fordons- och transportprogrammet och vård- och
omsorgsprogrammet får dessutom ersättning för
kostnader för 10 körlektioner och trafikövningsbanan.

Kommunerna listas utan någon särskild ordning
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2018/215
4 januari 2019

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsuppföljning 2018 - Idrottsgymnasiet Gotland
Förslag till beslut



Verksamhetsuppföljningen 2018 för Idrottsgymnasiet Gotland godkänns.

Bakgrund

I samband med utbildnings- och arbetslivsförvaltningens utredning1 av nationellt
godkänd idrottsutbildning (NIU) och lokal idrottsutbildning (LIU) beslutade
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden2 att Gotlands Idrottsförbund3 årligen ska
lämna en verksamhetsuppföljning gällande Idrottsgymnasiet på Gotland
(Wisbygymnasiet) där NIU och LIU ingår. Detta var ett villkor för att NIU och LIU
skulle kvarstå som sökbara profiler vid Wisbygymnasiet.
Gotlands Idrottsförbund har följt upp detta och i december inkommit med
verksamhetsberättelse för Idrottsgymnasiet Gotland där bland annat kvalitet,
medarbetare och ekonomi särskilt redovisas för verksamheten.
Beslutsunderlag

Gotlands Idrottsförbunds verksamhetsberättelse 2018 för Idrottsgymnasiet Gotland
inklusive bilagor

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Rapport ”Gymnasial Idrottsutbildning på Gotland”, 2017-06-09
Beslut GVN § 61, 2017-06-14
3 Gotlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation på Gotland – och leverantör/administratör av
idrottsgymnasieverksamheten (NIU/LIU) på Gotland
1
2
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Region Gotland
Idrottsgymnasiet Gotland/Wisbygymnasiet

1

Verksamhetsberättelse 2018

Beskrivning av organisation och verksamhet

En kort beskrivning av organisationen och den verksamhet som bedrivits inom idrottsgymnasiet.

Idrottsgymnasiet har från höstterminen 2018 tre olika utbildningar: NIU (nationell godkänd utbildning) i fotboll, innebandy och fäktning) LIU (lokal idrottsutbildning) i
ishockey, orientering, friidrott, handboll och basket. LIU-T (lokal idrottsutbildning-träningslära) med elever från fotboll, gymnastik, konståkning, innebandy, handboll och en
elev med ospecificerad idrott.

2

Händelser av väsentlig betydelse

Händelser av väsentlig betydelse som helhet och som påverkat verksamheten eller måluppfyllelse under
2018.

Till läsåret 2018–2019 startade en ny utbildning (LIU-T) vilket har inneburit att fler elever och idrotter kan vara en del av idrottsgymnasiet. Det kan vara elever som inte kommer in på NIU eller inte vill läsa SA eller BF samt elever från mindre idrotter som inte
har möjligheter att genomföra NIU eller LIU.
Antalet elever har ökat markant. Sedan starten av NIU 2011–2012 har antalet elever som
antagits på Idrottsgymnasiets utbildningar ökat med 91% till läsåret 2018–2019. Från 58
elever till 111 elever.
Till läsåret 2018-2019 har vi startat upp LIU/ishockey för flickor. 10 flickor har antagits.
Eleverna har kunnat påbörja idrottsgymnasiet tidigare på onsdagar. Detta har underlättat
för både träning och återhämtning.
Vi har minskat avhoppen kraftigt sedan starten av NIU 2011–2012.

3

Förväntad utveckling

Information om förväntad utveckling avseende verksamheten på sikt.

Förhoppningen är att fler elever från mindre idrotter ser möjligheten med LIU-T.
De idrotter som har få elever eller svårt att genomföra NIU eller LIU försöker vi flytta
över till LIU-T.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Fäktning har inte gjort någon ny tillstyrkan för NIU.
Fler elever som inte blivit antagna till NIU väljer LIU-T.
Vi ser ett ökat intresse för Idrottsgymnasiet Gotland. Bl.a. finns det önskemål sedan tidigare om att öppna upp för Naturvetenskapsprogrammet för NIU. Vi har fler idrotter
som önskar bli en del av idrottsgymnasieverksamheten. Vi hoppas på sikt att ishockey
kan blir certifierade som NIU.
Även elever på LIU får möjlighet att söka inackorderingsbidrag utifrån samma bedömningsgrunder som NIU.
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Region Gotland
Idrottsgymnasiet Gotland/Wisbygymnasiet

Verksamhetsberättelse 2018

Önskemål att vi kan skapa förutsättningar för att ta emot fler av de elever från fastlandet
som söker Idrottsgymnasiet Gotland.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Utifrån det ökade intresset från elever och idrotter gör vi bedömningen att vi under rätt
förutsättningar skulle kunna öka antalet elever till ca 150.
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Verksamhetsberättelse 2018

Kvalitet

I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur
någonting är och upplevs, vilket kan vara olika
hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför
att identifiera mottagaren av en vara eller tjänst
och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla överenskommen kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna
ska känna tillit till att regionen använder skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.
(Region Gotlands styrkort)

1. Redovisa antal elever och kön, idrotter, eventuella avhopp, resultat på utvärderingar samt
övrigt av intresse som beskriver idrottsgymnasiets verksamhet (redovisa gärna i tabellform).

Se bifogade sammanställningar av utvärderingar NIU/LIU.
Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten. Detta genom bl.a. utvecklingsträffar med ansvariga och instruktörer/lärare och årliga interna och
externa utvärderingar med eleverna.

2. Utifrån ovanstående utvärderingar, vilka slutsatser kan dras? Vilka förklarande faktorer finns
till varför resultaten ser ut som de gör.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Eleverna är nöjda med sin utbildning som helhet. En faktor till detta är att vi har kompetenta instruktörer/lärare som både har erfarenhet av elitidrott och sätter elevens utveckling i centrum. Vi är nöjda med den modell för verksamheten som vi har. Modellen innebär ett nära samarbete mellan Wisbygymnasiet, Gotlands Idrottsförbund och Specialdistriktsidrottsförbund/föreningar. Modellen möjliggör att många gotländska ungdomar
från många olika idrotter kan kombinera gymnasiestudier med en elitidrotts satsning på
Gotland. Detta till en låg kostnad/elev.
3. Vilka utvecklingsområden har idrottsgymnasiet och på vilka sätt kommer man att arbeta med
dessa? Vilka åtgärder behöver vidtas för att förbättra mindre goda resultat eller bibehålla
goda resultat.

Fler elever som kan antas till LIU-T. Vi arbetar med hur utbildningen kan marknadsföras
och utvecklas i önskad riktning.
Utveckla elevernas Individuella utvecklingsplaner (IUP). Arbetet har påbörjats bl.a. nulägesanalys och erfarenhetsutbyten.
Utveckla arbetet med att monitorera elevernas belastning och upplevda freshness för att
säkerställa en hälsosam och långsiktig idrottsutveckling.
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Idrottsgymnasiet Gotland/Wisbygymnasiet

Verksamhetsberättelse 2018

Samverkan mellan elevens förening och instruktörerna/lärarna på Idrottsgymnasiet. Förbättra kommunikation och kontaktytor. Ämnet har utvecklats genom utvecklingsträffar.
Arbeta med att utveckla uppvärmning och förberedelseträningen för att den inom alla
idrotter skall bli tidseffektiv och utvecklande. Arbete genom elevundersökning samt uppsökande verksamhet med elevens föreningar.
4. Hur har eleverna varit delaktiga i planering och utveckling av verksamheten?

Eleverna utvärderar verksamheten varje år dels genom interna utvärderingar men också
genom utvärderingar från Riksidrottsförbundet. Under läsåret 2017/2018 hade vi som
ett av fokusområdena att idrotterna skulle utveckla olika arbetssätt för att göra eleverna
mer delaktiga i planeringen och utvecklingen av verksamheten. Detta tar sig uttryck t.ex.
i att eleverna kan styra både innehåll och belastning på vissa av undervisningens delmoment. Detta sker utifrån elevernas Individuella Utvecklingsplan (IUP). Eleverna har även
en egen Skolidrottsförening där de kan utveckla så väl sig själva som Idrottsgymnasiet
verksamhet.
5. Beskriv idrottsgymnasiets upplevda samarbete med Wisbygymnasiet (fördelar, nackdelar, utvecklingsområden).

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Positivt och utvecklingsorienterat samtalsklimat med Wisbygymnasiets ledningsgrupp.
Skolan och GI har ett nära samarbete vad gäller idrottsgymnasiets utveckling och
kvalitetssäkring. T.ex. i antagningsprocess, anställningar, fortbildningar, läger, utbyten,
certifieringar, centrala konferenser, utvärderingar.
Utvecklingsområden: Regelbundna ledningsgruppsmöten en till två gånger/år. Avtal
skrivs mellan UAF och GI samt mellan GI och SDF/IF. Arbeta fram långsiktiga förutsättningar för verksamhetens utveckling till de ekonomiska resurserna.
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Medarbetare

För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som
bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
(Region Gotlands styrkort)
Beskriv antalet medarbetare som verkar inom idrottsgymnasiet samt deras funktion.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Rektor Wisbygymnasiet: Peter Lerman
Samordnare: Petter Svensson, Wisbygymnasiet
Samordnare: Jan Christoffersson, Gotlands Idrottsförbund
Ansvarig Gotlands Idrottsförbunds styrelse: Håkan Ericsson
Ansvarig Gotlands Fotbollförbund NIU/fotboll: Mats Englund
Instruktörer/lärare NIU/fotboll: Kristoffer Ahl (huvudinstruktör), Mikael Rynell, Henrik Ramberg och Olle Björklund (målvaktstränare)
Ansvarig Gotlands Innebandyförbund NIU/innebandy: Sandra Ohlson
Instruktör/lärare NIU/innebandy: Alexander Brinkmann och Christoffer Lindberg
Ansvarig Gotlands Ishockeyförbund LIU/ishockey: Ingela Söderling och Thomas Öhman
Instruktör/lärare LIU/ishockey: Mike Beharrell och Ken Eddy
Ansvarig Gotlands Orienteringsförbund LIU/orientering: Greger Westerlund
Instruktör/lärare LIU/orientering: Anna Samelius
Ansvarig Gotlands Friidrottsförbund LIU/friidrott: Ann-Louise Almgren
Instruktör/lärare LIU/friidrott: Jorma Jääskelainen
Ansvarig Visby Basketbollklubb LIU/basket: Johan Palmqvist
Instruktör/lärare LIU/basket: Eivind Möstl
Ansvarig VIF Gute Handboll LIU/handboll: Pia Tilleaus-Karlström
Instruktör/lärare LIU/handboll: Simon Nilsson
Fystränare: Christoffer Eneqvist
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Ekonomi

Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten
(det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)

Redovisa budget för 2018 med förklarande text.

Vår budget utgår från hela läsåret. Sedan 2011 har Gotlands Idrottsförbund fått 679 000
för att bedriva idrottsgymnasieverksamheten. Av tilldelad budget görs en specificerad
budget av Gotlands Idrottsförbund. Till läsåret 2018–2019 skjuter Gotlands Idrottsförbund till 50 000 kr från egna medel för att klara verksamheten. Pengarna fördelas till idrotterna utifrån om det är NIU (400-500 poäng), LIU (200 poäng och LIU-T (200 poäng), samt övriga poster som är specificerade.
Se bifogad budget 2018-2019.
Redovisa budget för 2019 med förklarande text.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Se bifoga budget 19–20.
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Budgetbeslut Idrottsgymnasiet Gotland läsåret 2018-2019.
2018-05-09
NIU
Idrott

Fotboll
Innebandy
Fäktning

2018-2019

Elever åk 1

Elever åk 2

Elever åk 3

ht -18

vt -19

16

10

10

4
0

6
1

3
0

91 000
35 000
20 000

91 000
35 000
20 000

20

17

13

146 000 146 000
292 000

Ishockey
Orientering
Basket
Fridrott
Handboll

Elever åk 1

Elever åk 2

Elever åk 3

ht -18

vt -19

25
3

8
5

7
1

21 000
16 000
12 000
16 000
12 000

21 000
16 000
12 000
16 000
12 000

1
3
31

3

0

16

9

77 000
77 000
154 000

LIU - Träningslära
Idrott

Konståkning
Gymnastik
Basket
Fotboll
Innebandy
Handboll
Skyttesport

Elever åk 1

1
1
1
7
3
1
1

Elever åk 2

Elever åk 3

SDF/IF
Fysträning
Övrigt*

75 000
481 000 NIU + LIU + LIU-T
95 000 4 grupper (omlott)
98 000
749 000

679 000 Region Gotland
Gotlands Idrottsförbund går in med 50 000 kr extra
Wisbygymnasiet går in med 20 000 kr extra

LIU
Idrott

GI samordn.

Ant.

2018-2019

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
35 000

Övrigt*
Profilkäder
Porto, kontorsmtrl
Sammanträdeskostnader
Resor/läger
Litteratur
Marknadsföring
Fortbildning elever
Fortbildning lärare
Idrottsmaterial
Konferens lärare

20 000
1 500
1 000
40 000
1 500
1 000
8 000
5 000
5 000
15 000

98 000

Budgetförslag Idrottsgymnasiet Gotland 2019-2020
NIU
Idrott

Elever åk 1

Fotboll
Innebandy

2019-2020

GI samordn.

Ant.

Elever åk 2

Elever åk 3

ht -19

vt -20

17

10

4

6

91 000
35 000

91 000
35 000

SDF/IF
Fysträning

75 000
468 000 NIU + LIU + LIU-T
96 000 4 grupper

21

16

126 000

126 000

Övrigt*

100 000

252 000

739 000
711 000 Region Gotland

LIU
Idrott

Elever åk 1

Ishockey
Orientering
Handboll
Friidrott

GI tar 28 000 kr av egna medel

Elever åk 2

Elever åk 3

ht -19

vt -20

18
3

8
5

0

3

2

0

30 000
16 000
16 000
16 000

30 000
16 000
16 000
16 000

Profilkläder
Porto, kontorsmtrl

23

16

78 000

78 000

Sammanträdeskostn.

156 000

LIU - Träningslära
Idrott

Konståkning
Gymnastik
Fotboll
Innebandy
Handboll
Ospec.
Idrott…
Idrott..
Idrott…

Elever åk 1

Elever åk 2

2019-2020

1
1
6
2
1
1

12

Övrigt*
32 000
1 500
1 000

Resor/läger

40 000

Litteratur
Marknadsf.

1 500
1 000

Fortbildning Elever

8 000

Fortbildning Lärare
Idrottsmateriel
Konferens lärare

5 000
5 000
5 000
100 000

60 000

Vi kan ha 12 idrotter/IF LIU träningslära.

Idrottsgymnasiet Gotland läsåret 2018-2019
NIU
Fotboll
Summa elever Flickor
Åk 1
17
2
Åk 2
10
2
Åk 3
10
5
Innebandy
Åk 1
4
3
Åk 2
6
3
Åk 3
3
2
Fäktning
Åk 2
1
1
LIU
Ishockey
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Orientering
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Friidrott
Åk 1
Handboll
Åk 2
Basket
Åk 3
LIU-T
Åk 1

Pojkar
15
8
5

Avhopp
0
32 elever ansökte (4 flickor och 28 pojkar). 17 elever antogs
0
21 elever ansökte (6 flickor och 15 pojkar). 13 elever antogs. 3 elever tackade nej till sin plats
0
17 elever ansökte (7 flickor och 10 pojkar. 10 elever antogs

1
3
1

0
0
1

13 elever ansökte (6 flickor och 7 pojkar). 4 elever antogs
14 elever ansökte (9 flickor och 5 pojkar). 7 elever antogs. 1 elev tackade nej till sin plats

0

0

1 elev ansökte. 1 elev antogs

12 elever ansökte (6 flickor och 6 pojkar). 6 elever antogs (3 flickor och 3 pojkar). 3 elever tackade nej till sin plats

18
8
7

9
0
0

9
8
7

2
2
0

26 elever ansökte (11 flickor och 15 pojkar). 20 elever antogs (10 flickor och 10 pojkar)
12 elever ansökte (12 pojkar). 12 elever antogs. 2 elever tackade nej till sin plats
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4 elever ansökte (1 flicka och 2 pojkar). 4 elever antogs. 1 elev tackade nej till sin plats
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2 elever ansökte (2 flickor). 2 elever antogs. 1 elev tackade nej till sin plats
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16 elever ansökte (6 flickor och 10 pojkar). 16 elever antogs. 4 elever tackade nej till sin plats
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• Genomförd 2017-02-01 till 2017-04-31 på It´s
learning
• Anonym
• Skala 1-5 där 1 är lägst och 5 högst
• Svarsandel åk 1 = 75%, åk 2 = 73% , åk 3 = 80%
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Träningarna inom min idrott (orientering) och fysen har varit av mycket
bra kvalitet. Jag har kunnat påverka träningarna för att få träna på det jag
behöver förbättra. Teorin har varit rolig och lärororik. Kanske lite tråkiga
uppgifter, det är mest inlämningar av samma karaktär. Annars tycker jag
föreläsningarna är mycket bra. Vi har inte varit på så många läger, men
uppstartslägret i Fårösund var mycket bra för sammanhållningen. Vi har
även varit på ett orienteringsläger i Spanien som var mycket roligt och bra
träningar. När det är mycket i skolan kan det vara svårt att pussla ihop
skola, träning och tävling, men med bra planering så går det.
Det skulle kunna var mer specialiserad fysträning utefter den egna
idrotten och var i säsongen man är. Teorin är bra men är bättre om man
delar upp den mer under kursen då det blir lite för mycket plugg när man
redan har mycket plugg i vanliga fall.
Jag tycker det har gått bra att kombinera skolarbetet med att gå på
idrottsgymnasiet. Vi har väldigt bra stämning på våra
specialidrottsträningar. De träningarna är även väldigt bra för att det blir
lite mer individ anpassad träning jämfört med träningar för hela laget. Jag
tycker både fysen och teorin fungerar bra. Jag tycker vi får bra med tid för
våra inlämningsuppgifter, vilket behövs då de är ganska stora.
Skolan: Jag hinner med allting. Träning, mat och vila + skolan fungerar
bara bra. Handboll Liu: Fungerar bra, det är bra kvalité, jag gillar även
upplägget. Det är mycket att repetera, öva på saker man känner att man
vill träna mer och många repetitioner. Fysträningen: Gillar de jobbiga
passen. Det ligger perfekt med tanke på att det är på en måndag morgon.
Ser alltid framemot att gå till fysen för att man får ut så mycket av sin
energi. Teorin: Bra med tid att göra uppgifterna, men dock hade jag
föredragit att ha mindre uppgifter men tätare. Det är mycket att skriva
och tar otroligt lång tid att sitta med.
Teorin kan gärna vara lite mer utspridd och inte vara för stora och för
breda uppgifter. Annars är allt bra
Jag tycker först och främst att stämningen är väldigt god mellan alla
elever och lärare på IGG. Det hade dock varit roligt att göra fler läger som
det vi gjorde i fårösund åk1. Jag tycker att fysen på måndagar är bra och
lagom tuff, på handbollsträningen hade det dock uppskattats med lite
mer variation.
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Bra inom idrottsgymnasiet: genomgångar på fysträningen, tydliga
uppgifter, bra individuell hjälp, lärorika teorilektioner och lagom mängd
träning. Bra inom min specialidrott: bra individuell träning, jag får själv vara
med och bestämma, och bra fokus på vad jag behöver förbättra Kan
förbättras inom idrottsgymnasiet: sammanhållningen mellan elever från
NIU och LIU, Kan förbättras inom min specialidrott: uppdelningen av pass
så att det inte blir för mycket. En bra uppdelning av vanliga pass med
klubben och pass med idrottsgymnasiet.
Jag vet inte vad som kan förbättras
Det mesta funkar bra.
Allt är bra, lite tajt med tid mellan sista lektionen och ispass, måste hinna
äta och hinna byta om
aa jag tycker de bra.
fint de
Det är lite jobbigt att vi inte alltid får välja vem vi sak vara i par med på
fysen. Förstår anledningen men tror att jag skulle prestera ännu bättre med
en kompis som jag känner mig tryggare med.
allt är lyssande
allt är bra
lite mycket skriv uppgifter även om man varit på teorin tycker det skulle
vara bättre som du brukar ha ibland att om man är på teorin så lär man sig
det som är på teorin och är man inte där så kan man få en uppgift eftersom
man inte har lärt sig något. annars har allt annat varit bra
Tycker ni (Petter, Mike och Gustav) bör ha bättre kommunikation er
emellan så att det inte blir fel i frånvaron. Sedan tycker jag att ni bör ge
närvaro på onsdagfysen (med egen individull idrott) eftersom det passet
ligger schemalagt. Annars tycker jag att det är bra som det är.

IDROTTSGYMNASIET
GOTLAND

Utvärdering Idrottsgymnasiet
NIU
• Genomförd 2017-02-01 till 2017-04-31 på It´s
learning
• Anonym
• Skala 1-5 där 1 är lägst och 5 högst
• Svarsandel åk 1 = 83%, åk 2 = 83% , åk 3 = 78%
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Elevernas kommentarer på övriga synpunkter
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- Jag tycker att det funkar bra att kombinera min specialidrott med skolan även fast jag har
varit borta en del. - På fysen har det varit sådär tycker jag, det har blivit för mycket styrka för
min del när det blev tre/två gånger i veckan och jag skulle hålla mig i bra form. - Jag tycker
att den gemensamma teorin är bra, man lär sig mycket. - Läger är bra för att man ska
komma närmare med dem man tränar hela tiden.
bra träningar men finns kanske inte så mycket material att arbeta med, som skulle kunna
göra att man utvecklas lika mycket
jag tycker att allt är bra. Dock är det ganska mycket att göra hela tiden med inlämningar och
sådant, för vi får en till uppgift innan vi har lämnat in den första.
jag tycker att vi kan ha flera läger bara för att dem är väldigt lärorika men också väldigt roliga.
Jag tycker att det mesta är bra och att det funkar bra. et enda som jag behöver jobba på är
mig själv så att jag tycker att det blir roligare att gå på träningarna. Detta har dock blivit
bättre. Det enda som jag tycker är mindre bra är att vi inte har fått tid till att göra de
teoretiska uppgifterna i skolan utan man har behövt göra allt hemma vilket jag ibland har
lite svårt med att hinna med och det är då svårt att fråga om saker när man inte förstår.
- Tillfälligt blir det väldigt mycket i skolan då vi elever på idrottsgymnasiet oftast har en
uppgift mer än de andra. - Däremot tycker jag att träningarna både med idrotten och fysen
är mycket bra och håller hög kvalité. - Det skulle kunna vara lite fler läger eller träffar med
idrottsgymnasiet så man lär känna alla lite bättre.
Blir som sagt lite fler uppgifter utanför skolan alltså teoriuppgifter att få lite mera lektionstid
för dom.
Jag tycker att vi det blir för lite fysträningar eftersom att vi har så himla mycket teori hela
tiden. Jag tycker att vi ska ha mer fys och mindre teori så att jag får resultat. Just nu ser jag
inte så mycket resultat fysiskt sätt från när jag började gymnasiet. Fotbollsträningarna är bra
och lagom tempo.
Jag tycker att man ibland skulle kunna få lite lektionstid för uppgifterna vi får. För ibland
behöver man hjälp med uppgiften och då kan det vara bra att kunna fråga någon.
Träningarna fungerar bra, både fotboll och fys. Det är bra kvalité och jag lär mig och
utvecklas av det. Den gemensamma teorin har fungerat bra, relativt stora uppgifter men
inget som är överväldigande. Behöver bara planera mitt skolarbete bättre. Lägret i Fårösund
var bra och lärorikt. Fick se hur jag ligger till fysiologiskt och vad jag behöver förbättra. Fick
även lära känna gruppen bättre.
Jag tycker att det är bra med att vi varierar mellan fotboll, teorier och fysen. att man inte gör
en sak för mycket för då kan det bli tråkigt tillslut. jag kan inte komma på vad som kan
bättras. Men det jag tycker är att ibland kan det bli lite för mycket med träningar eftersom vi
tränar fyra, fem dagar i veckan plus gymnasieträningar.
Information om hur betyget i specialidrott sätts, då jag själv inte skulle säga att jag vet varför
jag fått just mitt betyg osv.
Jag tycker faktiskt att allt är bra, men ibland är det lite mycket teori, men det är ändå bra
med teori så det är ju ändå bra. Fast kanske att man ibland kan köra teorin i samband med
fysen ibland på något sätt, så att man vet vilka muskelgrupper man tränar och varför det är
bra.
Lite oklart hur betygen sätts och vad de baseras på i främst idrottsspecialisering.
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•

Det jag tycker fungerar bra är med att kombinera idrottsgymnasiet är att man får ta mycket
ansvar gällande sin egen utveckling både fysiskt och psykiskt. Man får till viss del lägga upp sin
egen träning och sedan även utvärdera den, vilket jag tycker är bra och givande. Det jag tycker
kan förbättras är fyspassen. ibland känner jag är det är för hårt på fyren, och det påverkar då i
sin tur ens fotboll, man orkar inte köra lika hårt på dem. Jag tycker att min specialidrott är bra
och seriös. Man känner motivation till fotbollen och man vet att det erbjuds genomtänkta
träningar. Det jag tycker är skönt med teorin är att man får uppgifter som man vet gynnar en
själv, som ex. mental träning. Man vet att man har nytta av dem senare.
Det fungerar bra att kombinera idrottsgymnasiet även fast vi fått fler och svårare uppgifter i
dem andra ämnena. Dock har vi ett jobbigt fys-pass dagen efter match, vilket gör att
belastningen blir ganska hög. Lägret i Uppsala var roligt och vi blev tajtare som grupp, vilket är
bättre för sammanhållningen på träningarna. Det skulle inte skada om vi hade fler lägren
under läsåret ;)
Det mesta på idrottsgymnasiet och skolan över lag är bara bra. Studierna går bra, och det
strular inte speciellt mycket med att kunna lägga tid på båda. Instruktörerna är mycket bra
och hjälpsamma, upplägget är bra och träningarna är av hög kvalité. Vet ingenting som skulle
kunna förbättras.
Bra skola, Fotbollen prioriteras lite lågt. Fysträningen håller bra kvalité.
tycker belastningen blivit för lätt på fotbollsträningarna vi har med gymnasiet. Jag skulle
uppskatta mer belastning då det är en elitsatsande verksamhet
tycker att det finns bra möjligheter på Idrottsgymnasiet Gotland. Kan ibland vara tydligt på
fotbollsträningarna att det är så stor skillnad på vissa spelare, vilket antagligen är oundvikligt.
Det hade varit bra om i haft en målvaktstränare under hela året och inte sporadiskt som vi har
nu.
Jag tycker att Idrottsgymnasiet Gotland är bra för elever som vill träna mer, få vägledning i sin
träning, lära sig mer av vad det innebär att elitträna/satsa, olika typer av träning och lära sig
vad som krävs inom t.ex. mental träning, vila och kost. Det är bra att Idrottsgymnasiet Gotland
finns för bland annat elever som vill gå på ett idrottsgymnasium men som inte vill flytta från
ön. Det är trevliga läger samt bra stämning mellan lärare och elever. Tyvärr så får man en
känsla att Idrottsgymnasiet Gotland prioriterar inriktning fotboll lite mer än de andra
sporterna när man delar upp salar och planerar resor. En annan negativ aspekt är att skolan
blir svårare att hinna med när man går idrottsgymnasiet då man får mindre tid under
skoldagarna att plugga än vad de elever som inte går idrott har. De som går idrottsgymnasiet
har oftast träningar på kvällarna också där de inte hinner plugga. Tyvärr så ges inte den "Bra
möjligheten att lättare kombinera studier med en elitsatsning inom idrott" då man får mindre
tid att lägga på studier. Annars så ångrar jag inte att jag gått Idrottsgymnasiet Gotland oavsett
vad som sker med mig inom min idrott i framtiden. Jag har fått träffa trevliga människor, lärt
mig mycket om träning innebandy som fys, hur kroppen fungerar vad som är viktigt med
träning, vila, kost samt all rundgående teori som jag har nytta av frammöver i livet och sist
men inte minst har jag haft det riktigt KUL!
Tycker man borde spela sina positoner mer på träningarna. samt mindre snack på träningar
och träna mer och läsa oss teori utanför plan då de går så mycket tid på snack. De som varit
bra är Petter har man funkat skit bra med, alltid hjälpt till med läxor när man behöver de och
alltid där när man behöver hjälp med något. mest han jag har haft kontakt med och kunde
inte bli nöjdare av tränare som jag haft iaf.
Lite bättre anpassning på uppgifter. Lite svårt att veta vad som krävs för att nå bra betyg också.
Annars bra :)
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”Gender Equality”
Förslag till beslut



Informationen tas emot.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom projektet Gender
Equality under förutsättning att projektansökan godkänns av ICLD.

Sammanfattning

Region Gotland har haft ett långvarigt samarbete med distriktet Kibaha i Tanzania,
bland annat organiserat som kommunalt partnerskap med ICLD finansierade projekt.
Unders sommaren 2018 påbörjades ett arbete kring två nya projektförslag i
samarbete med Kibaha och man arbetar nu med att ta fram projektansökningar.
Projekten har arbetsnamn ”Gender equality” samt ”Kibaha Towards a Sustainable
Society”. Projektansökningarna ska vara inlämnade till ICLD senast 15 mars 2019
och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är tänkt som en av parterna i Gender
equality-projektet. Förslaget är att nämnden ställer sig bakom projektet under
förutsättning att projektansökan godkänns av ICLD. Projektansökan omfattar 3 år.
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Bakgrund och ärendebeskrivning

Region Gotland har haft ett långvarigt samarbete med distriktet Kibaha i Tanzania.
Samarbetspartners har varit Kibaha Education Centre (KEC) och Kibaha Town
Counsil (KTC). Samarbetet har varit organiserat som kommunalt partnerskap och
projekt avseende VA, avfalls-hantering och kulturfrågor och har genomförts sedan
början av 2000-talet. Projekten har finansierats helt genom medel från Sala Ida och
sedan 2010 från ICLD.
Regionstyrelsen (RS) godkände1 i augusti 2018 ett nytt partnerskapsavtal2 (20192021) för att möjliggöra nya gemensamma projekt. Regionstyrelsen beslutade även då
att en ansökan om medel för en så kallad Extension (förlängning) av pågående projekt
skulle inlämnas till ICLD, Internationellt Center för Lokal Demokrati3. Avsikten för
detta var att parterna under sex månader skulle få möjlighet att arbeta igenom de två
projektförslag som framkommit som de viktigaste för båda organisationerna.
I maj 2018 möttes representanter för Region Gotland, KTC och KEC i Visby för att
diskuterad olika projektförslag och detta resulterade i förslaget att gå vidare med två
projektansökningar. Enligt regionstyrelsens beslut gäller detta dels Gender Equality, ett
jämställdhetsprojekt där utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) och
regionstyrelseförvaltningen är med samt representanter för tidigare samarbete, dels
en fortsättning på Waste project (Kibaha Avfalls Projekt 2:0) som är ett tekniskt
projekt. Huvudansvaret för Kibaha Avfalls Projekt ligger hos teknikförvaltningen
(TKF) med deltagande från regionstyrelseförvaltningen.
Projekten är utformade som samarbete mellan förvaltningarna TKF, UAF och RSF
och omfattar projekt med arbetsnamnen ”Gender equality” samt ”Kibaha Towards a
Sustainable Society”. I det arbete som redan har startats i förlängningsprojektet har det
framkommit att projekten kommer att ge nytta för parterna. Utveckling av frågor
som rör lokal demokrati, jämställdhet, hållbarhet m.m. finns såväl i Kibaha som på
Gotland och projektformen ger goda möjligheter till lärande och utvecklingsarbete.
Även om utvecklingsnivån och kunskaper skiljer mellan parterna finns områden där
båda organisationerna kommer att kunna utvecklas.
Resurser

Projektfinansieringen från ICLD ger full ekonomisk täckning för projektledare i TKF
och UAF samt för administration. För projektens genomförande behövs därtill ett
antal resurser från respektive förvaltning som är med ett mindre antal timmar vid
besök och möten i projekten;
- Varje projekt bemannas med kunnig personal (c:a 2-3 stycken) från
förvaltningarna, som kan vara olika personer beroende på projektplan och hur
långt projekten avancerat.
- Styrgrupp föreslås bestå av en politiker från majoritet respektive opposition samt
av representant från respektive förvaltningsledning. Projektledarna är
föredragande.
Tidplan och tidsåtgång

Om projekten finner bifall så kommer detta meddelas i mitten av juni 2019.
Projektstart blir då augusti 2019 och projektansökan omfattar 3 år. Arbetsinsatsen
Beslut RS § 202, 2018-08-30, ”Partnerskapsavtal med Kibaha i Tanzania”
Avtal RSF 2018-05-18. ”Agreedment to extend the current Munticipality Partnership between Kibaha Town Council, Kibaha
Education Center in Tanzania and Region Gotland, for the period 2019 to 2021”
3 ICLD är en ideell förening. Huvudman för ICLD är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. ICLD:s verksamhet finansieras av
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innebär två projektmöten med aktiviteter per år, en vecka i Tanzania och en vecka på
Gotland. Styrgruppen träffas lämpligen en gång per månad.
De administrativa insatserna ligger främst inför projektmötena och fakturering efter
dessa. ICLD kräver årsredovisning för utbetalning av beviljade medel och denna
samt slutrapporten färdigställs enligt befintliga mallar av projektledarna samt av
administrativt stöd.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen, teknikförvaltningen4 samt utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen bedömer samtliga att partnerskapet och projekten ligger i fas
med Region Gotlands internationella strategi5. ICLD-projekten är prioriterade och
partnerskap som sträcker sig över lång tid är att föredra.
Förlängningsarbetet pågår i detta nu för att ta fram projektansökningar gällande de
två beskrivna projekten. Nämnden behöver fatta ett principbeslut om projektansökan
gällande Gender Equality innan den 15 mars 2019, vilket är sista datum för inlämning
av projektansökan till ICLD. Förslaget är att nämnden ställer sig bakom projektet
under förutsättning att projektansökan godkänns av ICLD.
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Tekniska nämnden

4
5

Beslut TN § 228, 2018-09-19, ” Nytt partnerskapsavtal med Kibaha 2019-2021”
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Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över remiss från Skolverket avseende förslag till
förändringar av nationella program samt förslag till förordning
om försöksverksamhet inom gymnasieskolan
Förslag till beslut



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

Bakgrund

Skolverket har remitterat ett förslag till Region Gotland gällande förändringar av
handels- och administrationsprogrammet i gymnasieskolan samt förslag avseende
försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har som Region Gotlands facknämnd
givits möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Skolverket önskar ett eventuellt
svar senast 11 februari 2019 (remissen inkom 14 januari).
Förslagen har tagits fram efter uppdrag från Utbildningsdepartementet och består i
att Skolverket ska lämna förslag på:
-

Justerade examensmål och justeringar i programstrukturen i enlighet med
gymnasieutredningens (SOU 2016:77) förslag att avveckla inriktningen
administrativ service samt föreslå ett nytt namn för handels- och
administrationsprogrammet.

-

Försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet på
ekonomiprogrammet.

Skolverket ger remissinstanserna möjlighet att lämna synpunkter på förslagen särskilt önskas synpunkter på de förslag som är relevanta för remissinstansen.
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Bedömning. Skolverkets förslag till en revidering av handels- och
administrationsprogrammet:

Handels- och administrationsprogrammet har idag två möjliga inriktningar:
Administrativ service och handel och service. Wisbygymnasiet1 erbjuder inriktningen handel
och service. Förslaget är att handels- och administrationsprogrammet ändras till
försäljnings- och serviceprogrammet och inriktningen administrativ service avvecklas.
Försäljnings- och serviceprogrammet kommer därför bli inriktningslöst.
Kurserna inom inriktningen administrativ service kommer enligt förslaget läggas in i
programfördjupningen på det nya försäljnings- och serviceprogrammet. Detta
säkerställer även att kurser inom administration finns kvar inom gymnasieskolan och
gör det möjligt för vuxenutbildningen att erbjuda utbildning inom yrkesområdet
administration. Skolverket bedömer även att kurser inom administrativ service bör
erbjudas inom programfördjupningen på ekonomiprogrammet, men dessa förslag
remitteras senare. Kursen ”Branschkunskap inom handel och administration”
renodlas till att enbart innehålla branschkunskap inom handel.
Förslaget till en revidering av handels- och administrationsprogrammet kommer att
beröra elever som påbörjar programmet efter att förslaget har trätt i kraft 1 juli 2020,
eftersom det reviderade programmet kommer delvis ha annat innehåll och sakna
inriktningar. Skolverket gör bedömningen att förslaget kommer beröra lärare i
administrationskurser. Eftersom Wisbygymnasiet inte erbjuder inriktningen
administrativ service så är förvaltningens bedömning att förslaget har begränsad
inverkan på verksamheten och branschen. Wisbygymnasiet och förvaltningen anser
att förändringarna i remissen är nutidsanspassade och positiva för utbildningen.
Denna remiss stämmer väl överens med hur handels- och
administrationsprogrammet bedriver utbildning idag. En klar förbättring är att
eleverna erbjuds studier i moderna språk och internationalisering. Samtidigt är det
viktigt att APL-tiden bevakas och inte förändras till en kortare period. Detta
eftersom eleverna behöver minst 75 dagar under tre år för att säkerställa kvalitet i
utbildningen.
När det gäller ämnen och kurser inom handelsområdet kommer Skolverket remittera
dessa förändringsförslag vid ett senare tillfälle. Förändringsförslagen kommer bland
annat innebära en justering av kurser för att svara mot handelsbranschens behov.
Förutom den kommunala gymnasieskolan Wisbygymnasiet finns på Gotland även
fristående Gutegymnasiet AB. För närvarande erbjuder Gutegymnasiet AB inte
handels- och administrationsprogrammet. Förslaget påverkar därför inte den
fristående skolans verksamhet.

Bedömning. Skolverkets förslag till försöksförordning med en inriktning mot
handelsområdet på ekonomiprogrammet.

Ekonomiprogrammet kan idag ha två inriktningar: Ekonomi och juridik, som båda
erbjuds av Wisbygymnasiet. Skolverket föreslår en försöksverksamhet med en tredje
inriktning mot handelsområdet inom programmet. Förslaget är att kurser från
handelns område, med bibehållna förutsättningar från yrkesprogrammets struktur,
förs in på det högskoleförberedande ekonomiprogrammet. Skolverket gör
bedömningen att rekryteringsbehoven inom handeln är större än vad som kan
tillgodoses genom elever från handels- och administrationsprogrammet och en
handelsinriktning på ekonomiprogrammet ger eleverna en tydlig bild av arbetsliv
inom handelsområdet, samtidigt som eleverna blir väl rustade för fortsatta studier
1

Region Gotlands kommunala gymnasieskola
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genom sin behörighet. En yrkesförberedande inriktning på ett högskoleförberedande
program ger enligt bedömningen möjlighet till bättre matchning mellan branschernas
kompetensförsörjning och utbildningarnas dimensionering. Samverkan med
arbetslivet kommer att behöva regleras.
Förslaget till en handelsinriktning på ekonomiprogrammet berör primärt de elever
som överväger att ansöka till ekonomiprogrammet liksom de elever som redan är
inskrivna på programmet eftersom inriktningen föreslås kunna påbörjas under det
andra eller tredje året. Det ger ett utökat val för eleverna på programmet. Det finns
däremot en risk att yrkeslärare inom handels- och administrationsprogrammet kan
påverkas i de fall de båda programmen konkurrerar om samma elevunderlag och
färre elever söker sig till handels- och administrationsprogrammet. Förslaget är att
försöksverksamheten kan påbörjas höstterminen 2020 (och föreslås gälla till juni
2028).
Region Gotland kommer, under förutsättningen att regeringen fattar erforderliga
beslut under 2019, ges möjlighet att ansöka om medverkan i försöksverksamheten.
Wisbygymnasiet rekommenderar att Region Gotland inte ansöker om att delta i
försöksverksamhet mellan 2020–2028. Bedömningen grundar sig främst på att
ekonomiprogrammet har mycket gott söktryck och eleverna har hög måluppfyllelse
under sin utbildningstid. På Gotland finns begränsade möjligheter att erbjuda
kvalitativ APL-utbildning för så stora elevgrupper som antas till Wisbygymnasiet.
Wisbygymnasiet har närmare 70 elever per årskull.
Själva regleringen om försöksordning bedöms inte få effekter för Region Gotland
och av den anledningen kan regionen ställas sig bakom remissen. Däremot, om man
går med i försöksverksamheten, så kommer kostnaderna att få hanteras inom
befintlig ram.
Guteskolan AB erbjuder ekonomiprogrammet och har därför som fristående
huvudman möjlighet att medverka i försöksverksamheten.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-29
Remissyttrande till Skolverket, 2019-01-29
Remiss från Skolverket gällande handels-och administrations- samt
ekonomiprogrammet, inklusive bilagor, 2019-01-14
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Region Gotland

Dnr: 2018:01352 samt 2018:01576
29 januari 2019

Skolverket
106 20 Stockholm
Remiss.handel@skolverket.se

Yttrande över remiss avseende förslag till förändringar av
nationella program samt förslag till förordning om
försöksverksamhet inom gymnasieskolan
Region Gotland (Gotlands kommun) har av Skolverket utsetts till remissinstans för
att lämna yttrande över remiss avseende förslag till förändringar av nationella
program samt förslag till förordning om försöksverksamhet inom gymnasieskolan.
För yttrandet ansvarar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Yttrande

Diarienummer 2018:01352 – Förslag till ändringar i handels- och
administrationsprogrammet
Region Gotland ställer sig bakom förslaget och vill samtidigt, gällande förslaget till en
revidering av handels- och administrationsprogrammet, framföra att förändringarna i
remissen är nutidsanspassade och positiva för utbildningen och stämmer väl överens
med hur handels- och administrationsprogrammet bedriver utbildning idag. En klar
förbättring är att eleverna erbjuds studier i moderna språk och internationalisering.
Samtidigt är det viktigt att APL-tiden bevakas och inte förändras till en kortare
period. Detta eftersom eleverna behöver minst 75 dagar under tre år för att
säkerställa kvalitet i utbildningen.
Diarienummer 2018:01576 – Förslag till försöksverksamhet med en inriktning
mot handelsområdet på ekonomiprogrammet
Region Gotland ställer sig bakom förslaget.

Andreas Unger
Ordförande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Region Gotland
Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland
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Remiss avseende förslag till förändringar av nationella program
samt förslag till förordning om försöksverksamhet inom gymnasieskolan
Skolverket översänder härmed förslag till förändringar av handels- och administrationsprogrammet i gymnasieskolan samt förslag avseende försöksverksamhet med
en inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan
(U2018/03629/GV).
Regeringen, Utbildningsdepartementet, har den 27 juni 2018 genom en ändring av
regleringsbrevet gett Skolverket i uppdrag att förbereda och föreslå ändringar i handels- och administrationsprogrammet i gymnasieskolan. Enligt uppdraget ska myndigheten lämna förslag till justerade examensmål och justeringar i programstrukturen i enlighet med gymnasieutredningens1 förslag att avveckla inriktningen administrativ service samt föreslå ett nytt namn för programmet. Skolverket ska vidare
överväga och vid behov föreslå hur kurser från inriktningen administrativ service i
stället kan ingå i något eller flera av de andra nationella programmen, överväga och
vid behov föreslå justering av befintliga ämnen och kurser inom programmet för
att svara mot handelsbranschens behov samt överväga och vid behov fatta beslut
om att vissa handelskurser ska ingå i programfördjupningen på andra program.
Vidare har Regeringen, Utbildningsdepartementet, den 30 augusti 2018 uppdragit åt
Skolverket att föreslå en försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet
på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan.
De remitterade förslagen avseende examensmål och programstruktur för handelsoch administrationsprogrammet är revideringar av befintliga styrdokument. Markeringar i dokumenten visar var texten har genomgått förändringar.
Det remitterade förslaget till förordning för försöksverksamhet med en inriktning
mot handelsområdet på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan innehåller en
bilaga med examensmål. De delar i bilagan som avviker från ekonomiprogrammets
examensmål är markerade för att underlätta läsningen.
Skolverket översänder också konsekvensbeskrivning avseende förslag angående
handels- och administrationsprogrammet samt konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet
på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan.
Skolverket vill ge remissinstanserna möjlighet att yttra sig över förslagen och särskilt de förslag som är relevanta för remissinstansen. Eventuella synpunkter bör
1

SOU 2016:77

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
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vara Skolverket tillhanda senast den 11 februari 2019. Skicka gärna svar som e-post
till Remiss.handel@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se.
Vänligen ange diarienumret 2018:01352 om svaret enbart berör ändringar i handelsoch administrationsprogrammet, och diarienumret 2018:01576 om svaret enbart
berör försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet. I de fall svaret berör båda förslagen ber vi Er att ange bägge diarienumren.
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Sändlista
AcadeMedia
Barnombudsmannen
Borlänge kommun
Diskrimineringsombudsmannen
Friskolornas riksförbund
Funktionsrätt Sverige
Föräldraalliansen Sverige
Föräldraföreningen Dyslektiska barn
Gotlands kommun
Gävle kommun
Göteborgs stad
Halmstads kommun
Handelsanställdas förbund
Handelsrådet
Härnösands kommun
Idéburna skolors riksförbund
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Jensen education
Kalmar kommun
Karlstads kommun
Lika Unika
Lycksele kommun
Lärarförbundet
Lärarnas riksförbund
Malmö stad
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksförbundet Attention
Riksförbundet Hem och skola
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Stockholm stad
Svensk handel
Svenskt näringsliv
Sveriges elevkårer
Sveriges elevråd – SVEA
Sveriges kommuner och landsting
Sveriges skolledarförbund
Thoréngruppen
Tillväxtverket
Ung Företagsamhet
Universitets- och högskolerådet
Uppsala kommun
Vellinge kommun
Örebro kommun
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Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kompletteringsbudget investeringar 2019
Förslag till beslut

•

Förslaget till kompletteringsbudget godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Överföring av investeringsmedel begärs för projektet Folkhögskolan, för
iordningsställande av fastigheten Nygårds i Hemse till elevhem. Investeringsmedlen
skulle under 2018 varit överflyttade till tekniska nämnden, vilket inte gjorts.
Belopp som begärs att överflyttas är 7 443 000 kronor.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att beslut om kompletteringsbudget för år 2019 är viktigt då
det handlar om beslutade projekt och processer som är pågående från år 2018 och
tidigare.
Beslutsunderlag

- Bilaga, Blankett kompletteringsbudget 2019 GVN
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Kompletteringsbudget
Förvaltning:
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Folkhögskolan 2018

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr
24508

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

7 500

TOTALT
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Beslutad budget

Kvarvarande
budget 2018

Motiv till att projektet ej
förs med

Kvarvarande
budget 2018
7 500

Kompletteringsbudget 2019
7 443

Ev budget
2019

7 500

7 443

0

Rev budget
Projektansvarig alt
2019 (kol G+H) ansvarig för budget
7 443
Rolf Anderson
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 443

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Ej påbörjat

Motiv till överföring
Skulle överförts till TKN under 2018
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Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Internkontroll inom området ekonomi 2018
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner rapporten och de
informations- och utbildningsinsatser som förvaltningen föreslår för att eliminera
eventuella framtida brister.

Sammanfattning

Intern kontroll har genomförts inom områdena ”Förtroende känsliga poster” och
”Inköpskort”. Den interna kontrollen har genomförts av ekonom på
regionstyrelseförvaltningen. Se bifogad rapport!
Granskningen visar att tillämpliga riktlinjer1 för förtroendekänsliga poster uppsatta
för regionen inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden
fungerar ute i verksamheten.
Granskningen visar att den interna kontrollen av hanteringen av inköpskort inom
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden fungerar till viss
del.
Ärendebeskrivning

Internkontrollplanen har utgjort grunden för internkontrollarbetet. Nu gällande
internkontrollplan för året 2018 fastställdes i juni 2018.
Syftet med intern kontroll är att på ett systematiskt sätt säkerställa att följande mål
uppnås:


1

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

Region Gotlands riktlinjer för attest av behörig person samt riktlinjer för representation följs
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 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner mm.
Nämnderna ansvarar för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker
inom nämndens verksamhetsområde.

Ekonomikonsult vid avdelningen Ekonomi och upphandling på
regionstyrelseförvaltningen ska medverka vid upprättande av internkontrollplan och i
samarbete med förvaltningarna utföra planenliga kontroller och bevaka att
kontrollplanen följs.
Eventuella avvikelser om oegentligheter samt allvarliga och/eller systematiska brister
skall rapporteras till ekonomichefen och enhetschef vid Ekonomi och upphandling.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att påtalade brister ska åtgärdas genom fortsatta
informations- och utbildningsinsatser angående de riktlinjer som gäller för
inköpskort samt attestreglemente. Informations- och utbildningsinsatser kommer att
riktas till skoladministratörer, avdelningschefer samt enhetschefer. När det gäller
inköpskorten kommer även en riktad information till de medarbetare som innehar
inköpskort.
Målet är att den ekonomiska redovisningen skall vara korrekt i alla delar.
Beslutsunderlag

- Rapport, Uppföljning av intern kontroll 2018 GVN, RSF

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Ärendenr

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Pernilla Johnsson

Datum 25 januari 2019

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2018
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner rapporten med tillägget
att förvaltningen skall återkomma med förslag på en åtgärdsplan för att
förhindra att brister uppkommer framöver.
Bakgrund

Gymnasie- och utbildningsnämnden har i ”Intern kontrollplan 2018” tagit
fram de områden som skall kontrolleras inom förvaltningen.
Områden och urval

Arbetet med intern kontroll har under 2018 varit fokuserat på två områden
inom redovisning av ekonomi. Följande områden har följts upp:


Förtroendekänsliga uppgifter

Verifikationer för oktober månad togs fram ur ekonomisystemet. Dubbletter
och verifikat under 0 kr har inte tagits med samt endast verifikat med
beslutsattest har tagits med i kontrollunderlaget, totalt 173st.
Antalet transaktioner har granskats enligt principen 5-250 vilket betyder att en
av de första 10 individerna väljs ut, därefter väljs n/10:e individ.


Inköpskort

Verifikationer för oktober månad togs fram i ekonomisystemet, 27 stycken.
Verifikat under 100 kr har inte tagits med. Totalt uppgår kontrollunderlaget till
20 stycken verifikat.
Antalet transaktioner har granskats enligt principen <5 betyder att hela
populationen av transaktionerna valts ut, samtliga individer har testats.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby
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Ärendenr

Pernilla Johnsson

Kontroll och resultat

Förtroendekänsliga uppgifter

Rutinen har kontrollerats genom att granska att Region Gotlands riktlinjer för
attest av behörig person samt riktlinjer för representation följs. Det sistnämnda
reglerar intern och extern representation, uppvaktning, minnesgåvor och
momsredovisning i samband med detta. Med behörig person menas att faktura
är attesterad av rätt person enligt attestreglementet som Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har beslutat. Genom stickprov säkerställs att
reglementets regler följs avseende attestbehörigheter, att överordnad attesterat
resor, att relevanta anteckningar gjorts där så krävs. Konton som kontrollerats
har varit: 705xx, 710xx, 711xx, 745xx, 765xx.
Kontrollmånad har varit oktober. Verifikationer utan besluts- och
granskningsattest har valts bort. Därefter har samtliga verifikationer valts ut för
genomgång och kontroll, totalt 173 stycken. Urvalet har sedan granskats efter
granskningsprincipen 5-250. Den 3:e transaktionen valdes ut och därefter var
10:e individ. Totalt har 21 stycken verifikat kontrollerats.
Det som framkom är att 6/21 eller 2,9% av underlagen inte hade ett
100%-igt godkänt resultat av kontrollen mot bakgrund av de riktlinjer
Region Gotland har. Orsaken till att verifikaten inte blev godkända är:
- att moms vid uppvaktning endast får lyftas vid avtackning samt vid
personalens 50-årsuppvaktning.
- att underlaget inte klart visar vilket syfte och vilka som deltagit med bl.a.
risk för attest av egen beställning.
Av de 21 granskade fakturorna hade sex attesterats av ersättare till beslutsattestanten. Alla fanns upptagna i beslutad attestförteckning.
Bedömning

Granskningen visar att riktlinjerna för förtroendekänsliga uppgifter uppsatta
för regionen inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhetsområden fungerar ute i verksamheterna. Vid granskningen
upptäckta brister kan åtgärdas mha information till berörd personal.
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Ärendenr

Pernilla Johnsson

Kontroll och resultat
Hantering av Inköpskort

Syftet med rutinen är att säkerställa att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen följer Region Gotlands riktlinjer för ”Regler för inköpskort”.
Detta innebär bland annat kontroll av att kvitto eller annan form av underlag
från inköp skall finnas bifogat, att uppgift finns om syfte och mål, att
kostnaden är attesterad av rätt person enligt attestreglementet, vid kostnader
för representation - en uppgift om deltagare samt att momsen är konterad på
korrekt sätt.
Kontrollmånad för denna kontroll har varit oktober. Samtliga verifikationer
över 100 kr har valts ut för genomgång och kontroll, totalt 20 stycken. Urvalet
har sedan granskats efter granskningsprincipen <5, innebärande att alla
verifikat har kontrollerats.
Det framkom att 11/20 eller 55,0% av underlagen inte hade ett
100%-igt godkänt resultat av kontrollen. Med detta menas att dessa
verifikationer inte var korrekt hanterade enligt de gällande riktlinjer för
inköpskort som gäller inom Region Gotland.
Bristerna i dessa verifikat har varit i 10/20 fall att kvitto inte bifogats fakturan
och i ett fall otydlighet i anteckningarna. Här kan kontroll av syfte, mål eller
eventuella fel i momshanteringen inte kontrolleras.
Av de tjugo granskade fakturorna hade tre attesterats av ersättare till
beslutsattestanten. Alla fanns upptagna i beslutad attestförteckning.

Bedömning

Granskningen visar att den interna kontrollen av hanteringen av inköpskort
inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden
fungerar till viss del. Där underlag har varit bifogade fakturan har det fungerat
utan större anmärkningar.
Kontrollen har inte gjorts förut då det framtill 2018 endast fanns ett kort inom
förvaltningen. Från 2018 har ungdomsgårdarna tillkommit.
Förvaltningen bör fortsatt framhålla hur arbetet skall fortgå framåt när det
gäller det aktuella kontrollområdet. Att fortsätta informera om rutinerna kring
inköpskorten och konsekvenserna om de inte följs.
Det gäller främst att uppmana till att alltid bifoga kvitton som underlag. Dels
för att styrka gjorda inköp, dels för att säkerställa att eventuell moms hanteras
på korrekt sätt.. Viktigt också att underlagen är tydliga och att notera syfte och
mål för det kan annars vara svårt för utomstående som inte är insatta i
verksamheten att veta vad som avses eller hur något är beräknat. Därutöver
behövs även en påminnelse göras om vikten att attestreglementet följs.
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Ärendenr

Pernilla Johnsson

Vid granskningen upptäcktes, att avgiften för inköpskorten bokförts på tre
olika konton samt vid åtta tillfällen inte särredovisats alls på eget konto. Det är
ingenting som har påverkat bedömningen i denna granskning, men
förvaltningen bör informera berörda personer om var avgiften skall bokföras
för bättre uppföljning.

Ekonomi och upphandling
Pernilla Johnsson
Ekonomikonsult
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/12
30 januari 2019

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delegationsbeslut 2019, återrapportering
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Beslut fattat av Thomas Nilsson, rektor. Beslut fattat i december 2018
(GVN 2019/12:6)
Beslut fattat av Ander Jolby, förvaltningschef. Beslut gällande lönetillägg fattat i
januari 2019
(GVN 2019/17:4, 5)
Beslut fattat av Andreas Unger, ordförande. Beslut gällande deltagande i skolriksdag
2019. (GVN 2019/53)
Beslut fattat av Lena Nordström, chefen för gymnasie och vuxenutbildningen. Beslut
gäller ”pengar i påsen”. (GVN 2018/239).
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/16
5 februari 2019

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Inkomna handlingar 2019
Förslag till beslut


Informationen tas emot

Information ges om nedanstående handlingar inkomna till nämnden. Handlingarna
finns att tillgå i bilaga 1.
Regionfullmäktige

Inget att rapportera.
Regionstyrelsen

Inget att rapportera.
Inkomna skrivelser

Inget att rapportera.
ÖVRIGT

Skrivelse till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott avseende
Wisbygymnasiet (GVN 2019/31)

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/36
4 februari 2019

Eva Edin
HR-chef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Beslut om att fördela arbetsmiljöuppgifter till
förvaltningschefen
Förslag till beslut
 Arbetsmiljöuppgifter inom nämndens anasvarasområde fördelas till

förvaltningschefen i enlighet med bilaga A.

Bakgrund

I reglementet antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, fastslogs det att
respektive nämnd har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
ansvarsområde. Regionstyrelsen har ansvar att leda och samordna Region Gotlands
strategiska arbetsmiljöfrågor.
Den som har arbetsmiljöansvar kan enligt AFS 2001:1 fördela utförandet av
arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet. Arbetsuppgifterna ska förläggas till den
organisatoriska nivå som har bäst förutsättningar att utföra dem. Mottagaren ska ha
kompetens, befogenheter och resurser att utföra de fördelade arbetsuppgifterna.
Arbetsuppgifterna ska fördelas skriftligt.
Bedömning

Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fördelar
arbetsmiljöarbetsuppgifterna som åligger nämnden till förvaltningschefen, som i sin
tur fördelar arbetsuppgifterna inom förvaltningen, i första hand till respektive
avdelningschef som i sin tur tillser att arbetsuppgifterna fördelas till bästa nivå inom
sitt ansvarsområde.
Beslutsunderlag

Bilaga A – Ansvarsfördelning förvaltningschef
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Region Gotland
Blankett - Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Bilaga A
Region Gotland

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
inom Region Gotland
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Ansvarsfördelning arbetsmiljöområdet
Nedan följer vad respektive chefsnivå är ansvarig för inom arbetsmiljöområdet.
Under rubriken verksamhetsspecifikt arbetsmiljöansvar kompletterar respektive chef med
eventuella arbetsmiljöuppgifter som är specifika för verksamheten.

Ansvarsfördelning - förvaltningschef
Ansvarar för:
• Att verksamheten drivs i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interna policys och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet
Att planera, leda och årligen följa upp arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen enligt
rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Att skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett väl fungerande hälsooch arbetsmiljöarbete i praktiken
Att se till att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten är organiserad på
ett lämpligt sätt inom förvaltningen
Att fördela arbetsmiljöuppgifter så att det tydligt visar vem som i organisationen
som har ansvar för arbetsmiljöuppgiften
Att säkerställa att den som får fördelade arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig
kompetens, befogenheter och resurser för att utföra uppgifterna
Att säkerställa att arbetsmiljöuppgifter utförs med stöd av gällande lagar,
förordningar, föreskrifter, interna policys och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet
Att organisera och genomföra det systematiska brandskyddsarbetet enligt gällande
lagstiftning
Att samverkan i samverkansgrupp genomförs kontinuerligt
Att arbetsplatsträffar genomförs kontinuerligt
Att årligen genomföra medarbetarsamtal med sina medarbetare
Att returnera arbetsmiljöuppgifter till nämnd för vilken förvaltningschef saknar
befogenheter/resurser

Verksamhetsspecifikt arbetsmiljöansvar

Region Gotland

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Läs ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Region Gotland” innan du fyller i
blanketten.
Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön efterlevs och ytterst är det nämnd som har
arbetsgivaransvaret.
Jag som formellt har ansvaret för arbetsmiljöfrågor på
nämnd, förvaltning, avdelning/område/verksamhet
fördelar härmed arbetsmiljöuppgifter enligt Ansvarsfördelning arbetsmiljöområdet
förvaltning, avdelning/område/verksamhet, enhet, arbetsplats
till dig som i din tjänst har ansvaret för beslut som i stor utsträckning påverkar arbetet och
arbetsmiljön inom den berörda delen av verksamheten.

namn/funktion
Vi är överens om att det finns ett behov av att fördela dessa uppgifter för att skapa en säker
arbetsmiljö och att du har tillräcklig kompetens för uppgiften.
Du har befogenhet att disponera de resurser som behövs för att utföra arbetsuppgifterna.
Uppstår det frågor kring din kompetens, befogenheter eller om resurser inte räcker till, ska
du returnera uppgiften till mig på blanketten ”Returnering av arbetsmiljöuppgift”.
Arbetsmiljöuppgiften återgår därmed till mig.
Vi är överens om vad som ingår i arbetsmiljöuppgifterna och vad som krävs för att
arbetsmiljöarbetet ska fungera. Tillsammans har vi gått igenom lagstiftning, föreskrifter och
avtal som berör din verksamhet.
Du har rätt att vidarefördela arbetsmiljöuppgifter till de medarbetare i verksamheten som är
bäst lämpade att utföra arbetsuppgiften och verka för att risker förebyggs, hälsa främjas
och en väl fungerande arbetsmiljö uppnås.
Din ersättare vid semester och sjukdom och ledighet är:
Namn/funktion

Datum

Datum

Namn på den som fördelar uppgifterna

Namn på den som tar emot uppgifterna

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

Org. nr. 212000-0803

Region Gotland

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom
Region Gotland
Arbetsmiljöansvar
Arbetsgivaren har det övergripande och yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Inom Region
Gotland kännetecknas det av att en god arbetsmiljö leder till ett långsiktigt hållbart arbetsliv
och bidrar till att vi alla känner delaktighet, engagemang och trivsel på arbetsplatsen.
Arbetsgivaren och medarbetarna har ett gemensamt ansvar för att utveckla arbetsmiljön
genom att främja hälsa och förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetet ska ske i samverkan
och drivas som en naturlig del i verksamheten enligt arbetsmiljölagen.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, ska
arbetsgivaren bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som ska dokumenteras och
redovisas i handlingsplaner.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Den rättsliga grunden för fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns i 6§ AFS 2001:1.
Den som har arbetsmiljöansvar kan fördela arbetsmiljöuppgifter för utförande, dock kan
inte straffansvar förutsägas utan det fastställs i domstol i förekommande fall.
Arbetsmiljöuppgifter ska läggas på den nivå som har de bästa organisatoriska
förutsättningarna att utföra dem.
Chef som fördelar arbetsmiljöuppgifter går igenom uppgifterna och dess innebörd för den
som mottar uppgifterna med hjälp av detta dokument ”Fördelning av
arbetsmiljöuppgifter”. Fördelningen ska alltid dokumenteras i ”Blankett fördelning av
arbetsmiljöuppgifter”. Mottagaren som får arbetsmiljöuppgiften ska ha kompetens,
befogenheter och resurser för uppgiften.

Roller och ansvar
I Region Gotland har Regionfullmäktige gett regionstyrelsen ansvaret att leda och
samordna Region Gotlands strategiska arbetsmiljöfrågor. Det övergripande
arbetsmiljöansvaret för medarbetares arbetsmiljö ligger på respektive nämnd som fördelar
arbetsmiljöuppgifter vidare till respektive förvaltningschef som fördelar till underställda
chefer.

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

Org. nr. 212000-0803

Region Gotland

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
inom Region Gotland

Regionfullmäktige

Regionstyrelse och nämnder

Förvaltningschef

Specifika medarbetare

Enhetschef/Rektor/Förskolechef*

Avdelnings-/områdes/verksamhets-/för-och
grundskolechef eller
motsvarande*
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*Avdelnings-/områdes-/verksamhets-/för- och grundskolechef samt
enhetschef/rektor/förskolechef eller motsvarande med direkt underställda medarbetare
kan även fördela till specifika medarbetare.
Den som har fått arbetsmiljöuppgifter fördelat till sig har fått ett internt ansvar av
arbetsgivaren att hantera angivna arbetsuppgifter samt att vara aktiv och vidta åtgärder för
att få bort eller minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Befogenheter och resurser
Med befogenheter avses rätt att fatta beslut och vidta åtgärder. Med resurser avses
ekonomiska medel, tillgång till kompetenta medarbetare, utrustning/hjälpmedel, lokaler, tid
och personer som kan ge stöd, internt och externt, exempelvis via företagshälsovård.
Om t.ex. en medarbetare har åtagit sig en arbetsmiljöuppgift men inte har tillräckliga
befogenheter eller resurser för att lösa den är det viktigt att hen återkopplar till den som har
fördelat uppgiften för att få stöd och diskutera hur uppgiften ska utföras.
Det kan resultera i antingen utökade befogenheter och resurser eller att hen returnerar
uppgiften till den som har delat ut den. Returnering ska alltid dokumenteras i blanketten
”Returnering av arbetsmiljöuppgift/er som inte kan åtgärdas/hanteras”. Det innebär att
arbetsmiljöansvaret för den returnerade uppgiften går över till en överordnad chef i
ansvarskedjan. Ansvaret för övriga arbetsmiljöuppgifter kvarstår som tidigare.
Det är viktigt att veta att ett visst ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen även följer då
man åtar sig ett visst arbete, även om inte uppgifterna uttryckligen har fördelats.
De chefer som fördelar arbetsmiljöuppgifter ska löpande stämma av att
uppgiftsfördelningen fungerar bra och göra ändringar om det behövs. Detta följs upp i
medarbetarsamtal.

Region Gotland

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
inom Region Gotland
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Kunskap
Chefer inom Region Gotland ska ha kunskap om
 Olika uppgifter, roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet i Region Gotland för såväl
politiker, andra chefer, medarbetare som för skyddsombud och elevskyddsombud.
 Arbetsmiljöreglerna (lagar, förordningar, föreskrifter och Region Gotlands policys
och riktlinjer inom arbetsmiljöområdet).
 Innehållet i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och hur man i regionen bedriver ett
väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
 Region Gotlands samverkansavtal och dess arbetsformer samt effekterna av
arbetssättet för den egna verksamheten.
 Fysiska och psykosociala arbetsförhållanden och åtgärder som främjar hälsa och
förebygger ohälsa och olycksfall, samt arbetssätt och åtgärder vid arbetsanpassning
och rehabilitering.
 Hur likabehandling ingår som en naturlig del i arbetsmiljöarbetet enligt regionens
jämställdhetsplan
Individuell kunskap
 Den individuella kunskapsnivån är utgångspunkten och måste vägas mot de
uppgifter som chefen har ansvar för. Särskilda arbetsmiljöfaktorer i chefens
verksamhet måste beaktas i sammanhanget. Chefen ska ha kännedom om de
arbetsmiljöfaktorer som rör den egna verksamheten och som finns reglerade i
arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).

Uppgiftsfördelningsprocess
Fördelningen görs skriftligen från överordnad chef till underordnad chef. Uppgifterna ska
fördelas till enskilda personer – inte till en grupp. Samtliga chefer kan även vidarefördela
konkreta uppgifter till medarbetare; exempelvis kemilärare, idrottslärare och slöjdlärare eller
till andra medarbetare med särskilda uppdrag inom arbetsmiljöområdet. En skriftlig
förteckning ska finnas på respektive förvaltning. Fördelningen ska vara skriftlig, se blankett
”Begränsad fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Fördelning till specifika medarbetare
I fördelningen av arbetsmiljöuppgifter till en specifik medarbetare hålls, innan ordinarie
rutin vid fördelning enligt nedan, ett första dialogsamtal där närmaste chef och medarbetare
tillsammans planerar fördelningen. Då tittar båda parterna på hur verksamheten och
behovet av fördelning ser ut och vem som gör vad idag. Även en riskinventering och
bedömning genomförs för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten.
Nästa steg blir ett nytt dialogsamtal för att gå igenom riskinventeringen och bedömningen,
tidigare arbetsskador och tillbudsanmälningar samt listan på förslag på arbetsmiljöuppgifter
som kan bli aktuella för fördelning. Därefter gäller följande rutin;
Rutin vid fördelning

Region Gotland
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1. Arbetsmiljöuppgifterna för samtliga nivåer dokumenteras i blanketten ”Fördelning
av arbetsmiljöuppgifter” alternativt ”Begränsad fördelning av arbetsmiljöuppgifter”
så uppgifter på olika nivåer synliggörs för alla.
2. Överlämnandet av uppgifterna sker genom ett dialogsamtal där uppgifterna och
eventuella frågetecken kring detta diskuteras.
3. I samband med överlämnandet undertecknas två original av bifogad blankett
”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter” alternativt ”Begränsad fördelning av
arbetsmiljöuppgifter” av båda parter och en kopia lämnas till respektive
förvaltnings HR-chef som ansvarar för att en skriftlig förteckning över
uppgiftsfördelade chefer/medarbetare finns på respektive förvaltning.
4. Eventuell returnering av uppgifter sker skriftligen i blanketten ”Returnering av
arbetsmiljöuppgift/er som inte kan åtgärdas/hanteras” och lämnas över i ett
dialogsamtal med överordnad chef. Kopia på returneringen förs i förteckningen på
respektive förvaltning.
5. Uppföljning av uppgiftsfördelningen genomförs vid det årliga medarbetarsamtalet.

Ansvarsfördelning arbetsmiljöområdet
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Nedan följer vad respektive chefsnivå är ansvarig för inom arbetsmiljöområdet.
Under rubriken verksamhetsspecifikt arbetsmiljöansvar kompletterar respektive chef med
eventuella arbetsmiljöuppgifter som är specifika för verksamheten.

Ansvarsfördelning - förvaltningschef
Ansvarar för:
 Att verksamheten












drivs i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter,
interna policys och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet
Att planera, leda och årligen följa upp arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen enligt
rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Att skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett väl fungerande hälsooch arbetsmiljöarbete i praktiken
Att se till att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten är organiserad på
ett lämpligt sätt inom förvaltningen
Att fördela arbetsmiljöuppgifter så att det tydligt visar vem som i organisationen
som har ansvar för arbetsmiljöuppgiften
Att säkerställa att den som får fördelade arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig
kompetens, befogenheter och resurser för att utföra uppgifterna
Att säkerställa att arbetsmiljöuppgifter utförs med stöd av gällande lagar,
förordningar, föreskrifter, interna policys och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet
Att organisera och genomföra det systematiska brandskyddsarbetet enligt gällande
lagstiftning
Att samverkan i samverkansgrupp genomförs kontinuerligt
Att arbetsplatsträffar genomförs kontinuerligt
Att årligen genomföra medarbetarsamtal med sina medarbetare
Att returnera arbetsmiljöuppgifter till nämnd för vilken förvaltningschef saknar
befogenheter/resurser

Verksamhetsspecifikt arbetsmiljöansvar

Region Gotland
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Ansvarsfördelning – avdelnings-/områdes-/verksamhets- och
för- och grundskolechef
Ansvarar för:
 Att verksamheten




















drivs och att arbetsmiljöuppgifter utförs i enlighet med gällande
lagar, förordningar, föreskrifter, interna policys och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet
Att planera, leda och årligen följa upp arbetsmiljöarbetet inom verksamheten enligt
rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Att fördela arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer och medarbetare så att det
tydligt visar vem i organisationen som har ansvar för arbetsmiljöuppgiften
Att säkerställa att den som får fördelade arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig
kompetens, befogenheter och resurser för att utföra uppgifterna
Att organisera och genomföra det systematiska brandskyddsarbetet enligt gällande
lagstiftning
Att arbetsskador, arbetssjukdomar, ohälsa, olycksfall och tillbud utreds, att
arbetsskada anmäls till Försäkringskassan att svårare tillbud eller olycka omedelbart
anmäls till Arbetsmiljöverket.
Att tillbud, risker och olyckor inrapporteras i RiTiSk och sammanställs under året
Att arbetstidsutläggning sker i enlighet med lag och avtal.
Att samverkan i samverkansgrupp genomförs kontinuerligt
Att arbetsplatsträffar genomförs kontinuerligt
Att årligen genomföra medarbetarsamtal med medarbetarna
Att tillse att fysisk skyddsrond och psykosocial skyddsrond genomförs årligen för
kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön och vid behov upprätta
handlingsplaner för åtgärdande av brister och för att förebygga eventuella risker.
Att tillsyn sker att det inom verksamheten finns en på lämpligt sätt organiserad
anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet samt organisera och följa upp
arbetslivsinriktad rehabilitering och vid behov göra rehabiliteringsutredningar.
Att i budgetarbetet beakta och begära medel för de arbetsmiljöinvesteringar och
förändringar som behöver göras.
Att verka för att samordning sker vid gemensamt arbetsställe och att om du är
samordningsansvarig tar ditt ansvar genom att vid behov ordna gemensamma
skyddsronder och informationsmöten samt sätta upp anslag med uppgift om
ansvaret på arbetsplatsen.
Att åtgärda brister i arbetsmiljön, eller om befogenhet eller kompetens saknas,
returnera arbetsmiljöuppgiften till förvaltningschef
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Ansvarsfördelning – enhetschef/rektor/förskolechef
Ansvarar för:
 Att enheten





















drivs i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter, interna
policys och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet
Att planera, leda och årligen följa upp arbetsmiljöarbetet inom enheten enligt
rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Att fördela arbetsmiljöuppgifter inom arbetsmiljöområdet till medarbetare så att det
tydligt visar vem som i organisationen som har ansvar för arbetsmiljöuppgiften
Att säkerställa att medarbetarna som får fördelade arbetsmiljöuppgifter har
tillräcklig kompetens, befogenheter och resurser och utbildning inom
arbetsmiljöområdet för att kunna samverka med arbetsgivaren och i övrigt verka
för en säker arbetsmiljö.
Att organisera och genomföra det systematiska brandskyddsarbetet enligt gällande
lagstiftning
Att arbetsskador, arbetssjukdomar, ohälsa, olycksfall och tillbud utreds, att
arbetsskada anmäls till Försäkringskassan att svårare tillbud eller olycka omedelbart
anmäls till Arbetsmiljöverket
Att tillbud, risker och olyckor inrapporteras i RiTiSk och sammanställs under året
Att arbetstidsutläggning sker i enlighet med lag och avtal
Att samverkan i samverkansgrupp genomförs kontinuerligt
Att arbetsplatsträffar genomförs kontinuerligt
Att årligen genomföra medarbetarsamtal med medarbetarna
Att tillse att fysisk skyddsrond och psykosocial skyddsrond genomförs årligen för
kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön och vid behov upprätta
handlingsplaner för åtgärdande av brister och för att förebygga eventuella risker
Att tillsyn sker att det inom enheten finns en på lämpligt sätt organiserad
anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet samt organisera och följa upp
arbetslivsinriktad rehabilitering och vid behov göra rehabiliteringsutredningar
Att i budgetarbetet beakta och begära medel för de arbetsmiljöinvesteringar och
förändringar som behöver göras
Att verka för att samordning sker vid gemensamt arbetsställe och att om du är
samordningsansvarig tar ditt ansvar genom att vid behov ordna gemensamma
skyddsronder och informationsmöten samt sätta upp anslag med uppgift om
ansvaret på arbetsplatsen.
Att åtgärda brister i arbetsmiljön, eller om befogenhet eller kompetens saknas,
returnera problemet till avdelnings-/områdes-/verksamhets- och för- och
grundskolechef
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