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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av resultat år 2019. Verksamheterna.
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar för år 2019 att anvisa
224 200 kronor ur nämndens Eget kapital för överföring av resultat till de
enheter som redovisat ett positivt resultat för år 2018.

Bakgrund

Förvaltningen föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att i likhet med barn
och utbildningsnämndens fastställda regler tillämpa avsnittet om överföring av
överskott. Barn- och utbildningsnämndens beslutade regelverk är framarbetat med
Regler för styrning och kontroll i Gotlands kommun - den del som avser ”Hantering
av årets resultat” som underlag.
Förvaltningens förslag är att överskott som överförs beräknas på enhetsnivå med 10
procent av resultatet dock högst 50 000 kr. Utav enheternas samlade överskott blir
andel av personalkostnadsutfall för året den faktor som slutligen bestämmer enhetens
belopp att överföra till nästkommande år.
PersonalOrganisation 3pos

kostnadsutfall
2018, tkr

2018, tkr

10 procent
max 50
000 kr

462 Integration
463 Vuxenutbildning
464 Folkhögskolan

Årsbokslut Avkastning Andel personalkostnadsutfall

Omfördelning
kronor

6 235

5 059

50 000

3,50%

7 839

23 088

3 725

50 000

12,95%

29 029

-

353

-

-

-

465 Ungdomsverksamheten

14 573

242

24 200

8,17%

18 323

467 Arbetsmarknad

42 247

1 344

50 000

23,69%

53 118

Not

Wisbygymnasiet
Summa
Not

92 172

5 972

50 000

51,69%

115 890

178 315

16 695

224 200

100,00%

224 200

Folkhögskolan uppnådde inte resultatkravet om 1 000 tkr

Omfördelat belopp avrundas till närmaste tusental.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2019/56

Förslag till beslut avser endast hantering av överskott i 2018 års bokslut, totalt
224 200 kronor.
Något förslag till överföring av underskott föreligger inte.
Bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden, överför 224 200 kr av 2018 års överskott till
2019.
Förvaltningen föreslår också att finansiering sker med nämndens Eget kapital.
Nämndens Eget kapital var vid ingången av år 2018 på 21,5 miljoner kronor. Det
egna kapitalet för 2019 är i dagsläget ej fastställt.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/6
27 februari 2019

Sara Vilhelmsson
Chef ledningsstöd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2020-2022
Förslag till beslut

•

Strategisk plan och budget för 2020-2022 fastställs, inklusive bilagorna 1-3.

Sammanfattning

Nämnderna ska inkomma med sammanfattande budgetförslag för planperiod
2020-2022. Skrivelserna utgör underlag för budgetberedningen.
Strategisk plan och budget ger besked om barn- och utbildningsnämndens
prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs samt hur de ska
finansieras under perioden 2020-2022.

Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2020-2022
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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1. Verksamhet och resurser för 2020 – 2022
1.1. Sammanfattande bedömning av balansen mellan uppdrag och resurser

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.
Andra avgörande utmaningar är hur vi ska kunna hantera de demografiska förändringarna
med fler elever samtidigt med färre medborgare i arbetsför ålder och ett mer ansträngt
ekonomiskt läge för Region Gotland.
Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade
programutbudet på Gotland betydligt högre än i riket. Den viktigaste förklaringen är att
antalet gymnasieutbildningar kopplat till elevkullarna ger många små grupper med en
förhöjd lokalkostnad och ökad lärartäthet som följd. På grund av ö-läget har Gotland svårt
att samverka med andra kommuner i gymnasieförbund kring att gemensamt erbjuda
gymnasieutbildningar. Nämnden har sedan 2012 totalt avvecklat två program och sjutton
inriktningar. Om ytterligare gymnasieutbildningar ska avvecklas uppstår frågan om kravet
på allsidighet i utbildningsutbudet kan uppfyllas liksom likvärdigheten för gotländska
elever. För att lösa utmaningarna med dels möta behoven av att försörja det gotländska
näringslivet med kompetens dels behoven av att ge fler gotlänningar utbildning och
sysselsättning krävs en fortsatt utvecklas samverkan mellan nämnder, förvaltningar samt
externa aktörer.
Resultatet för helåret 2018 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) visar ett
positivt resultat på 12,2 miljoner kronor. Finansieringen av nämndens verksamhet bestod
till över 30 procent av statsbidrag, vilket innebär att den statliga politiken har avgörande
betydelse för nämndens verksamheter.
Sammanfattningsvis antas uppdragen för nämnden öka då dels utmaningarna till att matcha
arbetssökande med arbetsmarknadens behov av kompetens ökar liksom de statsbidrag som
ska stärka dessa verksamheter, dels att etablering av nyanlända gotlänningar fortsatt
kommer att vara en utmaning vilket även innebär utvecklingsbehov inom gymnasieskolan,
vuxenutbildningen och folkhögskolan.

Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

1.2. Resultatet 2018

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 ytterligare 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
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genomsnittliga betygspoängen för elever med examensbevis i gymnasieskolan var för året
14,6, för att jämföra med rikets 14,8.
Senaste elevenkäten i år 2 på gymnasiet höstterminen 2017 visade att nöjdheten ökat något
mot tidigare. Eleverna upplever sig vara trygga och tycker att lärarna förväntar att de ska nå
kunskapskraven. Även nöjdheten bland de studerande vid Gotlands folkhögskola hade
ökat i förhållande till året innan. Andelen invånare mellan 20 och 64 år som deltagit i
vuxenutbildning var lägre än tidigare och än i riket som helhet. Nästa elevenkät utförs
under 2019.
Antalet elever studerande på gymnasieskolan har i jämförelse med budgeterat antal elever
ökat, ökningen är netto 17 elever där den kommunala skolan har 32 elever mer än beräknat
och den fristående tillsammans med de interkommunala huvudmännen har 15 elever färre.
Andelen kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning på Gotland som slutfört kurs har
minskat under 2017, medan andelen kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning på
Gotland som slutfört kurs har ökat. Vad det gäller resultaten inom grundläggande
vuxenutbildningen så är resultaten i paritet med riket. Resultatet för 2018 är ännu inte
tillgängligt.
Antalet anställda medarbetare inom nämndens ansvarsområde har ökat med 56 stycken
jämfört med samma period 2017 och var vid utgången av november 399 stycken.
Ökningen kan huvudsakligen kopplas till övertagandet av ungdomsenheten (den öppna
ungdomsverksamheten för ungdomar 13–19 år med ungdomsgårdar, ungkulturhus och
fältfritidsledare) och till vuxenutbildningens expansion.
Under hösten 2018 gjordes en begränsad uppföljning av 2017 års medarbetarundersökning,
där främst Hållbart Medarbetarengagemang (HME) och Psykosocial Arbetsmiljö (PAI)
mättes. Medarbetarindex, HME, för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen var 79 i 2018års medarbetarundersökning – ett värde som kan betraktas som ”bra”. PAI-värdet 2018 var
70, vilket är en liten ökning från 2017 års mätning.
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.
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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.
Det ekonomiska 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 full ut.
Nettokostnaden för året är nio procent
1.3. Omvärldsanalys
1.3.1. Sammanfattning

”Sverige ska ha höga ambitioner som en kunskapsnation. Vi står för en kunskapsskola som
sätter den enskilda elevens kunskaper och ansträngningar i fokus. En politik ska föras som
förbättrar skolresultat, stärker ordning och reda i klassrummen och ger mer likvärdiga

4 (20)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2020–2022

förutsättningar för alla elever att klara skolan.” Så inleds den nya regeringens
programförklaring, Januariavtalet, gällande avsnittet om skolan. Genomgående handlar det
om satsningar och utökade möjligheter för barn, elever och deltagare att lyckas.
I avtalet skrivs även ”…Vi sätter klimat och jobb först. Ett jobb är den viktigaste
förutsättningen för egen försörjning och etablering i samhället. Genom minskade klyftor
och ökad sysselsättning ges alla människor, oavsett bakgrund, möjligheter att lyckas i livet.
Arbetslinjen gäller. Vi stärker Sveriges ekonomi genom att främja ett mer
konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv och vi underlättar möjligheterna att bli, verka
och lyckas som företagare…”
För att möta de utmaningar som skolväsendet står inför pekar Skolverket i sin
lägesbedömning på fyra utvecklingsområden:


En skola som möter varje elev



Strategier för lärarförsörjningen



Kvalitet i varje skolform



Skolans förmåga att möta nyanlända elever

Den samlade utbildnings- och arbetslivsförvaltningen förmåga att leva upp till de
förväntningarna är goda, då vi kan se att resultaten i våra verksamheter håller sig på en hög
nivå. Medarbetarna har en hög kompetens och sjuktalen minskar.
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Region Gotland står dock inför betydande utmaningar beroende på de demografiska
förändringarna med fler barn och elever samt färre medborgare i arbetsför ålder.
Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna under åren som kommer och
får mycket stor påverkan på hur vi kan säkra likvärdigheten för barn och elever över hela
ön. Det kommer att krävas många typer av åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga. En
del i detta är vikten av att Region Gotland fortsätter ha en balans i lönebilden och fortsätter
utveckla attraktivare arbetsplatser för att så väl behålla befintlig personal som att kunna
nyrekrytera.
I resultatuppföljningar inom bland annat kunskapsresultat, värdegrundsfrågor och
jämställdhetsfrågor utmärker sig skillnader både inom och mellan skolor, samt mellan
könen. Skolan behöver bland annat arbeta vidare med sitt kompensatoriska uppdrag. En
förebyggande och främjande elevhälsa är betydelsefull för att vi ska lyckas. Dessutom är det
viktigt med en väl fungerande samverkan mellan professioner både inom och utanför
skolans verksamhet. Tidiga och riktade insatser samt flexibel och behovsstyrd
resursanvändning är några stödjande åtgärder för att öka likvärdigheten som vi behöver
arbeta vidare med och ytterligare utveckla. Samarbetet med vårdnadshavare bör utvecklas
så framtida möjligheter tydligare kan påvisas. Attityden till skola och studier behöver bli
mer positiv och föräldrarnas inverkan är därför viktig, inte minst ur ett
kompetensförsörjningsperspektiv för Gotland. Tidiga och riktade insatser samt flexibel och
behovsstyrd resursanvändning är några stödjande åtgärder för att öka likvärdigheten. En
likvärdig tillgång och användning av tidsenliga och digitala verktyg, samt digital kompetens
är en viktig rättvisefråga.
Statliga reformer och riktade satsningar genom till exempel statsbidrag påverkar i stora
delar det utvecklingsarbete som genomförs inom nämndens verksamhetsområde och en del
av inriktningen framåt.
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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.
Trots att arbetslösheten är förhållandevis låg på Gotland så finns det personer som står
långt från arbetsmarknaden. Samtidigt saknar Gotlands företag och arbetsgivare i hög
utsträckning den kompetens de behöver i sina verksamheter. Olika arbetsmarknadsinsatser
som tillexempel vuxenutbildningar är därför viktiga komponenter i detta. Till det kommer
att flera yrkesgrupper inom vår förvaltning är bristyrken i hela landet och arbetet med att
attrahera till dessa yrkesval och flytt till Gotland är fortsatt viktigt. Ett projekt inom
”Hållbara Gotland” kopplat till statliga ersättningsmedel pågår med namnet ”Kompetenta
Gotland” och beräknas pågå till 2020. Projektet är en av förvaltningens prioriterade
aktiviteter.
Mottagandet av våra nyanlända på Gotland är välfungerande och strukturerat. För att
mottagandet ska bli ett långsiktigt och hållbart arbetssätt krävs dock även fortsättningsvis
ett fokus samt prioriteringar i resursanvändningen. Ett samlat mottagande i den så kallade
”Lotsen” som bildades under 2017 i form av ett pilotprojekt som permanentades från och
med 1 januari 2019. Med den beslutade regionala integrationsstrategin som grund har ett
flertal områden identifierats. En utmaning framåt är etablering, meningsfull sysselsättning
och att skapa delaktighet för våra nya medborgare, både kvinnor och män, i vårt gotländska
samhälle. Särskilt behöver nyanlända kvinnors situation uppmärksammas och där spelar
förskolan en stor roll. Med fler barn till nyanlända i förskolan ökar kvinnornas möjlighet att
välja studier och arbete samt barnens fortsatta möjligheter att lyckas i skolan. Samarbetet
mellan Arbetsförmedlingen, socialnämnden (SON) och GVN utvecklas och Vuxkomp är
ett av resultaten. Möten och mötesplatser mellan etablerade och nya gotlänningar är viktigt
för integrationsarbetet. Att skapa sådana mötesplatser är en del av GVN:s uppdrag från
regionstyrelsen.
Förberedelser för att möta det ökade antalet elever i gymnasieskolan den kommande 10årsperioden behöver inledas redan nu. Bedömningen är att elevökningen kan hanteras
bland annat med hjälp av schemaförändringar, dock förutsätter det en förändring av de
kommunala busstransporterna.
1.3.2

Elever, studerandes och deltagares förutsättningar

Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

Elevernas socioekonomiska bakgrund fortsätter att i hög grad påverka deras resultat. Det
syns inte bara i internationella studier utan också i betygsstatistik på nationell nivå och på
Gotland. Barn till högutbildade föräldrar fortsätter dessutom att få bättre skolresultat än
barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå, pojkar fortsätter att ha sämre betyg än flickor
och elever med utländsk bakgrund har fortsatt sämre resultat än elever med svensk
bakgrund. Det finns dock stora skillnader inom grupperna.
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 bland annat psykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa. Andelen elever med hög
skolfrånvaro har ökat och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har blivit
fler.
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1.3.3 Studieförbunden

Regionfullmäktige beslutade i juni 2017 om en avveckling av kultur- och fritidsnämnden
från den 31 december 2017. I samband med avvecklingen flyttades handläggningen av
bidrag till studieförbund till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN). De till GVN
fördelade medlen om 2,77 miljoner kronor var avsedda att fördelas i stöd till
studieförbunden och inga medel följde med märkta för administrationskostnader. Idag
sköter förvaltningen fördelningen av bidrag till studieförbunden efter en fördelningsmodell.
Dessutom kommer ytterligare insatser att göras så att studieförbunden känner en
delaktighet i utbildning- och arbetslivsförvaltningen. Studieförbunden har koppling till flera
verksamheter inom avdelningen. I dagsläget är det svårt att göra en bedömning av de
administrativa insatserna som erfordras för att studieförbunden ska bli en naturlig del av
GVN:s verksamhetsområde.
1.3.4 Kompetensförsörjning – en intern utmaning

Lärarbristen fortsätter att vara en betydande utmaning, från förskola till vuxenutbildning.
Samtidigt upplever många lärare en hög arbetsbelastning och brist på tid för det
pedagogiska uppdraget. Enligt Skolverket känner sig hälften av alla lärare alltid eller oftast
stressade i skolan. Hela skolan behövs för att alla elever, oavsett deras bakgrund eller vilken
skola de går i, ska få goda möjligheter att utveckla kunskaper och värden. Alla som arbetar i
skolan behöver ha goda förutsättningar för att skapa en så positiv lärmiljö som möjligt. De
behöver också få goda förutsättningar att arbeta tillsammans och lära av varandra.
Även andra kategorier inom nämndens ansvarsområde är svårrekryterade, t ex studie- och
yrkesvägledare. Förutom att tillgången på kvalificerad arbetskraft är begränsad och
förväntningarna på högre lönenivåer har ökat, kommer också stora delar av
medarbetarkåren gå i pension inom de närmaste åren. Som exempel kan nämnas att drygt
40 procent av lärarna inom gymnasiet beräknas ha gått i pension inom tio år. Inom
skolledarkåren, där vi också har rekryteringssvårigheter, har löneläget i förhållande till
lärarkåren krympt kopplat till de statliga satsningarna karriärtjänster och lärarlönelyft. Detta
innebär att extra lönesatsningar även behöver riktas till skolledarna.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram. Utifrån
regionens ekonomiska förutsättningar framåt är det svårt att stärka konkurrenskraften i
lönebilden för bristyrkeskategorier.
En ytterligare aspekt, av avgörande betydelse, är möjligheten för potentiella nya
medarbetare att hitta en bostad. Här bör Region Gotland agera gemensamt för att hitta
lösningar, då bostadsfrågan kan avgöra om en person, och kanske dess familj, väljer att
flytta till Gotland eller inte.
Noteras att strategier och aktiviteter gällande kompetensförsörjningsinsatser inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen beskrivs i aktuell kompetensförsörjningsplan.

Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

1.3.5

Kompetensförsörjning – extern utmaning

Tillväxtverket har tilldelat Region Gotland medel för att främja kompetensförsörjning inom
ramen för Kompetensplattformen - ett samverkansforum kring kompetensförsörjning och
utbildningsplanering mellan regionen, Arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, Företagarna
Gotland, Gotland Grönt Centrum, LO, Svenskt Näringsliv, Tillväxt Gotland och Uppsala
Universitet Campus Gotland. Fokusområden är regionalt yrkesvux, strukturer för
validering samt etablering av lärcentrum. Alla dessa områden ligger inom
vuxenutbildningens verksamhetsområde. Förvaltningen välkomnar att man på regional nivå
tar sitt ansvar i att bistå bland annat vuxenutbildningen i planeringen av utbildningar
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kopplade till kompetensförsörjningsarbetet. Kompetensplattformen måste bidra med den
analys som är nödvändig för vuxenutbildningens planering av yrkesutbildningar i syfte att
möta näringslivets behov.
1.3.6

Riktade statsbidrag

Under 2018 har statsbidragen ökat med 13,4 miljoner kronor och motsvarar totalt 96,4
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.
En ökad riktad statlig resurstilldelning medför på längre sikt ett ökat beroende av riktade
statsbidrag.
Den stora mängden riktade statsbidrag orsakar splittring och försvårar, ibland omöjliggör,
både fokusering och långsiktig planering hos huvudmännen. Det kan leda till att det ibland
görs insatser där det finns statsbidrag att söka, istället för sådant som verksamheten
behöver mest. Det kan få till följd att specifika lokala utvecklingsbehov får stå tillbaka. Den
stora mängden bidrag skapar även en omfattande och resurskrävande administration.
1.3.7 Projektsatsningar
1.3.7.1 Kompetenta Gotland

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har beviljats drygt 8,6 miljoner kronor i
statligt stöd till insatser på kompetensförsörjningsområdet inom ramen för Hållbara
Gotland. Uppdraget pågår mellan 2016 och 2019, och kan förlängas till och med 2020.
Projektet har fokus på att höja utbildningsnivån på Gotland och omfattar delprojekten:
Skola och arbetsliv, Teknikcollege/Vård- och omsorgscollage, Strukturer för
yrkeshögskoleutbildningar samt Forskarstöd/forskningsöversikt. I gällande
övergångsbudget finns dock inte de utlovade medlen med och den situationen bereds just
nu av Regeringskansliet.
1.3.7.2 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. För hela UAFs område har 2018 projektmedel motsvarande 500 000 kronor
erhållits och för 2019 är 1 045 000 kronor beviljade.

Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

1.3.7.3 Digitalisering

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. För Gotland betyder förändringarna bland annat att ännu större satsningar
behöver göras på att kompetensutveckla lärare och skolledare.
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
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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. Inom förvaltningens
verksamheter sker en fortsatt satsning på 1till1-datorer till alla elever inom
vuxenutbildningen och gymnasiet.
1.3.7.4 Ifous

Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) är ett fristående
forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. De gör det
genom att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och
skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden
som har stor betydelse för lärandet.
Ifous är ett helägt dotterbolag till Skolporten AB. Det är icke vinstutdelande och
finansieras i huvudsak via medlemsintäkter. Den 31 december 2017 hade Ifous 149
medlemmar – de flesta skolhuvudmän men även intresseorganisationer med intresse för
utbildningsfrågor. Medlemskapet tecknas på huvudmannanivå - förskola till
vuxenutbildning är inkluderade. För Region Gotland innebär detta att man tecknar avtalet
för hela utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Vuxenutbildningen finansierar
grundavgiften och en av utvecklingsgrupperna. Övriga två utvecklingsgrupper finansieras
inom grundskolan.
Deltagaravgifter
2019

2020

2021

Totalt

Grundavgift

155 000 kr

159 650 kr

164 440

479 090 kr

Tre utvecklingsgrupper

120 000 kr

120 000 kr

120 000 kr

360 000 kr

Totalt

275 000 kr

279 650 kr

284 440

839 090 kr

1.3.8

Förändringar i lagar och regelverk

Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga
reformer och utredningar som påverkar verksamheterna. 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 Vuxkomp,
en samverkan mellan socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
Arbetsförmedlingen.
1.4 Förutsättningarna 2019

Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

1.4.1

Prioriteringar i verksamhetsplanen 2019

De utvecklingsområden som prioriteras i verksamhetsplanen för 2019 är:
 Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund. Här ingår bland annat
utbildningssatsningar med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM),
Skolverket samt SKL (arbetet med Prio)
 Arbetsmiljö och kompetensförsörjning
 Allas ansvar för skolans uppdrag
 Gotlands kompetensförsörjning
 Integration och etablering
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Att erbjuda nyanlända elever en utbildning av god kvalitet är en stor utmaning för
skolväsendet Region Gotland har stärkt förmågan att ta emot nyanlända elever genom
samarbetet med Skolverket kring de riktade insatserna för nyanländas lärande som ska
bidra till att dessa elever får en utbildning av hög och likvärdig kvalitet för att säkra
kunskapsresultaten.
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen har valt ut ett antal förvaltningsövergripande
aktiviteter utifrån de utvecklingsområden som identifierats i analysarbetet. Aktiviteterna
syftar till att nå de uppsatta mål som är tillämpliga i koncernstyrkortet, mål och uppdrag i
de statliga uppdragen som förvaltningens verksamheter styrs av samt angivna nämndmål.
Till detta kommer de aktiviteter som avdelningarna, respektive enheterna har prioriterat
utifrån de gemensamma utvecklingsområdena. Då verksamheterna har olika förutsättningar
och utmaningar så skiljer sig aktivitetsplanerna åt.
1.4.2

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens resultat för budgetåret 2018 blev positivt på 12,2 miljoner kronor.
Besparingskravet på fyra miljoner kronor uppnåddes. För budgetåret 2019 är budgeten i sin
ram något svag vilket har sin huvudsakliga förklaring i osäkerheten om antal studerande på
gymnasiet som finansieras med hjälp av statsbidrag från Migrationsverket. Nämnden har
ingen ekonomisk buffert reserverad för budgetåret 2019. Inför planperioden 2020 – 2022
påverkas nämndens ekonomi av regeringens beslut om förändringar i såväl de riktade
statsbidragen som de generella statsbidragen. Det ekonomiska läget för regionen inför 2020
- 2022 är uttryckt som bekymmersamt. Regionens budgeterade resultatet för 2019 är 59
miljoner kronor. För 2020 är det budgeterade resultatet nära noll och för 2021 är det
negativt. Nämndens förutsättningar att kunna utföra uppdraget kan enbart ske genom
omprioriteringar inom befintligt budgetutrymme. Nämnden med dess förvaltning kommer
aktivt att utifrån förutsättningarna som efterhand ges, att för planperioden arbeta för en
effektiv verksamhet inom befintligt budgetutrymme.
1.4.3

Behov av prioriteringar

Att erbjuda nyanlända elever en utbildning av god kvalitet är en stor utmaning för
skolväsendet. Den långsiktiga trenden att vuxenutbildningen fått allt fler utlandsfödda
studerande har fortsatt. Gotlands folkhögskola har också på senare år fått en förändrad
rekryteringsbas där nyanlända är en målgrupp.

Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

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”. Mot bakgrund av detta
bör ramen för sfi ses över inför kommande år och inför nya utmaningar.
Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och
samhällslivet, så kallad utbildningsplikt. Detta innebär bland annat att nyanlända med kort
utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, måste erbjudas vuxenutbildning
med heltidsstudier förutom sfi. Därför är det viktigt att kunna säkerställa att det finns en
mottagningskapacitet inom vuxenutbildningen samt att finansieringen är tryggad.
Statsbidrag täcker finansieringen för utbildningsplikten under 2018 och för 2019 kommer
ersättningen att öka. Ökningen beror på att antalet personer som omfattas av
utbildningsplikten och deltar i utbildning förväntas öka. Det bör däremot betonas att
etableringsersättningen inte täcker alla kostnader som är förenade med utbildningsplikten.
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1.4.3.1 Samverkan mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och
Arbetsförmedlingen

Förvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen (SOF) finna
arbetsformer för att motverka bidragsberoende och främja snabb etablering i arbets- och
samhällsliv främst genom aktiva insatser med ett starkt arbetsmarknadsfokus. Arbetet sker i
nära samarbete med övriga förvaltningar och externa aktörer. Ett samarbete, kallat
Vuxkomp, har utvecklats mellan socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen som har tagit fasta på alla goda resultat
och erfarenheter som erhållits i projektet UngKomp där man bland annat arbetat med
multikompetenta team. Vinsten ligger i att personer snabbare kommer till en aktivitet och
på sikt inte behöver uppbära försörjningsstöd.
Arbetet under 2018 finansierades till största delen inom befintlig ram, vilket innebar att
verksamheten har finansierats genom bland annat omfördelning av personal mellan
förvaltningarna. Under 2019 är finansieringen däremot oviss. Detta då det kommer att
behövas mer resurser, både aktiviteter och personal, för att öppna upp för ett större
deltagarflöde till och från Vuxkomp. Nyligen tagna beslut på nationell nivå kommer också
att påverka möjligheten för Vuxkomps utveckling, bland annat avskaffande av naturnära
jobb och extratjänster för att nämna några. Även Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag
kan komma att påverka verksamhetens utveckling. Med anledning av nationella
förändringar är det oklart vilka medel som behövs för att driva verksamheten vidare. Utan
tillskott av extra medel måste Vuxkomp på sikt avvecklas.
1.4.3.2 DUA – Delegationen för unga till arbete

I december 2015 tecknades en lokal överenskommelse mellan Region Gotland, genom
arbetsmarknadsenheten, och Arbetsförmedlingen med syftet att genom samverkan, utifrån
lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdraget handlade om
att coacha och vägleda unga till studier, vilket bland annat utförts via Ungkomp.
Ungdomsarbetslösheten på Gotland har under perioden drastiskt sjunkit.
Överenskommelsen avslutades den sista december 2018. Parterna är nu inne i en
resultatdiskussion om eventuellt fortsatt samarbete och möjligheter till fortsatt finansiering.
Arbetsmarknadsenheten har inom ramen för överenskommelsen bidragit med två
heltidstjänster, motsvarande en total kostnad om 1,3 miljoner kronor.
1.4.3.3 DUA – Delegation för unga och nyanlända till arbete

Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

En lokal överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering har i
december 2017 undertecknats av Arbetsförmedlingen på Gotland och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Syftet med överenskommelsen är att genom fördjupad
samverkan enligt en lokalt framtagen modell, påskynda nyanländas etablering på den
svenska arbetsmarknaden. Med etablering menas arbete med eller utan subvention och
reguljära studier. Det övergripande målet är att långsiktigt korta etableringstiden till två år.
Vuxenutbildningen erhöll 2018 statsbidrag motsvarande 1,2 miljoner kronor för att
utveckla samverkan med företag och stimulera aktiviteter för att koppla företag till lokala
jobbspår. Under 2019 kommer resterande 729 000 kronor att användas för fortsatt
utveckling.
1.4.3.4 IpA - integration på arbetsplatsen

Projektet Integration på arbetsplatsen (IpA) startade 2016 och avslutades under februari
2019. Det har drivits av utbildning- och arbetslivsförvaltningen i nära samverkan med
socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Projektet medfinansieras av Europeiska
socialfonden (ESF). Projektets syfte var att skapa ett inkluderande förhållningssätt på
arbetsplatserna. Projektet har arbetat fram en modell och skapat verktyg för att kunna ge
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ett framtida stöd till Region Gotlands arbetsplatser samt ett flertal företag i syfte att öka
kompetensen kring just inkludering. Erfarenheter och kunskap från projektet kommer att
hanteras vidare i ett nytt projekt, kallat Norma, där regionstyrelseförvaltningen är
projektägare. Integrationsenheten kan bli involverad i projektet och behöver då resurssättas
för detta ändamål.
1.4.3.5 Kompetenscentrum Gotland

Nationella satsningar på vuxenutbildning och arbetsmarknad bidrar till att
Kompetenscentrum Gotlands verksamhet växer och det planeras för utökad verksamhet
inom såväl vuxenutbildningen som arbetsmarknadsenheten Detta innebär att det kommer
finnas ett stort behov av ytterligare lokaler. I dagsläget är det svårt att förutse om
expansionen kommer bli beständig eller om det blir en minskad efterfrågan av lokaler
under 2020. Expansionen inom kompetenscentrum är avhängig alla statsbidrag som
verksamheterna beviljas. Statsbidragen ska redovisas och icke nyttjade medel måste
återbetalas. Beviljade statsbidrag under 2019 är enligt följande: yrkesvux och sfi 13 450 000
kronor. Lärlingsutbildning 1 564 000 kronor. Utbildning som kombineras med trainee eller
annat arbete inom hälso- och sjukvård 2 850 000 kronor.
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. Upphandling gällande transportutbildning med option på
bussförarutbildning kommer att slutföras under februari månad. Enligt beslut av Skolverket
i januari 2019 beviljas 715 000 kronor i bidrag vilket täcker mindre än 50 procent av
kostnaden för utbildningen.
1.4.3.6 Gotlands folkhögskola – Nygårds elevboende

Internatboendet Nygårds vid Gotlands folkhögskola i Hemse har ett omfattande behov av
renovering och modernisering. Därför beslutade nämnden att begära om investeringsmedel
hos regionfullmäktige, som har beviljat 26 miljoner kronor för en nybyggnation av
internatboendet. Ett alternativt förslag till nybyggnation av Nygårds internatboende har
framkommit under hösten 2018. Det nya förslaget avser renovering av befintligt hus, vilket
presenteras för nämnden separat inför beslut.
1.4.3.7 OSA - Offentligt skyddad anställning på Gotland

Offentligt skyddat arbete (OSA) är en insats i Arbetsförmedlingens regi och i samarbete
med offentlig sektor. Offentligt skyddat arbete gäller för personen som är arbetssökande
och har olika funktionsnedsättningar och tidigare inte haft kontakt med arbetslivet.
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Enligt beslut i socialnämnden1 har verksamheten flyttats från socialnämnden till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden motsvarande en samordnartjänst och 46 platser för OSA.
Arbetsmarknadsenheten står i ett läge där beslutet och överenskommelse anger 46 platser
medan de ekonomiska förutsättningarna finns för endast cirka 35 platser. Budget
överskrivs därmed om fler platser än 35 erbjuds. För att klara den volymen behöver medel
tillskjutas i budget motsvarande 1 000 000 kronor. Utan tillskott av extra medel måste
avtalet skrivas om och omfatta 35 platser istället för nuvarande 46.
1.4.4

Löpande och strukturella förändringar/omprioriteringar för att klara den
ekonomiska situationen framåt

Om ovanstående prioriteringar ska bli lyckosamma så förutsätter det att socialförvaltningen
liksom Arbetsförmedlingen bidrar till gemensamma verksamheter. Det finns en stor

1

Socialnämnden beslut SON § 126, 2013-12-06 https://www.gotland.se/75609 (hämtad 2019-02-11)
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osäkerhet kring statsbidragen, såväl storlek som innehåll. Statsbidragens storlek påverkar
även utbudet av yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.
Vuxenutbildningen lyfts ofta fram som en av lösningarna på kompetensförsörjningsbristen.
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. 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. Utmaningar
finns beträffande samverkan kring personal och lokaler men förhoppningen är att
enheterna tillsammans ska kunna erbjuda så kostnadseffektiva utbildningar som möjligt.
1.4.5 Elevflöden och demografi kommande år

Elevvolymen, antal årselever, är ökande de närmaste tio åren och motsvarar i genomsnitt
620 elever som årligen påbörjar sina gymnasiestudier. Årselever är den prognostiserade
volymen av elever som är studerande vid samtliga huvudmän. Den kommunala
gymnasieskolan i den egna kommunen har cirka 81,5 procent av årseleverna, den
resterande delen av årseleverna fördelar sig mellan fristående huvudmän och andra
kommunala huvudmän.
Planeringsunderlaget för gymnasieskolan utgörs av elevkullarnas2 storlek.
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1.4.6 Nya bussavtal

Region Gotland upphandlar under 2019 nytt avtal för kollektivtrafik och skolskjuts i en
gemensam upphandling. Avtalet som ska gälla från sommaren 2020 är treårigt i väntan på
nytt långsiktigt kollektivtrafikavtal från 2023. För första gången någonsin kommer
skolskjuts och linjetrafik kunna planeras i större samverkan. Kommande behov av en mer

Elever folkbokförda på Gotland som är inskrivna i de tidigare skolformerna, statistiken är hämtad från barn- och
elevregistreringsprogrammet Procapita – Tieto Enator, elever i asyl är här inte medräknade
2
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flexibel planering av undervisningstid för att möta tillgång till lokaler och personalresurser
kommer att kräva en samverkan med planeringen av linjetrafiken.

1.5 Driftbudget – behov och prioriteringar 2022 - 2022
1.5.1

Ramförändringar i sammandrag inklusive motivering

Sammanställning av behov av budgetförstärkning 2020–2022
Jämförelse med budget år 2019
Gymnasieskola

2020
4 564

Finansieringsprincipen

-

Driftskonsekvenser investeringar i lokaler

-

Summa, tkr, (+ökat behov, - minskat behov)

4 564

2021
4 065
-

2022
5 269
-

2 840

3 560

6 905

8 829

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för 2019–2021 är ramjustering för ökat
antal elever i gymnasieskolan inarbetade i plankalkylen för åren 2020–2021. Vid omräkning
av antalet elever inför strategisk plan och budget 2020–2022 är behovet av ramförstärkning
än större än vad som tidigare har angetts. För planperioden beräknas det vara drygt ett
hundratal fler elever än vad som angivits i tidigare plankalkyl. Den sammanlagda
ramökningen som begärs till resursfördelningen är 3,8 miljoner kronor varav 1,5 miljoner
kronor är tidigare inarbetat i plankalkylen. Utöver ramjusteringar för förändringar i
elevvolymer begärs även kompensation för externa avtal med 800 000 kronor, vilket avser
ersättning till extern huvudman.
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1.5.2

Jämförelse med andra kommuner3

Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade
programutbudet på Gotland 20,7 procent högre än i riket år 2019. I jämförelse med
föregående år har den budgeterade kostnaden minskat med 7,8 procent. Kostnaden för
gymnasieutbildning uttryckt som kronor per invånare har den senaste åren minskat. Region
Gotland har procentuellt högre kostnader för gymnasieutbildning än vad som motiveras av
den egna strukturen enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet. För år 2017 var
kostnaden 10,4 procent högre. Vid en analys av kostnaden för gymnasieutbildning kan inte
faktum i form av ö-läget bortses ifrån, vilket medför svårigheter för Gotland att samverka
med andra kommuner med att gemensamt erbjuda gymnasieutbildningar, inom exempelvis
ett gymnasiesamverkansförbund. De kommuner som har en in- och utpendling av elever,
eller samverkar i gymnasiesamverkansförbund, har som regel en lägre kostnad för
gymnasieutbildning. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tidigare beräkningar visar på
att en situation med in- och utpendling av gymnasieelever mellan närliggande kommuner
Avser här redovisade kostnader för år 2016 i kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) och Region Gotlands barn- och elevtal i
kommunal verksamhet hämtat från årsbokslutet 2016.
3
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teoretiskt skulle kunna reducera Region Gotlands kostnader för gymnasieutbildning med
18,4 miljoner kronor vilket ligger nära den överkostnad som gymnasieskolan har i dag.
Den kommunala vuxenutbildningen har sammantaget lägre kostnad i jämförelse med
kommungruppen och samtliga kommuner. Utbildningskostnaden för grundläggande
vuxenutbildning är 19,1 procent högre än de nedan redovisade kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 9 830 kronor per heltidsstuderande (årsplats). Den
högre kostnaden förklaras av ett lågt deltagande i förhållande till lagkravet om att
kommunen ska tillhandahålla en organisation för vuxenutbildning. Utbildningskostnaden
för gymnasial vuxenutbildning är 33,4 procent lägre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 15 510 kronor mindre per heltidsstuderande. Den
lägre kostnaden förklaras bland annat av att den upphandlade vuxenutbildning av såväl
interna som externa utförare medräknas.
Grundläggande Not
vux

Vuxenutbildning
Gotland
Jämförelser
Not

Gymnasial Not
vux

61 410

30 948

Samtliga kommuner

53 007

46 506

Kommungruppen

50 154

46 410

Nettokostnad år 2017, kronor per heltidsstuderande, kommunal regi

Svenska för invandrare (sfi) har i en jämförelse en låg kostnad. Kostnadsnivån för år 2017
är 55,5 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 191
kronor mindre per studerande.
Svenska för invandrare

2017 Not

Gotland

153

Jämförelser

Samtliga kommuner

343

Kommungruppen

344

Kostnad, kronor per invånare, avser samtlig
regi
Not

1.5.3

Resursfördelningsmodell

Gymnasieskola
Resursfördelningsmodell/flöden (+ökat behov, - minskat behov)
Jämförelse med budget år 2019, tkr
2020

2021

2022

9 620

7 565

6 794

568

568

568

Från annan kommun

-585

-585

-27

I annan kommun, kommunal skola

-903

-485

-206

I annan kommun, fristående skola

-975

-838

-700

Schablonersättning, återsökta ersättningar

-3 961

-2 961

-1 961

Summa

3 764

3 265

4 469

Kommunala skolan

I den egna kommunen
Fristående skolan

I den egna kommunen
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Interkommunal ersättning

Statliga ersättningar
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2019

Kommunala skolan

2020

2021

-

-

-

Externa avtal

800

800

800

Summa

800

800

800

4 564

4 065

5 269

Fristående skolan

Netto

Inför år 2021–2022 minskas prognosen för etableringsersättning och de återsökta
ersättningarna.
Elevflöden för perioden
År
Kommunal skola, egna kommunen
Fristående skolan, egna kommunen
Kommunal skola, annan kommun
Fristående skola, annan kommun
Summa
NotI

2020

2021

2022

1 623

1 599

1 590

254

254

254

77

80

82

36

37

38

1 990

1 970

1 964

den kommunala skolan är 20 elever medräknade från annan kommun.

Förändring
Förändring i elevtal, jämförelse med 2019
År

2020

2021

2022

Kommunal skola, egna kommunen

62

38

29

Fristående skolan, egna kommunen

8

8

8

Kommunal skola, annan kommun

-8

-5

-3

Fristående skola, annan kommun

-7

-6

-5

55

35

29

Summa
NotI

den kommunala skolan är 20 elever medräknade från annan kommun.

1.5.4

Generella statsbidrag enligt finansieringsprincipen

Finansieringsprincipen tillämpas när riksdagen, regeringen eller statliga myndigheter
beslutar om regeländringar som tar sikte på de verksamheter som bedrivs av kommuner
och landsting. Exempel på sådana beslut är när:
införande av nya obligatoriska uppgifter.
 frivilliga uppgifter blir obligatoriska
 det kommunala ansvaret för vissa uppgifter tas bort eller avregleras
 staten ändrar ambitionsnivåerna för befintlig verksamhet
Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och
kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. Principen innebär att kommuner och
landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att
finansiera statliga beslut.
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På senare år har flera genomgripande reformer genomförts inom nämndens
verksamhetsområden och förmodligen kommer det även i framtiden att ställas krav på
omställningar och genomförande av nya reformer inom nämndens ansvarsområden.
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Förvaltningen har under flera år haft ambitionen att säkra att finansieringen av statliga
beslut som regleras i den kommunalekonomiska utjämningen och berör gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden också tillförs den utförande nämnden.
De senaste åren har förvaltningen avstått att äska särskilt för bidrag som varit generella då
de riktade statsbidragen har ökat och förvaltningen sökt dessa själva. Enligt den senaste
”Specificeringen av vissa statsbidrag för kommuner åren 2018–20214” framgår att de flesta
statsbidragen är riktade och att inga nya generella statsbidrag tillfaller Region Gotland inom
nämndens verksamhetsområden för 2020 och framåt. Regeringens ”vårändringsbudget” för
2019 kan dock innebära förändrade reformer inom integration, arbetsmarknad,
vuxenutbildning och gymnasieutbildning vilket kan påverka tilldelningen av generella
statsbidrag till kommuner runt om i Sverige. Detta gör att nämnden i nuläget väljer att inte
äska för generella bidrag utan inväntar regeringens vårändringsbudget för 2019.
1.5.5

Kompetensförsörjning

Lärosätena kommer inte under kommande år att kunna utbilda tillräckligt med lärare inom
samtliga ämneskompetenser för att täcka de behov som finns. Region Gotland måste
därför ta ett större eget ansvar för att vidareutbilda egen personal för att undvika en
långsiktigt förstärkt lärarbrist. Detta bör främst ske genom förväntade fortsatta statliga
satsningar på vidareutbildningsmöjligheter för lärare, med förstärkning av egna medel för
att skapa attraktiva villkor för att motivera redan anställda lärare att vidareutbilda sig mot
tydliga bristområden. Kostnad för att öka möjligheten att befintliga lärare satsar på
vidareutbildning beräknas till cirka 0,4 miljoner kronor.
För att ytterligare förstärka attraktiviteten och skapa hållbara uppdrag som lärare, där
professionen kan fokusera på det pedagogiska arbetet, bör det ske en fortsatt satsning på
alternativa kompetenser inom skolan, såsom socialpedagoger och lärarassistenter.
Rekrytering av alternativa kompetenser kan också bli aktuell inom t ex studie- och
yrkesvägledningen, där motsvarande fördelning av arbetsuppgifter kan ske genom SYVadministratörer. Bedömningen är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan erhålla
statsbidrag för delar av dessa satsningar samt att eventuella extra kostnader kan finansieras
inom given budgetram.
Så kallade mentorsanställningar är ett sätt att behålla kompetens inom skolan. En sådan
anställning innebär att en medarbetare efter uppnådd pensionsålder erbjuds en
tidsbegränsad anställning, där en del av uppdraget innebär att vara mentor för yngre
kollegor och en del att ansvara för undervisning inom sin grundprofession. Det senare
uppdraget blir då i mindre omfattning än tidigare. Kostnad för inrättande av
mentorsanställningar beräknas till cirka 0,12 miljoner kronor.
I samband med internbudgetarbetet kommer en bedömning av omfördelning av ram att
ske, i syfte att finansiera prioriterade insatser gällande kompetensförsörjning.
Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

1.5.6

Heltidsresan5

SKL och Kommunal har träffat en central överenskommelse om att heltidsarbete för
anställningar inom Kommunals avtalsområde ska vara normen fr o m 1 juni 2021. Varje
kommun har ett uppdrag att organisera för att detta ska kunna realiseras. Inom Region
Gotland innebär det att samtliga förvaltningar arbetar för att kartlägga de egna
förutsättningarna och att arbetet samordnas av regionstyrelseförvaltningen. Detta arbete
4
5

Publicerad 2019-01-10 hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
enligt anvisning 5.1
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handlar både om att vara en attraktiv arbetsgivare, men också om att heltidsarbete som
norm matchar ett ökande kompetensförsörjningsbehovet inom välfärdssektorn.
Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen innebär den s k heltidsresan att
konverteringar, det vill säga tidsbegränsade anställningar som övergår till
tillsvidareanställningar enligt regler i lagen om anställningsskydd, inom Kommunals område
bevakas löpande i syfte att erbjuda berörda heltidsanställning. Samtliga annonser bevakas
också för att i möjligaste mån undvika nyrekrytering av deltidsanställningar. För att detta
ska vara möjligt krävs det att varje chef ser över sina möjligheter att organisera för heltid,
men också att Region Gotland som helhet har en organisation för att samordna behoven
för verksamheter som tillhör olika förvaltningar. Exempelvis skulle ett deltidsarbete som
elevassistent inom gymnasiet kunna kombineras med till exempel måltids- eller städarbete
inom samma lokaler, uppdrag som idag organiseras inom regionstyrelseförvaltningen.
För att undvika ökade kostnader inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen då det gäller
att möta kravet på heltid som norm, uppmanar barn- och utbildningsnämnden
regionstyrelsen att se över möjligheten att samordna verksamheterna som hanterar daglig
bemanning inom respektive förvaltning, så att detta uppdrag kan tillföras en gemensam
bemanningsorganisation.
1.5.7

Lärarlönelyftet

Den statliga satsningen Lärarlönelyftet har inneburit att lönebilden har förskjutits påtagligt
för stora delar av lärarkåren, inklusive skolledarkåren där det så kallade respektavståndet
har minskat. Formellt har Lärarlönelyftet endast kunnat tilldelas gymnasieskolans lärare,
men detta har alltså ändå påverkat lönebildningen för både vuxenutbildningen och
folkhögskolan. Hittills har dessa extra lönesatsningar hanterats via lönetillägg för de
medarbetare som fått del av satsningen. Även om statsbidrag till sin natur är tidsbegränsade
är den personalpolitiska bedömningen att satsningen behöver kvarstå, oavsett en förändrad
inriktning från staten. Vid nyanställningar och inom löneöversyner jämförs löner, där
Lärarlönelyftet ses som en del av ”hela lönen” vilket har bidragit till ökade förväntningar på
högre lönenivåer. En uppskattad bild är att cirka hälften av Sveriges kommuner har valt
modellen med lönetillägg och hälften har lagt in det som en del i den ordinarie
månadslönen. För att kunna jämföra lönenivåer, både internt och externt, behöver även
Region Gotland inlemma Lärarlönelyftet i grundlönen. Detta är också angeläget för
trovärdigheten i arbetsgivarrollen, där medarbetare nu får ett lönetillägg för att de anses
vara ”särskilt skickliga” och där det skulle vara svårt att motivera att detta inte längre skulle
vara aktuellt vid ett eventuellt indraget statsbidrag. Vi skulle också få en ny obalans i
lönebilden eftersom andra lärare, också skickliga men som inte uppfyllt de särskilda
kriterierna, skulle hamna högre i lönejämförelser. Behovet är därför stort att hanteringen av
Lärarlönelyftet upphör som lönetillägg och att dessa lönemedel inlemmas i månadslönen
för berörda lärare. I den mån detta innebär en kostnad hanteras den inom befintliga ramar.
1.5.8

Taxor och avgifter, interna och externa

Ärendenr GVN 2019/6 Datum 2019-03-07

Nämnden följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige
1.5.9

Kompensation för externa avtal

Några externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2020 finns inte. Lagen om
offentliga bidrag på lika villkor ger däremot effekter som liknar avtal. Kompensationen för
2020 beräknas uppgå till 800 000 kronor.
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Investeringsförslag med motiveringar 2020–2024
2.1

Lokaler

I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans mellan
organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga
regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar
våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
2.1.1

Lokalplanering

I arbetet med lokalplanering har vi delat in skolorna efter GVN:s verksamheter. Vi har
tillsammans med vår hyresvärd och verksamhetsansvariga kartlagt dagens lokaler och
beräknat framtida behov efter Statisticons befolkningsprognos som tar hänsyn till
arbetsmarknadens förväntade utveckling och planerade bostadsbyggen. Vi har även tagit
hänsyn till förväntade reformer inom fr.a. vuxenutbildning för att få en så riktig prognos
som möjligt.
För Gotland tillkommer under åren 2019–2025 cirka 328 ungdomar som kan söka
gymnasieskola medan befolkningen in åldrarna 19-64 kommer att minska med 507
personer.
Detta gör att det inte finns behov av några större utbyggnader på Kompetenscentrum
Gotland eller Folkhögskolan medan anpassningar behövs göras på gymnasieskolan.
Däremot kommer bristen på arbetskraft att medföra ett utökat behov av olika
yrkesutbildningar vilket medför ett behov av anpassade lokaler för verkstad, vård,
restaurang etc.
En mindre ökning av antalet ungdomar på ungdomsgårdarna innebär ett antal mindre
anpassningar.
För mer information, se bilaga 1: Lokaler för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019–2024 och
bilaga 2: Investering lokaler GVN 2020 – 2024.
2.2

IT-investeringar

Skolväsendet har ett tydligt uppdrag i läroplanerna för att alla barn och elever ska ha
samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Ny teknik, digitalisering och
internet är också några av nycklarna för alla medarbetare att hitta nya effektivare arbetssätt,
samverkan och en mer tillgänglig förvaltning. Satsningen på att fortsatt utveckla IT- miljön
utifrån förvaltningens handlingsplan för digitalisering pågår. Aktiviteter inom ramen för
handlingsplanen är införandet av ett nytt gemensamt skoladministrativt system och med
detta en översyn av hela systemarkitekturen inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Nya digitala lärverktyg och lärresurser införs och integreras i en portal där användare med
en inloggning når sina resurser.
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Succesivt införs flera e-tjänster för vårdnadshavare. men även som interna tjänster, i syftet
att hitta effektivare arbetssätt och skapa en mer tillgänglig förvaltning.
För mer information se bilaga 3: Investeringsäskanden IT 2020–2024, GVN
Bilageförteckning

Bilaga 1: Lokaler för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019–2024
Bilaga 2: Investering lokaler GVN 2020 – 2024
Bilaga 3: Investeringsäskanden IT 2020–2024, GVN
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Handlingstyp
Bilaga 1 Strategisk plan och budget GVN
Datum

8 mars 2019

Lokaler för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2019–2024
Revision 190308

Lokalplanering 2019-2024

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett stående uppdrag, från
regionfullmäktige, att till budgetberedningen varje år redovisa investeringsplan
för de närmaste åren.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans
mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den
långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en
linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands
strategiska lokalplanering.
Anmärkning: Driftkostnaden är i alla förslag nedan uträknad med schablonen 8
% av investeringen. (Kapitalkostnad och övriga kostnader som el, värme,
vatten mm.)
1. Prognos och sammanfattning

Senaste prognosen är från 2019-03-04 och bygger på Statisticons beräkningar
med demografisk framskrivning med antaganden om nybyggnation.

Prognos 2019-03-04

Wisbygymnasiet förväntas få fler elever samtidigt som Kompetenscentrum och
Folkhögskolan expanderar. Detta har gjort att tillgången på lokaler blivit en
begränsande faktor för verksamheternas tillväxt.

Besöksadress Visborgsallén 196

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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Antalet innevånare i åldersgruppen 16–18 år som kan söka till Wisbygymnasiet
kommer att öka med 349 mellan år 2019 till 2027.
Antalet innevånare i åldersgruppen 19-64 kommer att minska med 185 mellan
år 2019 och 2027.
Prognosen för vuxenutbildning är osäker men det mesta tyder på att
kompetensförsörjningsbristen framöver kommer att innebära en ökning av
behovet av vuxenutbildning. Det handlar dels om att höja utbildningsnivån för
kortutbildade och kunna erbjuda kompetenshöjande insatser men även
yrkesväxling för de som redan har ett arbete. Folkhögskolan prognostiserar
oförändrat antal elever.
Nyanlända och SFI beräknas vara oförändrat eller minskande de närmaste åren
mot bakgrund att ett minskat antal hänvisas till Gotland. Andelen
kortutbildade på SFI har ökat vilket innebär ett större behov av anpassade
yrkesutbildningar. Efter den stora uppgången 2016 har en minskning av antalet
asylsökande skett. Antalet barn och elever har minskat kraftigt och idag finns
inget flyktingboende kvar på Gotland. Detsamma gäller ensamkommande
barn. I dagsläget placeras inga ensamkommande barn på Gotland och endast
ett Haimaboende är i drift. Under 2019 prognosticeras kommer Gotland att ta
emot 75 anvisningar inklusive kvotflyktingar. Under 2018 aviserades 125
anvisningar.
Arbetsmarknadsenheten expanderar genom nya arbetsuppgifter såsom
förmedling av feriejobb fr o m 2019.
2. Wisbygymnasiet (WG)

WG:s lokalbehov är beroende av vilket programval eleverna gör och
erfarenheten visar att det är svårt att prognosticera hur eleverna kommer att
välja. Därför är vår strävan att så många som möjligt av våra lokaler är flexibla
och passar samtliga program. De speciallokaler som behövs för
yrkesprogrammen begränsas till endast det som är specifikt för dessa
yrkeskurser.
Det finns en ambition att samla all verksamhet för Wisbygymnasiet på
Solrosenområdet i södra Visby och på detta sätt skapa en geografiskt samlad
skola. Det ger WG också möjlighet att mer effektivt använda lokalerna och att
på ett mer flexibelt sätt lägga scheman för elever, lärare och lokaler.
Detta kommer att göra att lokalkostnaderna minskar då gymnasiet lämnar
dagens lokaler i norra Visby och möjligheterna till samplanering ökar vilket
innebär bättre utnyttjande av våra resurser. Samordnade gymnasieprogram och
kurser för vuxna är bra ur både ett pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv.
2.1. Förstudie för att samla alla program till Solrosenområdet
alternativt att stanna kvar på norr.

GVN har tidigare uttryckt önskemål om att Wisbygymnasiet skall främja
intresset för yrkesprogrammen och för att utjämna skillnaderna mellan pojkar
och flickor. Några av de hinder som identifierats för detta är uppdelningen
mellan norra och södra Visby. Förvaltningen eftersträvar att skapa en
geografiskt samlad skola där alla elever läser tillsammans och så ofta som
möjligt finns i samma lokaler.
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El och Energiprogrammets (EE) inriktning för Dator och
kommunikation har flyttat till E-huset och Q-huset på
Solrosenområdet. WG har därmed lämnat Hackspettenområdet och
lämnat plats för bl. a Polhemskolan.



Anläggningsteknik kommer att finnas kvar med sina lokaler och
körgård på Lundbygatan.



Naturbruksprogrammets yrkeskurser kommer även i framtiden att
upphandlas av en leverantör med tillgång till djur och åkrar.
Gymnasiegemensamma kurser genomförs på Solrosenområdet.

En förstudie har genomförts för att kunna flytta VVS- och
fastighetsprogrammet (VF), Sjöfartsutbildningen (RX) samt El och
Energiprogrammets (EE) inriktning för Elteknik till Fordonshuset på Solrosen.
I förstudien har även ingått att Bygg- och anläggning (BA) flyttar till en
nybyggd bygghall i anslutning till de övriga programmen. Om detta genomförs
har WG helt lämnat Norra Visby och lokalerna på Väduren kan säljas eller
överlämnas till andra intressenter. Den preliminära kostnaden uppgår till 150200 mnkr vilken ansetts för hög varför programmen beräknas kvarstå i
befintliga men nyrenoverade lokaler.
Investering och kostnader

Förstudien enligt ovan omfattar ett omfattande och påkostat förslag som
uppfyller alla önskemål. Priset på detta förslag överstiger kraftigt den förväntan
som fanns.
Med anledning av att förstudien översteg den förväntade kostnaden har
förvaltningen beställt en alternativ utredning som innebär att skolan finns kvar
på Herkulesväg och Broväg i norra Visby de närmaste tio åren. Dessa lokaler är
idag delvis mycket slitna och motsvarar ej kraven för en modern undervisning.
Behov finns för upprustning och anpassning av lokalerna för VF, EE, RX och
BA. Kostnaden enligt den uppskattning som TKF gjort för att anpassa och
renovera dagens lokaler uppgår till ca 8 mnkr.
Drift/Hyra vid dagens lokaliseringar



Lokalkostnaden för Lundbygatan (transport och anläggningsteknik) har
minskat från ca 1,6 mnkr till 300 tkr/år. Detta då WG nu lämnat 75%
av lokalen i samband med nedläggningen av Transportteknik.



Lokalkostnaden för Broväg 8D, svetshuset uppgår till ca 1,4 miljoner
kronor /år



Lokalkostnaden för Väduren uppgår till ca 4,5 miljoner kronor /år

2.2. Elevprognos för de aktuella programmen.

VVS och fastighet (VF), Inriktning VVS och ny inriktning Fastighet innebär
utökning från 10 till 20 elever per år.
Bygg och anläggning (BA), oförändrat 25 elever per år.
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El och energi (EE), oförändrat antal elever. Datateknik och elektronik med
16 elever är lokaliserade på Solrosen medan elteknik med 16 elever finns på
Herkulesväg.
Sjöfart (RX), oförändrat antal elever.
2.3. Lokalerna på Solrosenområdet.

Alla byggnader på Solrosenområdet har fått förnyad ventilation och
värmeåtervinning som uppfyller höga krav på en modern, arbetsmiljövänlig
och energieffektiv drift.
Fordons- och transportprogrammet (FT). Fordonsutbildningen ökar sitt
intag från 16 till 24 platser. Efter förfrågan från branschen om ny inriktning
mot tunga fordon och maskiner har beslutats att starta denna utbildning för
både ungdomar och vuxna. För detta krävs att huset återställs till ungefär den
planlösning som varit tidigare. Den norra delen av byggnaden är dessutom i
stort behov av PU och verksamhetsanpassningar. Förstudie och
kostnadsuppskattning beställs under 2019.
Hansahuset har behov av nytt golv. Behov av grupprum. Förstudie och
kostnadsuppskattning beställs under 2019.
Desideriahuset. Ytskiktet i bra skick. Underhållsåtgärder pågår. Atriumgården
åtgärdas under 2019.
Steffenhuset planeras inga åtgärder. Brandskyddet ses över för möjlighet att
övernatta vid uthyrning. (önskemål från Almedalsveckan).
Sävehuset, planeras inga åtgärder. Problem med säkerhet vilket redovisas som
en separat punkt nedan.
E-huset, Inga åtgärder planeras.
Matsal och kök, RSF-kök planerar mindre ombyggnad av kök. Problem med
säkerhet vilket redovisas som en separat punkt nedan
Idrottshallarna, Omfattande periodiskt underhåll (PU) genomfördes
sommaren 2017 inför Island Games varför inga nya åtgärder planeras.
Utomhusförråd är i behov av PU.
Säkerhet och trygghet, Wisbygymnasiet har varit utsatt för ett antal hot och
incidenter under senare år. 2015 stängde hela skolan efter ett hot på sociala
medier och förhöjd beredskap infördes på KCG och ett antal av våra
grundskolor och förskolor. Ett flertal brandtillbud har inträffat. Skolan har
också blivit utsatt för ett antal hotfulla situationer då elever och obehöriga har
slagits och hotat personal och elever.
Ett konsultföretag har gjort en genomgång av säkerhetsarbetet och föreslagit
ett antal åtgärder såsom övervakning, elektroniska lås, överfallslarm. Detta i
kombination med ett förbättrat arbete med personal och elever kommer att
höja säkerheten och tryggheten för personal och elever.
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För dessa säkerhetsåtgärder finns beviljat 1 mnkr 2019.
3. Gotlands folkhögskola (GFH)

Folkhögskolan finns idag i Hemse och Fårösund. På bägge platser förväntas att
antalet elever är oförändrat de närmaste åren. Detta innebär att ingen utökning
av skolverksamheten planeras utan de åtgärder som planeras är underhåll och
modernisering av befintliga lokaler.
3.1. Hemse

GFH har idag brist på undervisningslokaler och använder andra icke anpassade
lokaler för detta.
Administrationen använder idag undervisningslokaler och skulle med en annan
placering kunna frigöra dessa för undervisning.
Foto och textilhuset har förändrat sin utbildning och önskar därför en
ombyggnad som skulle ge en större samlingslokal. Planändring inom huset för
att frigöra yta och öka tillgängligheten. Förstudie och kostnadsuppskattning
beställs under 2019 för anpassning och eventuell ombyggnad av
kök/matsal/elevkök/tvätt etc.
De studerande har behov av uppehållsrum, elevkök, tvättstuga.
Kök och matsal har behov av en förbättrad diskinlämning och diskutrustning.
Förstudie och kostnadsuppskattning måste beställas för översyn av
måltidsförsörjning, anpassning och eventuell ombyggnad av
kök/matsal/elevkök/tvätt etc.
Fönster på foto-textilhuset är i behov av ommålning.
Häggska huset har behov av nymålning.
Önskemål om laddplatser för elbilar. Avvaktar riktlinjer.
3.1.1.

Elevhemmet Nygårds

Refererande till:


Förstudierapport, TKF, arbetsnummer 1616-10413 daterad 2017-1121. (Att renovera och modernisera Nygårds till dagens krav och
standard)



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut om rivning av
Nygårds och nybyggnation ev. elevhem. GVN 2017/145



Strategisk plan och budget fastställd av RF juni 2018.

 Nytt förslag på ombyggnad utarbetat av Visbyark AB 2019-02-13.
I strategisk plan och budget finns 25,5 mnkr beviljade för rivning av befintligt
hus och nybyggnation av elevhem som erbjuder 25 nya elevboenden. Om ett
antal rum, skall användas för service och mindre elevkök blir nettotillskottet ca
22 rum.
Innan byggstart har beslut tagits att göra en förnyad utredning av ett äldre
förslag som utgår ifrån att bygga om det befintliga huset så att det uppfyller de
önskemål som finns. Som underlag finns det rumsfunktionsprogram som
fastställts i samarbete med verksamheten och TKF. Det nya förslaget erbjuder
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20 nya elevboenden och två kök och tvättrum. I källaren finns tekniska
utrymmen för ventilation och service.
Kostnaden för det förnyade omarbetade förslaget beräknas till 19 mnkr vilket
skulle innebära att budget för 2020 blir 4 mnkr.
Finansiering enligt ursprungsförslaget:
7,5 mnkr är överflyttat från UAF till TKF 2017.
7,5 mnkr är överflyttat 2018
10,5 mnkr flyttas över enligt plan 2020

Första förslaget enligt Flexator, hus Sannebo

Förnyat förslag på fasad utarbetat av Visby Arkitektbyrå.
3.2. Fårösund

Idag ca 150 studenter. Lokalerna i Fårösund hyrs av Offentliga Hus AB.
Avtalen är tecknade mellan GFH och hyresvärden. Region Gotlands policy är
att alla externa hyresavtal tecknas av TKF och att sedan verksamheterna hyr av
TKF. Detta arbete påbörjas under 2019.
GFH har i dagsläget behov av ytterligare lokaler i Fårösund i form av
studentbostäder. Förhandling pågår om att renovera en före detta kasern i
utbyte mot ett förlängt hyreskontrakt.
4. Kompetenscentrum Gotland
4.1. Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen förväntas spela en avgörande roll för flera stora
samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta
yrke och kompetensförsörjning till arbetslivet. Nationellt sett så är det fler
elever som studerar inom ramen för Vuxenutbildning än inom
ungdomsgymnasiet. En rad statliga utredningar har avslutats och pågår där
Vuxenutbildningen är en viktig del.
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Vuxenutbildningen på Gotland omfattar grundläggande vuxenutbildning,
gymnasial vuxenutbildning, regionalt yrkesvux, regionalt lärlingsvux, svenska
för invandrare, yrkeshögskoleutbildningar, studie- och yrkesvägledning för
vuxna samt Lärcentrum (tentamensservice, pedagogiskt stöd och
skolbibliotek). Totalt ca 60 medarbetare och 1700 elever samt de som utnyttjar
tentamensservice, studietek samt studie och yrkesvägledningen över året.
Under de senaste två åren har Vuxenutbildningen expanderat från c: a 30
anställda till närmare 60. Framförallt beror denna ökning av antalet elever på
SFI (Svenska För Invandrare), ökade satsningar på yrkesutbildningar samt
reformer inom grundläggande vuxenutbildning.
Elevantalet inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i lektionssal
förväntas öka markant. Detta beroende på konjunktur och statliga beslut. En
del av undervisningen genomförs på distans men den förändrade elevgruppen
kräver mer lärarledd undervisning. En stor del av eleverna kommer att ha
annat modersmål än svenska.
För SFI beräknas en viss minskning då anvisningarna till Region Gotland
minskat stort sedan 2017. Dock bör påpekas att det är stor anhörig-, kärlekssamt arbetskraftsinvandring som påverkar inflödet till SFI. Ett ökat antal elever
på SFI med kortare utbildningsbakgrund innebär ett ökat behov av mer
genomgripande insatser för att kunna etablera sig i samhället.
Regionalt yrkesvux och regionalt lärlingsvux förväntas få fortsatta statliga
satsningar. Då kompetensförsörjningsbristen är så pass omfattande är det
troligt att yrkesutbildningar inom vuxenutbildning fortsatt kommer att öka då
detta är ett sätt att på relativt kort tid utbilda personal för såväl den offentliga
som privata sektorn. Kombinerade utbildningar SFI/SVA (Svenska som
Andraspråk) med yrkesvux/lärlingsvux förväntas öka då detta är en möjlig väg
att förkorta etableringstiden.
De statliga satsningarna i form av statsbidrag (Skolverket, Tillväxtverket) torde
innebära en ökning av antalet elever i syfte att höja utbildningsnivån på de
gotländska medborgarna för att tillgodose kompetensförsörjningsbehoven.
Rekryterande insatser som t ex ”Steget in” (en studieförberedande kurs) är en
del av Vuxenutbildningens rekryterande uppdrag och samarbetar bland annat
med Ungdomskraft, Ungkomp och Vuxkomp.
Ett av förslagen inom Komvuxutredningen är att Särvux kommer att bli en del
av vuxenutbildningen som ”Särskild utbildning för vuxna” vilket troligen
kommer innebära en ökning av elever som är i behov av särskilt stöd i form av
särskilda undervisningsgrupper.
Vuxenutbildningen prognosticerar att starta uppdragsutbildningar från
näringsliv och myndigheter utifrån den kompetensförsörjningsbrist Gotland
står inför.
Tekniskt basår (förberedelse till ingenjörsutbildningar) planeras som ett
samarbete med Campus Gotland. I detta är det oklart var utbildningen ska
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bedrivas – förmodligen kommer det bli en kombination av Campus Gotland
och Vuxenutbildningens lokaler.
Vuxenutbildningen är även en del av Teknikcollege och förväntas certifiera
yrkeshögskoleutbildningen Drift- och underhållsteknik. Vuxenutbildningen ser
även möjlighet att bedriva tekniska yrkesvuxutbildningar (ex mekaniker,
svetsning, svarvning mm) i den mån det kan ges tillgång till ändamålsenliga
lokaler.
Behov och investeringar
Vuxenutbildningen finns på Broväg, Lundbygatan, Solrosen (vid
Wisbygymnasiet) Gesällgatan och Norra Hansegatan.
Vuxenutbildningen på Norra Hansegatan har förändrats över tid och finns i
lokaler som ursprungligen varit verkstäder och som kompletterats med
paviljonger och sambyggnation. Lokalerna är inte optimala för dagens
verksamhet och ett tidsenligt sätt att studera. Detta i kombination med att det
är för få ytor. På grund av brist på arbetsrum används idag två fullstora
klassrum som kontor.
Inom kort krävs stora investeringar i belysning, brandskydd och ventilation då
aggregat och system är gamla och behöver bytas ut. Toaletter är nedslitna och
för få. Lokalerna är i behov av en effektivitets- och tillgänglighetsöversyn då
det är många vrår och svårtillgängliga utrymmen. Det är trösklar som försvårar
för vagnar som transporterar pedagogiskt material. Lokalerna behöver bli mer
lätta att städa, utrymma och otryggheten behöver minskas
genom mer ljus och glas.
Vuxenutbildningen behöver idag mer anpassade lokaler inom såväl
administration, teoretisk och praktisk undervisning som är mer flexibla
då verksamheten snabbt förändras. Det behövs fler grupprum för studier på
egen hand men också för elever med särskilt stöd. Lokaler för samtal och
grupparbeten. Platser för distansstudier. Om Vuxenutbildningen ska vara kvar i
befintliga lokaler behöver de anpassas för att kunna nyttjas på ett effektivare
sätt genom flexibla och enkla lösningar.
När elever och studenter på Vuxenutbildningen kommer ut i arbetslivet, blir de
ambassadörer för verksamheten och då ska de förutom en bra utbildning ha
studerat i en bra studie- och arbetsmiljö.
För att klara den förväntade ökningen så prognosticerar vuxenutbildningen
behov av ytterligare cirka 5 klassrum, 1 metodrum (Vård och Omsorg), 6
grupprum/samtalsrum, 8–10 arbetsplatser, personalrum, vilrum, tvättstuga och
förrådsutrymmen.
Det förändrade utbudet behöver tillgång till anpassade lokaler för
yrkesutbildningar (verkstad, restaurang, vård- och omsorg, elteknik med mera).
Yrkesutbildningar och de lokalbehov som detta medför ska samplaneras med
Wisbygymnasiet i högre utsträckning. Idag bromsas uppstart och utveckling av
yrkes- och lärlingsvuxutbildningar på grund av bristande möjlighet att
samutnyttja lokaler. Detta innebär att Gotland inte kan nyttja de statsbidrag
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som finns att tillgå till yrkesutbildningar och kompetensförsörjningen blir i
förlängningen lidande.
För att kartlägga behovet har ett arbete startat för att analysera beläggningen av
salar och verkstäder. Schemaläggning av verkstadslokaler skall ske i samarbete
med Wisbygymnasiet. Beroende på var flaskhalsarna uppstår kommer
alternativa lösningar att tas fram.
UAF kommer i samarbete med TKF att planera för ett omfattande
underhållsarbete av de befintliga lokalerna. Detta arbete innefattar utbyggnad
och anpassning av ventilation till planerad verksamhet, byte och modernisering
av vatten, värme och avlopp. Golv, tak och belysning. Åtgärderna kan jämföras
med det arbete som genomförts på blivande Polhemskolan i liknande lokaler.
Vid en tidig uppskattning av kostnaderna anger TKF omfattningen jämförbar
med det som gjorts på Polhemskolan vilket innebär en kostnad på ca 10 mnkr.
Vid detta omfattande underhållsarbete måste alternativa lokaler tillfälligt kunna
erbjudas.
4.2. Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten omfattar den samlade studie och yrkesvägledarorganisationen, ungdomskraft dvs det kommunala aktivitetsansvaret, Steget
dvs praktik och anställningar (arbetsmarknadspolitiska insatser), förmedling av
regionens feriearbeten. Totalt 40 medarbetare och ca 100 anställda via BEAavtal, (BEredskapsAvtal) varav ett 20-tal vistas på enheten samtidigt.
4.3. Integrationsenheten

Integrationsenheten omfattar mottagande av anvisad flykting, det kommunala
ansvaret att ge 70 tim. samhällsorientering, bostadskoordinering, samordning
samhällslotsar, medborgarplatsen, aktiviteter för inkludering i samhället. Totalt
9 medarbetare och en enhetschef. Ca 500 deltagare.
Ett klassrum som fungerar som kontorslandskap för 9 medarbetare.
Medborgarplatsen med reception och samtalsrum, samutnyttjar 2 klassrum +
två samtalsrum med arbetsmarknadsenheten.
Enheten har tillförts en mängd nya arbetsuppgifter och expanderat varje år.
Verksamheten är relativt stabil och har inte behov av ytterligare lokaler under
2019.
Lokalerna behöver anpassas till en förhöjd säkerhetsrisk. (insynsskydd för
fönster, etc.). Behov av överfallslarm på medborgarplatsen.
4.4. Ungdomsgårdarna och Fenix ungkulturhus

Ungdomsgårdarna på Gotland emotser motsvarande ökning som
högstadieskolorna.
Fårösund, 7 fritidsledare tillsammans med Bubblan. Finns i samma byggnad
som Fårösundskolan. Tillgång till idrottshall. Planeras tillbyggnad av kök ca
150 tkr. Inga övriga åtgärder planerade.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr GVN 2019/

Region Gotland

Slite (BUBBLAN), 7 fritidsledare tillsammans med Fårösund. Bubblan
Ungdomsgård ligger mitt i Slite i Solklintsskolan lokaler. Lokalerna är
nyrenoverade och i gott skick. Inga åtgärder planerade.
Roma (AMOR), 5 fritidsledare tillsammans med Citygården. Amor
Ungdomsgård delar byggnad med bibliotek och apotek mitt i samhället. Behov
av ny gång från parkering till entré. Nyrenoverade lokaler och inga övriga
åtgärder planerade.
Hemse (HUGG), 6 fritidsledare tillsammans med KUFF. HUGG
ungdomsgård håller till på övervåningen av biblioteket i kommunhuset, ingång
från norra gaveln ut mot parkeringen. Lokalerna är nyrenoverade och i gott
skick. Inga åtgärder planerade.
Klintehamn, (KUFF), 6 fritidsledare tillsammans med HUGG. Finns i
anslutning till Klinteskolan och delar byggnad med idrottshallen och har även
tillgång till denna på fredagskvällarna. Slitna lokaler med behov av periodiskt
underhåll. Inga övriga åtgärder planerade.
Visby, Gråbo, (PUMA), 5 fritidsledare. Puma finns i egna lokaler i
anslutning till Gråboskolan. Delar lokaler med storbarnsfritids. Tillgång till
idrottshall. Puma ungdomsgård har behov av bättre belysning utomhus för att
öka säkerhet och trygghet. Kostnad ca 150 tkr.
Visby, Solberga, (Citygården), 5 fritidsledare tillsammans med Amor. Finns i
Solbergaskolans elevcafé. Behov av samtalsrum. Bättre belysning av skolgården
utanför Citygården för att öka säkerhet och trygghet. Kostnad ca 50 tkr.
Visby (Fenix ungkulturhus), 4 ungdomslotsar. Fenix ungkulturhus är en
mötesplats för ungdomar mellan 16-25 år. Fenix finns i ett eget hus på
Korpenområdet vid Norra Hansegatan 4 i Visby. Huset bedöms vara i dåligt
skick och är i behov av ombyggnad av ventilation, vatten och avlopp. Även
utbyte av golv, innertak och modernare belysning. Förstudie och
kostnadsuppskattning beställs under 2020.
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Investeringsäskanden
2020-2024
Nämnd/Förvaltning:
GVN/UAF
Kategori 1, Lokaler

Projekttext

Prio
1,2,3

Investeringsbudget, brutto tkr
2020 2021 2022 2023 2024

Driftkonsekvens, (kapitalkostn
kostnader) tkr
2021
2022
2023

Total

Pott
Maskiner, inventarier
Investeringar enligt plan

Folkhögskolan

Pott maskiner, verktyg, inventarier

3 200

Elevhemmet, totalt 25,5 mnkr, 7,5 under 2017,
7,5 under 2018, . En grundligare förstudie
genomföres våren 2019 minskar totalkostnaden
från 25,5 till 19 mnkr.
1

4 000

3 200

3 200

3 200

3 200

16 000

4 000

2 040

2 040

2 040

8 000
500
1 000
10 000
200
300
0

320

640

640

80
400

80
800

80
800

2 840

3 560

3 560

Nya investeringsförslag
Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet/KCG
KCG
Fenix Ungkulturhus
Folkhögskolan

Renovering och anpasning VF,EE,RX och BA
Projektering av flytt till söder
Säkerhetshöjande åtgärder, 1 mnkr 2019
Renovering och anpassning för Vuxutb
Projektering och förstudie
Projektering och förstudie kök, matsal, elevkök

Totalt investeringar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

lokalinvesteringar – prioritetsordnas
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

1
2
1
1
1
2

4 000

4 000
500

1 000
5 000
200
300

5000

17 700 12 200

3 200

3 200

3 700

40 000

0

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på
investerat kapital. Inkluderar internränta 2017 med två procent. Kapital
pott beräknas inte.

Bilaga 2

ns, (kapitalkostnader + övr
ostnader) tkr
2024
2025

2 040

2 040

640
80
800

640
40
80
800

3 560

3 600

om 8 procent på
vå procent. Kapitalkostnad för

Investeringsäskanden
2020-2024
Nämnd/Förvaltning:
GVN/UAF
Kategori 3, IT

Projekttext

Prio
1,2,3

2020

2021

2022

2023

2024 Total

Pott
IT-kringutrustning

Klassrum, nät, licenser

1

300

300

300

300

300

1 500

Investeringar
Mac Book Air/PC lärare Vuxenutbildning
Mac Book Air/PC lärare folkhögskola
Datorer/lärplattor studerande vuxenutbildning
Datorer/lärplattor studerande folkhögskola
Utbyte MAcBook Air/PC lärare Wisbygymnasiet
Lärplattor till studerande SFI
Utbyggnad nya nätverk

MacBook alt PC
Mac Book alt PC
Lånedatorer för uthyrning till elever
Lånedatorer för uthyrning till elever
300 st inköpta 2013, utbyte efterhand ca 100/år
100 st/år
Ny standard för nätverk,

1
1
1
1
1
1
1

50
50
30
30
650
300
100

50
50
30
30
450
300
100

50
50
30
30
450
300
100

50
50
30
30
450
300
100

50
50
30
30
450
300
100

250
250
150
150
2 450
1 500
500

1

50

50

50

50

50

250

1 560

1 360

1 360

1 360

1 360

7 000

Ungdomsgårdar, datorer/lärplattor
Totalt investeringar

Anm: Driftkonsekvenser för kapitalkostnader beräknas inte.
55

1.
2.
3.
4.
5.
6.

lokalinvesteringar – prioritetsordnas
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2019/45, GVN 2019/19
21 februari 2019

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

RS Remiss. Informationssäkerhetspolicy
Förslag till beslut


Nämnden tillstyrker förslaget till informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för
informationssäkerhet.

Regionstyrelsen har till nämnderna remitterat ett förslag till uppdaterad informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet (RS § 386/2018).
Uppdateringen har gjorts med anledning av införandet av EU:s dataskyddsförordning
(GDPR), som trädde i kraft 25 maj 2018.
Ärendebeskrivning

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Med informationstillgångar avses all information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt eller digitalt
och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i.
Region Gotland har utarbetat två styrdokument gällande informationssäkerhet. Det
ena styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antas av regionfullmäktige. Det andra dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet vilka fastställs av
regionstyrelsen.
För att kunna arbeta strukturerat med informationssäkerhet och uppfylla krav från
lagstiftare, myndigheter och leverantörer behöver policy och riktlinjer finnas för att
ange inriktning på arbetet. Informationssäkerhet påverkar alla informationstillgångar
i alla verksamheter. Informationssäkerheten skall ses som en naturlig del i verksamheten. Vissa skyddsåtgärder kan få ekonomiska konsekvenser i synnerhet om man
inte förhållit sig till informationssäkerhet tidigare.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2019/45, GVN 2019/19

Eftersom EU:s dataskyddsförordning särskilt skyddar barns personuppgifter, så
har dessa uppgifter ett högre skydd i övrigt är informationssäkerhet neutralt i
jämställdhet- och genusperspektiv.
Bedömning

Utifrån vad som framgår av informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för
informationssäkerhet anser förvaltningen att regionstyrelsen bör ta fram
förvaltningsövergripande rutiner för lämpliga delar av riktlinjerna. I övrigt har vi inga
synpunkter.
Beslutsunderlag

Förslag till informationspolicy (RS 2018/1222)
Förslag till riktlinje för informationssäkerhet (RS 2018/1222)
Tjänsteskrivelse till regionstyrelsen, daterad 30 november 2018.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till

Regionstyrelsen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2018/1222
30 november 2018

Johan Kallum

Regionstyrelsen

Antagande av informationssäkerhetspolicy samt riktlinje
Förslag till regionstyrelsen


att remittera policy och riktlinje till nämnderna.

Sammanfattning

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Med informationstillgångar avses all
information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt eller
digitalt och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i.
Region Gotland har utarbetat två styrdokument gällande informationssäkerhet. Det
ena styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antas av
regionfullmäktige det andra dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet som
fastställs av regionstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Policy och riktlinjer kommer, när de senare antas, att ersätta motsvarande dokument
från 2014 (RS2014/453).
Inom regionen hanteras information och informationssystem som en nyckeltillgång
och långsiktig resurs som bidrar till de gemensamma värderingarna, Omtanke,
Förtroende och Delaktighet. För att detta ska kunna uppnås krävs ett strukturerat
helhetsperspektiv avseende arbete med informationssäkerhet i hela regionen.
För att uppfylla policy och riktlinje finns ett framtaget Ledningssystem för
informationssäkerhet (LIS). Genom den kontrollkatalog som finns i LIS så får
informationsmängderna rätt skydd beroende på den klassning som verksamheterna
gjort. Regionens LIS följer den standard som finns på området ISO 27001 vilket ofta
är en förutsättning för att kunna utbyta information med andra myndigheter och
aktörer på strukturerat och automatiserat sätt.
Riktlinjen ger även anvisning till den IT-säkerhet som regionen behöver ha för att
skydda informationstillgångarna på ett adekvat sätt. Vidare fullföljs ett långsiktigt
arbete att få en matchande IT-arkitektur för att skydda tillgångarna.
Regionens LIS har bland annat varit en avgörande faktor i att kunna leva upp till EUs
nya dataskyddsförordning (GDPR).
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Informationssäkerhet är en naturlig del av regionens alla verksamheter. Externa
myndigheter och lagstiftningar förväntar sig att regionen aktivt arbetar med sina
informationstillgångar. Informationssäkerhet behandlas regelbundet inom nätverket
AG InfoSäk med representanter från förvaltningarna och dokumenten har beretts
där.
Exempel på nya lagstiftningar som kräver ett aktivt informationssäkerhetsarbete är




Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster
Säkerhetsskyddslag (2018:585)
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning

Eftersom vissa verksamheter har en stor mängd skyddsvärda informationsmängder
så finns även författningar som är mer riktade till vissa verksamheter, t ex



Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om
journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Bedömning

För att kunna arbeta strukturerat med informationssäkerhet och uppfylla krav från
lagstiftare, myndigheter och leverantörer behöver policy och riktlinjer finnas för att
ange inriktning på arbetet.
Informationssäkerhet påverkar alla informationstillgångar i alla verksamheter.
Informationssäkerheten skall ses som en naturlig del i verksamheten och vissa
skyddsåtgärder kan få ekonomiska konsekvenser i synnerhet om man inte förhållit sig
till informationssäkerhet tidigare.
Eftersom EUs dataskyddsförordning särskilt skyddar barns personuppgifter så
erhåller dessa uppgifter ett högre skydd i övrigt är informationssäkerhet neutralt i
jämställdhet- och genusperspektiv.
Beslutsunderlag

Informationssäkerhetspolicy
Riktlinje för informationssäkerhet

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Remiss till övriga nämnder till AG InfoSäk via handläggare.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 386

Informationssäkerhetspolicy

RS 2018/1222

Regionstyrelsens beslut
x

Informationssäkerhetspolicy och riktlinje remitteras till nämnderna.

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Med informationstillgångar avses all
information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt eller
digitalt och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i.
Region Gotland har utarbetat två styrdokument gällande informationssäkerhet. Det
ena styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antas av regionfullmäktige det andra dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet som fastställs
av regionstyrelsen.
För att kunna arbeta strukturerat med informationssäkerhet och uppfylla krav från
lagstiftare, myndigheter och leverantörer behöver policy och riktlinjer finnas för att
ange inriktning på arbetet.
Informationssäkerhet påverkar alla informationstillgångar i alla verksamheter.
Informationssäkerheten skall ses som en naturlig del i verksamheten och vissa
skyddsåtgärder kan få ekonomiska konsekvenser i synnerhet om man inte förhållit sig
till informationssäkerhet tidigare.
Eftersom EUs dataskyddsförordning särskilt skyddar barns personuppgifter så
erhåller dessa uppgifter ett högre skydd i övrigt är informationssäkerhet neutralt i
jämställdhet- och genusperspektiv.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-30

55 (63)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

POLICY

Informationssäkerhetspolicy
Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 20xx-20xx
Ärendenr RS 2018/1222
Version [1.0]

Informationssäkerhetspolicy
Informationssäkerhetspolicyn fastställs av regionfullmäktige och anger Region Gotlands
grundläggande synsätt och viljeinriktning på en övergripande nivå gällande arbete med
informationssäkerhet i regionen.
Bakgrund och syfte

Medborgarna ska stå i centrum för Region Gotlands verksamhet och de gemensamma
värderingarna Omtanke, Förtroende och Delaktighet ska genomsyra arbetet. Region
Gotland har i huvudsak tre uppdrag: kommunala uppgifter, landstingsuppgifter och det
regionala utvecklingsansvaret.
I uppdragen hanteras viktiga samhällstjänster och regionens information är därför en
kritisk del i samhällets informationssäkerhet. För att säkerställa en robust, flexibel och
uthållig verksamhet som har allmänhetens förtroende är det av stor betydelse att
informationssäkerhetsarbetet är prioriterat och bedrivs metodiskt och långsiktigt.
Definition

Informationssäkerhet handlar om att ge Region Gotlands informationstillgångar rätt skydd
över tid och omfattar säkerhetsaspekterna:


Tillgänglighet - att information är tillgänglig i förväntad utsträckning
och inom önskad tid



Riktighet - att information skyddas mot oönskad och obehörig förändring eller
förstörelse



Konfidentialitet - att information inte i strid med lagkrav eller lokala
överenskommelser/riktlinjer tillgängliggörs eller delges obehörig



Spårbarhet - att i efterhand entydigt kunna härleda specifika aktiviteter eller händelser
till ett identifierat objekt eller användare (vem, vad, när)

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
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Informationssäkerheten omfattar Region Gotlands alla informationstillgångar.
Omfattning

Information är en av Region Gotlands viktigaste tillgångar och hanteringen av den är en
mycket viktig del i arbetet. Med informationstillgångar avses all information som ägs av
Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt eller digitalt och oberoende av dess
form eller miljön den förekommer i.
Informationssäkerhetspolicyn gäller såväl interna som externa utförare.
Relaterade dokument

I detta dokument, Informationssäkerhetspolicy, fastställs synen på informationssäkerhet,
övergripande mål och organisationens intention med informationssäkerhetsarbetet. I
dokumentet Riktlinjer för informationssäkerhet beskrivs vad som måste etableras för att
uppfylla informationssäkerhetspolicyn. Sammantaget är detta Region Gotlands
styrdokument för informationssäkerhetsarbete på en strategisk nivå. Utifrån dessa styrande
dokument skapas rutiner på nämnder och förvaltningar som på en taktisk och operativnivå
beskriver hur och av vem.
Ansvar

Ansvaret för Region Gotlands informationssäkerhetsarbete ska följa det normala
delegerade verksamhetsansvaret på alla nivåer.

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2018/1222 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Regionfullmäktige uttrycker principer och viljeinriktning genom att fastställa Region
Gotlands informationssäkerhetspolicy.
Regionstyrelsen har det yttersta ansvaret för Region Gotlands
informationssäkerhetsarbete och fastställer Riktlinje för informationssäkerhet. Regionstyrelsen
äger och ansvarar för regiongemensam infrastruktur, tjänster, system och applikationer
samt tillsätter informations- och systemägare för dessa.
Informationssäkerhetschefen arbetar på uppdrag av regiondirektören, som i sin tur
arbetar på uppdrag av regionstyrelsen. Informationssäkerhetschefen har det övergripande
och strategiska ansvaret att leda, utveckla och samordna informationssäkerhetsarbetet i
regionen.
Nämnder och förvaltningar äger och ansvarar för egen verksamhetsspecifik infrastruktur,
tjänster, system och applikationer och tillsätter informations- och systemägare för dessa.
Alla medarbetare har ett ansvar för att informationssäkerheten upprätthålls samt att
rapportera incidenter.

Inriktning

Informationssäkerhetsarbete i Region Gotland kännetecknas av:


att kunskap finns om hur informationssäkerheten säkerställs,



att krishanteringsförmågan fortlöpande analyseras och upprätthålls,



att alla informationstillgångar klassificeras efter den modell som finns,
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]



att hotbilden mot informationstillgångar fortlöpande analyseras,



att händelser som kan leda till negativa konsekvenser förebyggs, och



att arbete med informationssäkerhet är en naturlig del i verksamheten.

Informationssäkerhetspolicyns giltighet

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2018/1222 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Informationssäkerhetspolicyn fastställdes av regionfullmäktige den 2018-XX-XX §XX och
gäller till och med 2022-12-31.
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RIKTLINJER

Riktlinjer för
Informationssäkerhet
Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 20xx-20xx
Ärendenr RS 2018/1222
Version [1.0]

Riktlinjer för informationssäkerhet
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Region Gotland

Riktlinjer för informationssäkerhet

Innehållsförteckning
Informationssäkerhet ..................................................................................................4
Definition......................................................................................................................4
Struktur styrande dokument........................................................................................4
Mål för informationssäkerhetsarbetet .........................................................................4
Organisation av säkerhetsarbetet ....................................................................................................5
Intern organisation .....................................................................................................................5

Roller och ansvar..........................................................................................................5
Personal........................................................................................................................6
Före anställning eller uppdrag .........................................................................................................6
Under anställning eller uppdrag .......................................................................................................6
Avslut eller ändring av anställning eller uppdrag ...............................................................................6

Hantering av tillgångar ................................................................................................7
Ansvar för tillgångar .......................................................................................................................7
Informationsklassning .................................................................................................................7
Bedömning av informationssäkerhetsrisker ...................................................................................7
Hantering av lagringsmedia .........................................................................................................7

Styrning av åtkomst .....................................................................................................7
Hantering av användares åtkomst....................................................................................................7
Användaransvar..........................................................................................................................8
Styrning av åtkomst till system och tillämpningar ..........................................................................8
Fysisk och miljörelaterad säkerhet ...................................................................................................8

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2018/1222 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
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Informationssäkerhet
Information är en av Region Gotlands viktigaste tillgångar och hanteringen av den är en
mycket viktig del i arbetet. Med informationstillgångar avses all information oavsett om den
behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av dess form eller miljön den
förekommer i. Informationen kan till exempel vara talad, skriven eller tryckt på papper,
elektronisk/digital eller förpackad i bild- film- eller ljudformat.
Definition
Informationssäkerhet handlar om att ge Region Gotlands informationstillgångar rätt skydd
över tid och omfattar säkerhetsaspekterna:





Tillgänglighet - att information är tillgänglig i förväntad utsträckning
och inom önskad tid
Riktighet - att information skyddas mot oönskad och obehörig förändring eller
förstörelse
Konfidentialitet - att information inte i strid med lagkrav eller lokala
överenskommelser/riktlinjer tillgängliggörs eller delges obehörig
Spårbarhet - att i efterhand entydigt kunna härleda specifika aktiviteter
eller händelser till ett identifierat objekt eller användare (vem, vad, när)

Informationssäkerheten omfattar Region Gotlands alla informationstillgångar.
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Struktur styrande dokument
I Informationssäkerhetspolicyn fastställs
synen på informationssäkerhet,
övergripande mål och organisationens
intention med
informationssäkerhetsarbetet.
I detta dokument, Riktlinjer för
informationssäkerhet, beskrivs vad som
måste etableras för att uppfylla
informationssäkerhetspolicyn.
Utifrån detta upprättas sedan Rutiner, som detaljerat redogör för hur exempelvis aktiviteter
och säkerhetslösningar ska utformas och tillämpas, för att informationssäkerhetspolicyn
och riktlinjerna ska följas. Informationssäkerhet skall vara en naturlig del i Region Gotlands
verksamhet och kan påverka andra styrande dokument.

Mål för informationssäkerhetsarbetet
Målet för informationssäkerhetsarbetete i Region Gotland är:
 att informationssäkerhetsarbetet ska vara riskbaserat och bedrivas enligt standardfamiljen
SS-ISO/IEC 27000, vilket kontrolleras genom revision,


att informationssäkerheten ska vara en integrerad del i Region Gotlands
verksamhetsutveckling och systemförvaltningsmodell, vilket kontrolleras genom
revision,
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att alla förtroendevalda, medarbetare och externa utförare ska vara medvetna om
informationssäkerhetsfrågornas betydelse samt ha kunskaper om vad som gäller i Region
Gotland,



att medborgare ska i sin insyn och delaktighet i Region Gotlands verksamhet uppleva
förtroende, trygghet och god tillgänglighet.



att arbetet med digitalisering skall utgå från riskbaserad informationssäkerhet.

Organisation av säkerhetsarbetet
Ansvaret för informationssäkerhet är kopplat till det delegerade verksamhetsansvaret. För
att kunna genomföra informationssäkerhetspolicyn ska det på alla nivåer finnas en
organisation och resurser, som aktivt och systematiskt förebygger risker och föreslår
konkreta åtgärder för att undanröja olika hot.

Intern organisation
Regionfullmäktige uttrycker principer och viljeinriktning genom att fastställa Region
Gotlands informationssäkerhetspolicy.
Regionstyrelsen har det yttersta ansvaret för Region Gotlands
informationssäkerhetsarbete. Regionstyrelsen utarbetar, förvaltar, fastställer och följer upp
Riktlinje för informationssäkerhet.
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Regionstyrelseförvaltningen ska stödja regionstyrelsen i att samordna och följa upp
Region Gotlands informationssäkerhetsarbete. Regionstyrelseförvaltningen skall möjliggöra
en
säker informationshantering och -förvaltning.
Varje nämnd ansvarar för att informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för
informationssäkerhet efterföljs och inarbetas i den egna verksamhetens lokala
handlingsplaner och rutiner. Detta ska vara en naturlig del i verksamhetsutveckling,
förvaltning och uppföljning.
Förvaltningarna ansvarar för att informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för
informationssäkerhet efterföljs och inarbetas i den egna verksamhetens lokala
handlingsplaner och rutiner. Detta ska vara en naturlig del i verksamhetsutveckling,
förvaltning och uppföljning. Informationssäkerhetsarbetet samordnas via
Regionstyrelseförvaltningen.

Roller och ansvar
Informationssäkerhetschefen har det övergripande och strategiska ansvaret att leda,
utveckla och samordna informationssäkerhetsarbetet.
Informationsägarna ansvarar för hur informationen får hanteras och av vem. Detta gäller
när information bearbetas, lagras och transporteras. Informationsägarna ska klassificera
informationen enligt Region Gotland klassning modell samt ange vilka lagar, regler, avtal
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och förordningar som informationen omfattas av. Särskild vikt skall läggas vid skydd av
personuppgifter.
Systemägarna har övergripande ansvar för respektive system och dess användning.
System ska uppfylla informationssäkerhetskraven i förhållande till verksamhetens behov
och hur dess innehåll klassificeras. Systemägare fastställer systemsäkerhetsplan (krav på
skyddskontroller) innan driftsättning samt förvaltningsplaner enligt Region Gotlands
systemförvaltningsmodell
Dataskyddsombudet har en reviderande roll av skyddet kring personuppgifter och skall
informeras då riskanalyser med personuppgifter sker så att tillräckliga skyddsåtgärder
avsätts. Dataskyddsombudet är kontaktperson mot Datainspektionen samt mot
medborgare.
Tjänsteman i beredskap (TiB) kontaktas vid en extraordinär händelse för
krisledningsarbete. TiB har mandat att aktivera hela eller delar av krisledningsstaben och är
initialt stabschef i krisledningsstaben.
Chef/arbetsledare ansvarar för att inom respektive område uppmärksamma och åtgärda
risker samt att policy, riktlinjer och rutiner följs.
Informationsanvändare, (kan vara anställd, förtroendevald, utförare eller annan extern
partner,) som i sin yrkesutövning hanterar information har ett ansvar för att
informationssäkerheten upprätthålls samt att rapportera incidenter.

Personal
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Före anställning eller uppdrag
Vid rekrytering ska säkerhetsbestämmelserna beaktas. Platssökande ska kontrolleras på
lämpligt sätt, särskilt om anställningen medför åtkomst till sekretessbelagda uppgifter eller
på annat sätt omfattar säkerhetskritiska aktiviteter. Behovet av kontrollmoment ska
analyseras innan rekryteringsprocessen påbörjas och kontrollerna stå i proportion till den
berörda tjänsten. Vissa anställningar kan kräva säkerhetsprövning inklusive registerkontroll
för att kunna ta del av information i enligt med säkerhetsskyddslagen SFS 1996:627 (samt
då den ersätts av SFS 2018:585).
Beställare/uppdragsgivare ska upprätta sekretessförbindelse för konsulter/entreprenörer
med uppdrag inom Region Gotland, innan uppdraget startar i den mån det inte redan finns
Personuppgiftsbiträdesavtal redan.

Under anställning eller uppdrag
Alla anställda, förtroendevalda, utförare och konsulter ska löpande göras medvetna om sitt
ansvar för informationssäkerheten. De ska också ges den kunskap i informationssäkerhet
som behövs för att de ska kunna utföra sina uppdrag. All personal ska ha kunskap om
offentlighetsprincipen och om offentlighets- och sekretesslagen.

Avslut eller ändring av anställning eller uppdrag
Det ska finnas rutiner som styr avveckling/förändring av åtkomst till såväl lokaler som ITsystem för all personal både intern och extern.
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Vid tjänstledighet längre än 6 månader, om inte annat överenskommits, ska
åtkomsträttigheterna till system revideras. För personal med höga behörigheter till lokaler
och IT-system och där uppsägning från arbetsgivarens sida eller där övertalighet är aktuell
ska behörigheterna för berörda personer omedelbart revideras.

Hantering av tillgångar

Ansvar för tillgångar
Samtliga informationstillgångar ska vara identifierade och förtecknade. Av förteckningen
ska framgå vem som är informationsägare och systemägare. Tillgångens klassificering och
de lagar, regler, avtal och förordningar som tillgången omfattas av ska också ingå i
förteckningen. Alla verksamheter ansvarar för att registrering sker och upprätthålls enligt
rådande modell i för ändamålet avsett verktyg.

Informationsklassning
Information ska klassas så att alla informationstillgångar och resurser ges nödvändigt
skydd. Det är informationen som ska skyddas.
Informationen ska klassificeras utifrån den funktion och betydelse för verksamheten som
den har och de konsekvenser det medför om informationen skulle hanteras felaktigt,
försvinna, komma i orätta händer etc.
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Vid bedömning används följande fyra konsekvensnivåer:
 Försumbar skada


Måttlig skada - ex minskad förmåga att genomföra verksamhetens uppgifter, men
effektiviteten är påvisbart reducerad



Betydande skada - ex tillgänglighetsstörningar, brott mot regelverk, rättsliga krav och
avtal, samt förlust av skapat förtroende



Allvarlig skada - ex massiv informationsförlust, verksamhetsförlust, oöverskådliga
konsekvenser, samt fara för liv och hälsa

Bedömning av informationssäkerhetsrisker
Kontinuerliga och systematiska risk- och sårbarhetsanalyser ska genomföras i alla
verksamheter. Syftet är att förebygga risker och skador samt ge underlag till hur kriser ska
hanteras i verksamheten. Aktiviteter som till exempel införande av skyddskontroller från
riskhantering ska ligga till grund för kravställning vid IT-anskaffning och sedan löpande i
respektive systemförvaltningsplan. Resultatet från verksamhetskonsekvensanalys ligger till
grund för återstartsplaner och kontinuitetsplanering.

Hantering av lagringsmedia
Rutiner ska finnas för att förhindra obehörigt röjande, modifiering, avlägsnande eller
förstörelse av information som lagras på media. Rutinen ska också beskriva hur media
avvecklas på ett säkert sätt.
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Styrning av åtkomst

Hantering av användares åtkomst
Åtkomst till system och information ska styras utifrån verksamhetens behov och
säkerhetskrav. Den som har behov av tillgång till viss information för att kunna utföra sina
uppdrag ska tilldelas åtkomsträttigheter. All åtkomst ska vara behovsbaserad utifrån
ansvars- och arbetsområde.
Det ska finnas formella processer för registrering, avregistrering av användare samt
tilldelning av åtkomsträttigheter till alla system och tjänster. Alla användare ska ha
individuella användaridentiteter. Tilldelning av konfidentiell autentiseringsinformation, som
till exempel lösenord eller PIN-koder, ska styras genom en formell hanteringsprocess.
Tilldelning av priviligierade åtkomsträttigheter ska begränsas och styras så att de bara
omfattar de uppdrag som användaren har utbildning, ansvar och befogenheter att utföra.
Priviligierade åtkomsträttigheter ska tilldelas med användning av annan användaridentitet
än den som utnyttjas i den normala verksamheten.
Ägare av informationstillgångar ska årligen granska användarnas åtkomsträttigheter

Användaransvar
Användare ska informeras om deras eget ansvar för att skydda autentiseringsinformation
som till exempel lösenord, PIN-koder mm.

Styrning av åtkomst till system och tillämpningar
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Tillgång till information och systemfunktioner ska tillåtas i enlighet med ägarens krav på
styrning av åtkomst. Dessa krav ska utgå ifrån informationsklassning, vem åtkomsten
berör, varifrån åtkomsten ska ske och med vilken typ av enhet som används för åtkomsten.

Fysisk och miljörelaterad säkerhet
Nivån på det fysiska skyddet ska stå i proportion till värdet av tillgångarna och resultatet av
informationsklassificeringen och de återkommande riskanalyserna det genomförs som en
del av objektsförvaltningen. Värdet på informationen är konstant oavsett om
informationen befinner sig i vila eller är under transport.

Säkra områden
Fysiska avgränsningar ska användas för att skydda områden som innehåller känslig eller
kritisk information. Säkra områden ska skyddas genom lämpliga säkerhetsåtgärder för att
säkerställa att endast behörig personal får tillträde. Samma krav gäller information som
finns fysiskt hos extern part.

Utrustning
Utrustning ska placeras och skyddas för att minska riskerna för miljörelaterade hot och
faror och möjligheter för obehörig åtkomst. Utrustning ska skyddas från elavbrott och
andra störningar som orsakas av fel i tekniska försörjningssystem.
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Driftsäkerhet
Driftsrutiner och ansvar
Driftsrutiner ska dokumenteras och göras tillgängliga för alla som behöver dem.
Förändringar som påverkar informationssäkerheten ska hanteras på ett strukturerat sätt.
Konsumtion och av resurser ska övervakas samt analyseras så att nödvändig
systemprestanda kan garanteras.

Skydd mot skadlig kod
Upptäckande, förebyggande och återställande säkerhetsåtgärder för att skydda mot skadlig
kod ska finnas i kombination med att skapa medvetenhet hos medarbetare om risker med
skadlig kod.

Säkerhetskopiering
Informationens och IT-miljöns riktighet respektive systemintegritet och tillgänglighet ska
bevaras genom väl utvecklade rutiner för säkerhetskopiering och återläsning.

Loggning och övervakning
Kritiska och säkerhetsrelevanta händelser ska vara spårbara genom automatiska
loggningsfunktioner som skyddas mot manipulation och obehörig åtkomst.

Tid
Tidskällan ska vara spårbar till den svenska nationella tidsskalan UTC(SP).

Styrning av driftsystem
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Det ska finnas en rutin för att styra installation av driftsystem. Innan installation ska
riskanalys ha genomförts och säkerhetskraven fastställts.

Hantering av tekniska sårbarheter
Genomsökning och analys av tekniska sårbarheter i Region Gotlands hela IT-miljö ska ske
löpande. Sårbarheter ska analyseras och lämpliga åtgärder för att åtgärda sårbarheter eller
minska riskerna skall genomföras. Motsvarande gäller även vid avtalsmässigt inköp av ITtjänster av extern part.

Överväganden gällande revision av informationssystem
Revisionskrav och revisionsaktiviteter som omfattar verifiering av status på driftsystem ska
planeras noggrant för att minimera störningar.

Kommunikationssäkerhet
Hantering av nätverkssäkerhet
Nätverk ska hanteras och styras för att skydda information i IT-systemen. Informationens
värde styr säkerhetsmekanismer, tjänstenivåer och ledningskrav. Avtal och
överenskommelser reglerar närverkssäkerhetens utformning och tjänster oavsett om dessa
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tjänster tillhandahålls internt eller som en outsourcad tjänst. Informationstjänster,
användare och informationssystem separeras utifrån informationsklassning.

Informationsöverföring
Formella rutiner och säkerhetsåtgärder ska vara införda för att skydda överföring av
information oavsett metod. Säker överföring av verksamhetsinformation mellan
organisationer och externaparter ska vara reglerad genom överenskommelser.

Kryptografiska säkerhetsåtgärder
Det ska finnas rutiner som beskriver när kryptologiska säkerhetsåtgärder ska användas för
skydd av information. Dessa rutiner ska också beskriva de nivåer som skall användas
beroende på informationens värde samt giltighetstid för kryptologiska nycklar för hela
deras livscykel.

Anskaffning, utveckling och underhåll av system
Säkerhetskrav på informationssystem
Krav som rör informationssäkerhet ska inkluderas i kraven för nya informationssystem
eller förändringar av befintliga informationssystem. En riskanalys/konsekvensanalys ska
alltid föregå nyanskaffning och större förändringar. Detta gäller oavsett om
informationssystemet eller tillämpningen levereras intern eller externt som någon form av
molntjänst.
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Vid anskaffning ska gallring och arkivering vägas in och beaktas särskilt för att stötta
informationens hela livscykel. Plan för avveckling ska finnas redan vid anskaffning av ett
system.

Säkerhet i utvecklings- och supportprocesser
Det ska finnas rutiner som tillämpas vid systemutveckling inom organisationen.
Systemförändringar inom utvecklingscykel ska styras genom användning av formella rutiner
för ändringshantering. När driftmiljön ändras ska verksamhetskritiska tillämpningar
granskas och testas för att säkerställa att det inte innebär negativ påverkan på verksamheten
eller säkerheten.
För alla test- och utvecklingsmiljöer i Region Gotlands IT-miljö ska det finnas utpekat
ansvar. Dessa system ska på lämpligt sätt skyddas och säkras över systemets hela livscykel.
Program för acceptanstester och relaterade kriterier ska fastställas för nya
informationssystem, uppgraderingar och nya versioner.

Testdata
Testdata bör vara avidentifierat. Personuppgifter som används som testdata skall vara
fiktiv.
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Leverantörsrelationer
Informationssäkerhet I leverantörsrelationer
Informationssäkerhetskrav för att reducera riskerna förknippade med leverantörers
åtkomst till organisationens tillgångar ska avtalas med leverantören och dokumenteras. För
personuppgifter skall det finnas ett biträdesavtal tecknat. Avtal skall upprättas med varje
leverantör som kan ha tillgå, behandla, lagra, kommunicera eller som tillhandahåller
infrastrukturkomponenter för organisationens information.
Avtal med leverantör ska innehålla krav på att hantera informationssäkerhetsrisker som är
relaterade till försörjningskedjan för tjänster och produkter baserade på informations- och
kommunikationsteknologi.

Hantering av leverantörers tjänsteleverans
Region Gotland ska regelbundet övervaka, granska och genomföra revision av sina
leverantörers tjänsteleveranser.

Hantering av informationssäkerhetsincidenter
Hantering av informationssäkerhetsincidenter och förbättringar
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Incidenter och säkerhetsmässiga svagheter ska, utan dröjsmål, rapporteras och korrigerande
åtgärder ska vidtas i rätt tid.
 Informationssäkerhetsincidenter, NIS-incidenter samt personuppgiftsincidenter skall ses
som en del i ett ständigt lärande oavsett om de rapporteras till tillsynsmyndighet eller ej.


Region Gotland ska ha system för rapportering av incidenter så att de blir
dokumenterade på ett ställe.



Region Gotland ska ha en etablerad kontakt med Sveriges nationella CSRIT - Computer
Security Incident Respons Team (för närvarande Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps funktion CERT-SE).

Informationssäkerhetsaspekter avseende hantering av
verksamhets kontinuitet
Kontinuitet för informationssäkerhet
Kontinuitetsplaner ska upprättas och införas för de kritiska verksamhetsprocesserna för att
säkerställa att identifierade viktiga funktioner kan återställas inom rimlig tid och att
verksamheten har manuella rutiner för tiden under återuppbyggnadsarbetet.
Kontinuitetsplanen ska baseras på analys av konsekvenserna av störningar, allvarliga
händelser, och extraordinära händelser med hänsyn till dess inverkan på verksamheten.

Efterlevnad
Vid oklarheter beträffande tillämpningen av detta regelverk ska varje anställd kontakta sin
chef eller informationssäkerhetschef. Vid överträdelse av regelverk för
informationssäkerhet kommer detta att behandlas i enlighet med regionens personalpolicy.
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Juridiska och affärsmässiga krav
Varje verksamhet lyder under en rad olika lagar och varje verksamhet behöver själva ha
insikt i hur de berör den egna verksamheten t ex arkivlagen, bokföringslagen, offentlighetsoch sekretesslagen, dataskyddslagen m fl.

Granskning av informationssäkerhet
Region Gotlands tillvägagångssätt för att arbeta med och hantera informationssäkerhet ska
med jämna mellanrum eller när betydande förändringar sker genomgå oberoende
granskning.
Chefer ska, inom sina ansvarsområden, regelbundet granska hur informationsbehandling,
och rutiner, efterlever tillämpliga säkerhetspolicyer, standarder och andra säkerhetskrav.
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System ska granskas regelbundet med avseende på efterlevnad av organisationens
säkerhetspolicyer och standarder.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende BUN 2019/45, GVN 2019/18
25 februari 2019

Jan Wahlén
Verksamhetsutvecklare

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Bar

Remissvar. Biblioteksplan Region Gotland 2019–2021
Förslag till beslut



Planen bör tydliggöras med vikten av ett fortsatt gemensamt och utvecklat
samarbete mellan berörda förvaltningar



Förslag till redaktionella ändringar
o Under rubriken "Biblioteken vid gymnasium, särskola och
folkhögskola“ bör texten kompletteras med ett innehåll
o Texten ”Vi driver inte skolbibliotek inom vår avdelning” Under
rubriken Övergripande ansvar för folkbiblioteken på Gotland bör
strykas



I övrigt tillstyrks förslaget till Biblioteksplan Region Gotland 2019–2021

Sammanfattning

Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som anger färdriktning för alla
bibliotek inom Region Gotland. Syftet med planen är att den ska bidra till en fortsatt
utveckling av biblioteken. Planen tar upp strategiska frågor och anger mål för att ge
ytterligare kvalitet åt det arbete som redan bedrivs. Samverkan är en viktig
framgångsfaktor för det fortsatta arbetet och biblioteksplanen ger riktlinjer för det
arbetet.
Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021 omfattar biblioteken inom kultur- och
fritidsavdelningen/ regionstyrelseförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Almedalsbibliotekets universitetsdel styrs utifrån strategier för Uppsala
universitetsbibliotek och omfattas inte av den här planen.
Biblioteksplan Region Gotland 2019–2021 är en revidering av tidigare biblioteksplan;
Bibliotek för alla – biblioteksplan för Region Gotland 2014–2017.
Ärendebeskrivning

Förvaltningen kan konstatera att en stor andel av våra intressenter tillhör de
prioriterade målgrupperna i folkbibliotekens uppdrag och genom projekt Bokstart
Gotland görs det tidiga insatser som vi förhoppningsvis skall ge barn bra
förutsättningar för deras språk och läsutveckling.
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Förvaltningen kan också konstatera att våra skolbibliotek har varierande
förutsättningar och verksamhet och behöver därför göra ett eget jobb kring vår del
av skolbibliotekens utveckling i samarbete och samverkan med Folkbiblioteken.
Därför är innehållet under rubriken Inriktning väldigt viktig. Vi behöver se över
organisation och hitta former för samarbete för att utveckla våra skolbibliotek.
Förvaltningen har framför oss att leva upp till de krav Skolinspektionen ställer för att
eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek som används i undervisningen:
Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på
rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda
biblioteket som en del i elevernas undervisning för att bidra till att nå målen för
utbildningen.
 Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik
och andra medier.
 Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och
stimulera till läsning, samt anpassat till skollagens krav för respektive skolform.
 Skolbiblioteket används som en del i undervisningen för att stärka elevernas
språkliga förmåga och digitala kompetens samt utgör ett stöd i elevens lärande och
utveckling.


Bedömning

Elevernas läsförmåga är en avgörande förutsättning för en lyckad skolgång. Här har
biblioteken, både skolbiblioteken och folkbiblioteken, en viktig roll. Utifrån detta är
det av stor vikt att vidareutveckla samarbetet i syfte att ta vara på de gemensamma
resurserna på bästa sätt. Här fyller biblioteksplanen en central funktion.
Beslutsunderlag

Remiss från regionstyrelsen. Biblioteksplan Region Gotland 2019-2020

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Remissutgåva 2018-12-06

Biblioteksplan
Region Gotland

2019-2021

Inledning
Enligt bibliotekslagen §17 ska alla kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet
på biblioteksområdet.
Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som anger färdriktning för alla bibliotek inom
Region Gotland. Syftet med planen är att den ska bidra till en fortsatt utveckling av biblioteken.
Planen tar upp strategiska frågor och anger mål för att ge ytterligare kvalitet åt det arbete som redan
bedrivs. Samverkan är en viktig framgångsfaktor för det fortsatta arbetet och biblioteksplanen ger
riktlinjer för det arbetet.
Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021 omfattar biblioteken inom Kultur- och fritidsavdelningen/
Regionstyrelseförvaltningen, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Almedalsbibliotekets universitetsdel styrs utifrån strategier för Uppsala
universitetsbibliotek och omfattas inte av den här planen.
Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021 är en revidering av tidigare biblioteksplan; Bibliotek för
alla – biblioteksplan för Region Gotland 2014-2017.

Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021 är framtagen utifrån följande styrdokument:
Bibliotekslagen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-fortfattningssamtling/bibliotekslag2013801_sfs-2013-801 (2018-12-05)
Bibliotek för alla – biblioteksplan för Region Gotland 2014-2017
https://www.gotland.se/81309 (2018-12-05)
Vision Gotland 2025 – Regionalt utvecklingsprogram för Gotland
https://www.gotland.se/gotlandsutveckling (2018-12-05)
Region Gotlands kulturplan 2017-2020
https://www.gotland.se/93281 (2018-12-05)
Skollagen
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag2010800_sfs-2010-800 (2018-12-05)
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Biblioteken på Gotland – en kort överblick
Almedalsbiblioteket
Almedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek, unikt i sitt slag i Sverige.
Målgrupp är den lärande människan i alla åldrar och skeden i livet och har i sin roll som
universitetsbibliotek ett särskilt ansvar att stödja studenter, forskare och personal vid Campus Gotland.
Avtal reglerar samarbetet mellan huvudmännen och utbyte av information kring verksamheten, sker i
bibliotekskommittén. Vid lokalsamlingen samlas, bevaras och tillgängliggörs lokalhistoriskt material.
Almedalsbiblioteket ansvarar även för den äldre boksamlingen Visby läroverkssamling.
Distriktsbibliotek
Enheter:
Bokbuss
Burgsviks bibliotek
Fårösunds bibliotek
Gråbo bibliotek
Hemse bibliotek
Klintehamns bibliotek
Korpens bibliotek
Roma bibliotek
Slite bibliotek
Östergarns bibliotek
Bibliotek inom grundskola
Skolbibliotek i varierande omfattning finns på alla regionens skolor och är en del av skolornas
pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. De ska bidra till elevernas
kompetensutveckling och måluppfyllelse. De ska främja elevernas språkutveckling och stimulera till
läsning.
Biblioteken vid gymnasium, särskola och folkhögskola
Medicinskt fackbibliotek
Gotlands länsbibliotek
Gotlands länsbibliotek är inget fysiskt bibliotek utan en funktion. Länsbiblioteket ska arbeta för att ge
alla folkbibliotek på ön samma förutsättningar, så att invånarna får en så hög och jämlik
biblioteksservice som möjligt. Länsbiblioteket ska bistå folkbiblioteken med fortbildning, inspiration
och stöd i utvecklingsarbetet.
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Övergripande uppdrag för folkbiblioteken på Gotland
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
(Bibliotekslagen SFS 2013:801 §2)
För att stärka samverkan mellan folkbiblioteken och för att utveckla en effektiv och bra verksamhet för
bibliotekens användare, arbetar folkbiblioteken på Gotland utifrån följande principer:

-

Alla bibliotek är öppna med personal varje vecka. Ett bibliotek kan dessutom vara meröppet.
Bibliotekens användare möter en likvärdig service på alla bibliotek och ges tillgång till det
gemensamma mediebeståndet.
Biblioteken samarbetar om resurser och kompetens.
Den mobila verksamheten utvecklas och kompletterar de fysiska biblioteken
Vi driver inte skolbibliotek inom vår avdelning

Prioriterade målgrupper
-

Barn och unga
Personer med funktionsnedsättning
Personer med annat modersmål än svenska
Nationella minoriteter

Dessa grupper ska prioriteras enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801). Folkbibliotekens mest
prioriterade målgrupp är Barn och unga. Det ska synas tydligt i verksamheten.
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Folkbibliotekens inriktning
Läsfrämjande
Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Biblioteken ska i sin
programverksamhet stimulera intresset för språk och litteratur och bidra till att sätta dagens berättelser
i relation till berättelser från andra tider och platser. Biblioteken ska synliggöra den gotländska
litteraturen och dess upphovspersoner för allmänheten och stärka kontakten mellan författare och
publik. Barn och unga ska inspireras till eget berättande och skrivande.
Vi når detta genom att:
- Genomföra projekt Bokstart Gotland för att stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för
barnets språk- och läsutveckling.
- Öka intresset för samtida och dåtida litteratur och berättelser och för läsning oavsett format.
- Bidra till barns och ungas lust att läsa och stimulera till eget deltagande.
- Arbeta läsfrämjande mot personer med annat modersmål än svenska
- Synliggöra gotländska författare på bibliotekens arenor.
Digitalt kompetenslyft
Biblioteken ska utgöra centra för information. Där ska användarna ha möjlighet att aktivt och
självständigt söka, välja och kritiskt värdera information.
Vi når detta genom att:
- Delta i projekt Digitalt först med användaren i fokus.
- Bibliotekens personal har relevant kompetens och beredskap att möta användarnas behov av
vägledning.
- Utveckla tjänster som stärker gotlänningarnas möjlighet att använda digitala tjänster och att
vara delaktiga i samhället
Biblioteken som mötesplats
Biblioteken är viktiga digitala och fysiska mötesplatser där besökarna kan ta del av bibliotekens utbud
och aktivt delta i olika forum. Biblioteksmiljöerna ska vara lätta att nå och lätta att förstå.
Vi når detta genom att:
- Utveckla arbetet med webbplatser och sociala media.
- Öka tillgången till det digitala och fysiska biblioteket med de prioriterade målgrupperna i
fokus.
- Meröppet utvecklas och införs som ett komplement på lämpliga bibliotek.
- Det fysiska biblioteket är synligt och inbjudande för väntade och oväntade möten.
Tillgång till information:
Bibliotekens utbud ska kännetecknas av allsidighet och kvalitet för att användarna ska ha möjlighet att
fritt bilda sig en åsikt, att utbilda sig och att ta del av litteratur i olika genrer. Biblioteken ska
tillgängliggöra medier i relevant format och bidra till användarnas fria tillgång till information.
Biblioteken på Gotland strävar efter ett medieutbud som är attraktivt, relevant och intressant i
samtiden.
Vi når detta genom att:
- Biblioteken tillhandahåller ett brett urval av medier i tryckt och elektronisk form.
- Region Gotlands bibliotekskatalog införlivas i den nationella katalogen Libris
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Övergripande uppdrag för skolbiblioteken på Gotland
1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt
avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del i
elevernas undervisning för att bidra till att nå målen för utbildningen.
2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra
medier.
3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till
läsning, samt anpassat till skollagens krav för respektive skolform.
4. Skolbiblioteket används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga
förmåga och digitala kompetens samt utgör ett stöd i elevens lärande och utveckling.
Samtliga grundskolor har tillgång till ett eget skolbibliotek liksom Wisbygymnasiet. Eleverna inom
särskolan har tillgång till dessa bibliotek. Kompetenscentrum Gotland har Infoteket och Gotland Grönt
Centrum har ett bibliotek.
Förskolorna på Gotland har inga egna bibliotek.
Folkhögskolan
Folkhögskolan i Hemse har ett eget bibliotek, medan studerande i folkhögskolans filial i Fårösund
saknar ett eget bibliotek.

Inriktning
Samarbete och samverkan med folkbiblioteken och skolbiblioteken ska utvecklas och förtydligas.
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Gotlands länsbibliotek – övergripande uppdrag och inriktning
Enligt bibliotekslagen ska varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting bedriva
regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när
det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
Länsbibliotekets inriktning för perioden överensstämmer med folkbibliotekens och ska under perioden
arbeta för att målen genomförs, bl.a. genom kompetensutveckling av bibliotekspersonalen och flera
utvecklingsprojekt. Särskilt fokus under perioden kommer att vara föräldrastödjande insatser för att
främja högläsning och små barns språkutveckling, utveckling av digital kompetens hos
bibliotekspersonalen och insatser för att göra biblioteken mer angelägna och tillgängliga för alla.
Länsbiblioteket ska bidra till att biblioteken och dess verksamheter är anpassade efter användarnas
behov oavsett funktionsnedsättningar. Utgivningen av ”På tal om Gotland” fortsätter, en taltidning för
personer med olika former av läshinder. Länsbiblioteket ska fortsätta stötta folkbibliotekens arbete
med nationella minoriteter och minoritetsspråk, mångspråk, verksamheter för nyanlända samt
inkluderande bemötande. Länsbiblioteket ska bidra till att öka läsförståelsen och läslusten hos barn
och unga samt bidra till att göra biblioteken angelägna för barn och unga, bl a som mötesplatser för
eget skapande.
Länsbiblioteket ansvarar även för litteraturområdet i kultursamverkansmodellen. Strategier för
perioden: Kartlägga aktörerna och deras behov, inventera litteraturens villkor på Gotland. Utifrån
detta utforma en långsiktig strategi. Skapa plattformar för möten mellan aktörerna. Engagera
regionens författare i olika sammanhang i skolor, bibliotek. Utveckla biblioteken som arenor för
gotländska författare. Utveckla och erbjuda möjligheter för barn och ungas eget skrivande. Målbild,
strategier och inriktning för litteraturområdet beskrivs utförligt i Region Gotlands kulturplan 20172020.

Uppföljning, handlingsplaner och revidering
Berörda nämnder och förvaltningar ansvarar för att Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021 följs
upp.
Utifrån Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021 och övriga anvisningar inom regionen, upprättas
årliga handlingsplaner för folkbiblioteken på Gotland.
En utvärdering och revidering av denna plan ska ske under 2021. Revidering bör också ske vid större
förändringar som påverkar biblioteksverksamheten.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 372

Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021

RS 2018/1183
AU § 387

Regionstyrelsens beslut
x

Biblioteksplanen 2019-2021 med införda ändringar sänds på begränsad remiss till
barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
hälso- och sjukvårdsnämnden med sista svarsdag 31 mars 2019.

Enligt bibliotekslagen § 17 ska alla kommuner och landsting anta biblioteksplaner
för sin verksamhet på biblioteksområdet.
Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som anger färdriktning för alla
bibliotek inom Region Gotland. Syftet med planen är att den ska bidra till en fortsatt
utveckling av biblioteken. Planen tar upp strategiska frågor och anger mål för att ge
ytterligare kvalitet åt det arbete som redan bedrivs. Samverkan är en viktig
framgångsfaktor för det fortsatta arbetet och biblioteksplanen ger riktlinjer för det
arbetet.
Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021 omfattar biblioteken inom kultur- och
fritidsavdelningen/regionstyrelseförvaltning, utbildnings- och arbetslivsförvaltning,
Hälso- och sjukvårdsförvaltning och Folkhögskolestyrelsen. Almedalsbibliotekets
universitetsdel styrs utifrån strategier för Uppsala universitetsbibliotek och omfattas
inte av den här planen.
Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021 är en revidering av tidigare
biblioteksplan; Bibliotek för alla – biblioteksplan för Region Gotland 2014-2017.
Arbetet har bedrivits i projektform inom kultur- och fritidsavdelningen, regionstyrelseförvaltningen med nära dialog med utbildnings- och arbetslivsförvaltning.
Biblioteksplanen har även beretts av kultur- och fritidsberedningen på mötet
31 oktober 2018.
Arbetsutskottet föreslår att biblioteksplanen revideras och överlämnar därför ärendet
till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat underlag bifogas kallelse till regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar att skolbiblioteken på sida tre stryks och att lässvaga grupper
läggs till under prioriterade målgrupper med instämmande av Thomas Gustafson (V),
Stefan Nypelius (C) och Eva Nypelius (C).
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 372 forts
RS 2018/1183
AU § 387

Thomas Gustafson (V) yrkar att serviceutbudsstrategin läggs till bland styrdokument
på sida ett. Ta bort punkten ”vi driver inte skolbibliotek” och istället lägga till punkt
om ”Bibliotekens öppettider planeras så att det är möjligt att besöka biblioteket även
för de som behöver göra det utanför normal kontorstid” på sida tre. Under biblioteken som mötesplats på sida fyra, lägg till punkt ”I enlighet med den beslutade
serviceutbudsstrategin utvecklas biblioteken till servicepunkter” med instämmande av
Stefan Nypelius (C) och Eva Nypelius (C).
Ordföranden ställer proposition på Filip Reinhags yrkande och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Gustafsons yrkande och finner att det
bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med
föreslagna ändringar och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-14
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende GVN 2019/25
13 februari 2019

Sara Wilhelmsson
Chef Ledningsstöd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Servicemätning 2018
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot

Region Gotland och ett stort antal andra kommuner har under flera år genomfört
mätningar av servicenivån i teleservicen och e-posthanteringen inom ramen för
KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) inom SKL.
Syftet med undersökningen är att se sin egen utveckling och få möjlighet att jämföra
kommunens service med likvärdiga kommuner. Resultatet av mätningen ska ses som
ett arbetsinstrument för målsättning och policy.
Region Gotland totalt sätt visar bättre resultat än snittet gällande svarstider på e-post,
men ett lägre resultat än snittet gällande svarskvalitet. I övrigt ligger Region Gotland
som helhet i nivå med snittet för jämförbara kommuner. GVNs resultat ligger som
helhet i nivå med, eller högre än snittet vilket innebär att tillgängligheten i GVN står
sig väl i jämförelse med Regionen som helhet.
Samtal och epost har i undersökningen gått via huvudnumret och kommunens
officiella e-post vilket gör att det är det svårt att härleda till vilken handläggare vissa
frågor skickats vidare, då vår förvaltning inte har egen reception/kundtjänst. För att
få ett högre resultat på tillgänglighet skulle det troligtvis krävas någon form av
reception/kundtjänst, vilket inte bedöms vara en ekonomiskt möjlig åtgärd.
Servicemätningens ingång till vad som anses vara god tillgänglighet är motstridigt det
arbete som görs beträffande chefernas stressnivå. De förväntas ha hög tillgänglighet
(svara på telefonsamtal inom 60 sekunder) trots att all forskning visar att det är det
som verkligen är en utlösande faktor för att känna otillräcklighet och stress. Inom
GVNs ansvarsområde uppvisar 50 procent av cheferna rött i stresscreeeningen.
Gymnasie/Komvux har ett resultat som ligger i nivå med, eller högre än snittet i
jämförbara kommuner. Ett stort antal förbättringar sedan 2017 års mätning finns.
Andelen telefonsamtal som får svar inom 60 sekunder har tredubblats, 100 % av all
e-post besvaras inom 1 dygn, andelen telefonsamtal som svarar på frågan har ökat
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och andelen telefonsamtal som ger merinformation har fördubblats. Intresse och
engagemang har ökat samt har även andelen e-post som innehåller merinformation
ökat.
Trots stora förbättringar finns fortfarande en del områden där Gymnasie/Komvux
har ett lite lägre resultat. Andelen telefonsamtal som ger merinformation är 50 %,
och andelen e-post som ger merinformation är 33 %. Trots ett bra totalresultat
gällande bemötande på telefon så är andelen bedömningar gällande mycket gott
bemötande 33 %.

Ärendebeskrivning

Metod
Mätningen, som har utarbetats i ett samarbete mellan SKL och JSM Telefront, har
skett genom uppringning och skickande av e-post till kommunen.
Sex vanligt förekommande frågor har tagits fram per verksamhetsområde och
kontakterna har genomförts via kommunens växel samt via kommunens officiella eadress. Kommunen har ringts två gånger per fråga.
Mätningen utgår från ett medborgarperspektiv. Det innebär att de ringer som om de
vore en medborgare som har kontakt första gången, dvs som ex inte känner till
telefontider.
Telefonsvarare räknas därmed som ej kontakt, liksom hänvisningar som ”upptaget”,
”möte” osv.
Jämförelsen görs mellan kommuner i likvärdig storlek, för Gotlands del mellan 8
kommuner i storleken 40 000 – 75 000 invånare.
Frågor Gymnasie/Komvux:
1. Jag undrar om studiebidraget kan bli indraget om man är borta mycket
från gymnasieskolan? Vad är det som gäller?
2. Jag har hört talas om att man kan läsa utbildningar på distans på
Komvux. Hur är det med det?
3. När går nästa högskoleprov? När kan jag anmäla mig om jag vill ta det?
4. Jag hoppade över gymnasiet men nu vill jag börja plugga inom
vuxenutbildningen. Går det bra att läsa ett helt program där? Jag är
intresserad av Hantverksprogrammet eller Industritekniska programmet.
Går det bra att gå den någon annan stans och kan man få ekonomiskt
bidrag för det?
5. Min tonåring är skoltrött och har hoppat av gymnasiet. Erbjuder
kommunen någon form av aktivitet eller praktikplats till tonåringar som
inte går i gymnasiet?
6. Får eleverna som går på gymnasiet en egen dator? Några andra förmåner?
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Resultat
Tillgänglighet telefon
Avser andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare.
Inom nämndens område besvaras 30% av samtalen inom 60 sekunder och ytterligare
30% inom 120 sekunder.
Resultatet ligger i nivå med jämförbara kommuner, vilket är betydligt högre än
regionens snitt. Gymnasie/Komvux har gjort en markant förbättring sedan året
innan, vilket utgörs av att andelen kontaktförsök med svar inom 60 sek tredubblats.
Svar på frågan
Bedömningen utgår ifrån om frågan blev besvarad eller om handläggaren inte eller
endast delvis kunde svara på frågan.
Inom nämndens område upplevs 40 % av handläggarna direkt kunna svara på frågan.
Gymnasie/Komvux har ett resultat i nivå med jämförbara kommuner samt Regionen
som helhet. Gymnasie/Komvux har gjort en markant förbättring sedan 2017.
Merinformation
Bedömningen baseras på om handläggaren bara besvarat frågan eller om denne ger
merinformation, ex hänvisningar, tips och idéer.
63% av svaren inom gymnasiet/Komvux ger merinformation.
Gymnasie/Komvux har fördubblat sitt resultat från 2017, men ligger fortfarande en
bit efter jämförbara kommuner.
Intresse och engagemang på telefon
Bedömningen utgår ifrån om handläggaren svarar pliktskyldigt eller om hen är
intresserad och engagerad i personen som ringer och frågan.
67% av handläggarna upplevs svara intresserat och engagerat.
Gymnasie/Komvux har gjort en tydlig förbättring sedan 2017 och ligger straxt över
snittet för regionen och jämförbara kommuner.
Bemötande på telefon
33% av handläggarna upplevs ha ett mycket gott bemötande och ytterligare 50 %
upplevs ha ett gott bemötande.
Resultatet för Gymnasie/Komvux har förbättrats sedan 2017 och ligger väl i
jämförelse med regionen och jämförbara kommuner. Andelen bedömningar ”mycket
gott bemötande” ligger dock lägre än snittet.
Svarstider e-post
Avser tiden från skickandet av e-post till svar av kommunen.
Gymnasie/Komvux har gjort en betydande förbättring sedan 2017 och har gått från
33% - 100% svar inom 1 dygn sedan 2017. Svarstiderna ligger markant bättre än
regionen som helhet och andra jämförbara kommuner.
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Tiden för att få svar på e-post har sjunkit från 15 timmar till 5 timmar sedan 2017.
Detta kan jämföras med regionens snitt om 5 timmar och snittet i jämförbara
kommuner är 6 timmar.
Avsändaruppgifter i e-post
Avser avsändaruppgifter i e-post från kommunen.
Gymnasie/Komvux har 100 % fullständiga avsändaruppgifter. Resultatet ligger över
både regionens snitt som andra jämförbara kommuner.
Svarskvalitet e-post
Avser andel svarsbrev som innehåller merinformation, dvs mer än bara svar på
frågan, exempelvis hänvisning till hemsidor, tips och idéer.
33 % av svaren via e-post innehåller merinformation.
Gymnasie/Komvux har tydligt förbättrat sitt resultat sedan 2017, och ligger i linje
med jämförbara kommuner. Dock är andelen svar med merinformation fortfarande
relativt lågt.
Bedömning

Åtgärder 2018 som gav positiv effekt
Inom nämndens område har verksamheterna arbetat aktivt med att ha tydliga
meddelanden på telefonsvarare samt att alltid lägga in hänvisningar när de är på möte
samt vilken tid de är tillgängliga igen. Gällande mejl har ett arbete gjorts att
säkerställa frånvaromeddelanden och svarsmeddelanden med hänvisning. Såväl mejl
som meddelanden på telefonsvarare besvaras så snart som möjligt.
Inom Arbetsmarknadsenheten har man organiserat arbetet så att det alltid varit
någon på plats som kan svara på frågor. Vikten av att hänvisa sin telefon och ha
aktuellt svarsmeddelande på mejlen har betonats till alla medarbetare och detta har
fungerat väl.
Inom gymnasieskolan har man infört att det alltid sker en omkoppling av rektors
telefon till en utbildningsadministratör då rektor inte är tillgänglig. Detta göra att
samtliga samtal blir mottagna och besvarade i möjligaste mån. Det finns även en
reception i Sävehuset som hanterar många frågeställningar och samtal.
Handlingsplan 2019

Gymnasieskolan:
Gymnasieskolan kommer att fortsätta sitt tillgänglighetsarbete på motsvarande sätt
som 2018 genom att säkerställa att samtal kopplas vidare och att alla har tydliga
hänvisningar och frånvaromeddelanden. Vid brister i tillgänglighet görs uppföljningar
på individnivå.

Vuxenutbildningen:
Arbeta vidare med vikten av tydlig information gentemot samtlig personal. Den
delen är fortsatt mycket viktigt eftersom verksamheten är i expansionsläge. Under
året kommer verksamheten även arbeta mer medvetet med bemötandefrågor.
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Arbetsmarknadsenheten:
Arbetsmarknadsenheten kommer arbeta vidare med att säkerställa att informationen
på webben är korrekt och uppdaterad, samt informera regionväxeln inför sommar
och andra perioder då bemanningen är lägre.

Beslutsunderlag

Servicemätning 2018

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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BAKGRUND
Gotland och ett stort antal andra kommuner har tidigare år genomfört mätningar av
servicenivån i teleservicen och e-posthanteringen inom ramen för KKiK.
SYFTE
Syftet med denna undersökning var att se sin egen utveckling och få möjlighet att
jämföra kommunens service med likvärdiga kommuner.
Mätningen ger ett antal bilder av den kommunala servicen och beskriver vad som
hänt när vi varit i kontakt med kommunen.
Resultatet av mätningen ska ses som ett arbetsinstrument för målsättning och policy.
METOD
Mätningen, som har utarbetats i samarbete mellan SKL och JSM Telefront, har skett
genom uppringning och skickande av e-post till kommunen.
De frågeområden som valdes är relativt vanligt förekommande från kommuninvånare, både via telefon och via e-post. Vi har ringt till växeln och skickat e-breven
till kommunens officiella e-adress. Frågorna var sex olika inom områdena bygglov,
förskola, grundskola, individ o familjeomsorg, miljö o hälsa, gator o vägar,
äldreomsorg, handikappomsorg, kultur o fritid samt Gymnasie/Komvux. Vi har ringt
kommunen två gånger per fråga. Totalt 120 sökningar via telefon har genomförts
under en femveckors period. Motsvarande omfattning och fördelning har skett via epost. Bortfallet var 4 e-brev pga tekniskt fel.
Olika bedömningsfaktorer har bildat grunden för att kunna beskriva telefonsamtalens
karaktär: bemötande, intresse och engagemang, information, tillgänglighet och svar
på frågan. Som hjälp vid bedömning av faktorerna har kriterierna god, medelgod och
dålig använts.
SKL har beslutat tidigare att bedömningen av Bemötandet skulle utökas och innefatta
även Mycket god. Utifrån var bemötandet hamnar på skalan så tilldelas mellan 3 och
0 poäng. Poängen summeras för varje telefonsamtal, dvs där vi får svar på vår fråga,
och divideras med maximalt möjliga poäng och multipliceras med 100 för redovisning
i procent av maxpoäng. Det resultatet för er kommun har vi rapporterat in till Koladan.
GENOMFÖRANDE
Mätperioden var huvudsakligen under veckorna 41 t o m 45.
JÄMFÖRELSER
De jämförelser med andra kommuner som görs i rapporten baseras på mätningar av
kommuner i likvärdig storlek (8 kommuner med 40 000 – 75 000 invånare). Vi har
räknat snittet för deras resultat från de senaste årens mätningar och delat in i
storleksordning enligt SCBs kommunstatistik.
De jämförelser med Kundtjänster/-center (KC) som görs baseras på mätningar av 16
kommuner med Kundtjänster/-center. Vi har räknat snittet för deras resultat från de
senaste årens mätningar.
Genom SKLs ändringar av hur vi skulle redovisa Tillgänglighet och Bemötande, kan
antalet föregående år variera i de olika diagrammen.
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SAMMANFATTNING
Vi redovisar här en översiktsbild med Kommunens resultat för Telefon o E-post
(andel god inom telefoni, vid bemötande även mkt god) i förhållande till andra
kommuner i likvärdig storlek (8 kommuner med 40 000 – 75 000 invånare). Vi har
räknat snittet för deras resultat från de senaste årens mätningar och delat in i
storleksordning enligt SCBs kommunstatistik.

Bättre
än snittet

I nivå
med snittet

2016

2017

TELEFONI
Tillgänglighet
Svar på frågan
Information
Intresse & engagemang
Bemötande
E-POST
Svar inom 2 dygn
Andel fullst avs uppgifter
Svarskvalitet
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Sämre
än snittet

2018

Resultat telefon
TILLGÄNGLIGHET
Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare.
Kontakt med handläggare

Inom 60 sek

61-120 sek

Ingen kontakt

Över 2 min

47%

Gotland -18

16%

37%

Gotland -17

15%

41%

Gotland -16

Likv Kom

0%

10%

5%

44%

47%

9% 3%

56%

51%

11% 5%

53%

14%

Andra KC

20%

32%

8% 4%

31%

Gotland -15

5%

30%

40%

50%

60%

33%

10%
70%

23%
80%

90%

100%

Andelen kontakt med en handläggare är 68 % (47 % + 16 % + 5 %) för kommunen totalt. Det
är högre än förra mätningen och i nivå med snittet för likvärdiga kommuner (67 %).
Vid ev. talsvar har vi inte lämnat något meddelande om återuppringning.
Kommentar: Till KKiK rapporterar vi kontakten inom 60 sek. Se nedan.

Mått 2 i KKiK: 47 %
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SVAR PÅ FRÅGAN
Nedan följer en sammanställning som visar om man vid genomförda sökningar erhållit svar
på de frågor man haft.
Bedömningen utgår från om frågan blir besvarad eller om handläggaren inte kunde svara
eller bara delvis.

God

Medelgod

43%

Gotland -18

Dålig

17%

Gotland -17

41%

9%

Gotland -16

42%

8%

40%

Gotland -15

2%

Gotland -14

43%

Likv Kom

44%

9%

14%

56%

Andra KC

0%

10%

20%

30%

16%
40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Den höga andelen Dåligt svar på frågan, beror främst på att vi inte fått kontakt med någon
handläggare (inget svar = dåligt svar, sett ur medborgarperspektiv). Jämför andelen Dåliga
svar på frågan med andelen Ingen kontakt på föregående sida. Andra orsaker till Dåligt svar
på frågan är att vi fått kontakt, men med en handläggare som inte har det ansvarsområde
som vår fråga gällde.
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INFORMATION
Gradering av informationen i svaren från handläggarna.
Bedömningen baseras på om handläggaren bara svarar på frågan eller om han/hon
ger merinformation; hänvisningar, tips och idéer.

God

Medelgod

Dålig

Gotland -18

61%

32%

Gotland -17

62%

29%

Gotland -16

63%

28%

61%

Gotland -15

29%

68%

Gotland -14

21%

61%

Likv Kom

30%

62%

Andra KC
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30%

31%
40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I drygt nio av tio svar har informationen uppfattats som god eller medelgod. Det är i
nivå med snittet för likvärdiga kommuner.
Intervjuarnas kommentarer: (Intervjuarna har ibland lämnat spontana kommentarer)
- Handläggaren gav mig även lite information som är bra att veta utöver min fråga om
bygglov. (Bygg)
- Bra info, blev guidad direkt. (Förskola)
- Informationen var ganska kort fattad. (Förskola)
- Hon gav mig först en del praktiskt info och berättade också lite mer fritt om verksamheten.
Jag kände att hon skulle kunna svara på vad som helst om jag bara frågade. (Förskola)
- Hade bra information att komma med. (Gator)
- Informationen var delvis bra då hen i första hand hänvisade att besöka deras hemsida.
(Grundskola)
- Handläggaren gjorde som sagt sitt bästa för att hitta så mycket information som möjligt och
förklarade hur jag skulle gå tillväga. (Handikapp)
- Jag är väldigt nöjd med den informationen jag fick. Den var både tydlig men fick även tips
på andra fonder som finns för att söka. (Kultur o Fritid)
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INTRESSE OCH ENGAGEMANG
Intresse och engagemang i svaren från de handläggare vi talat med.
Bedömningen utgår från om handläggaren besvarar frågan pliktskyldigast eller är
han/hon intresserad och engagerad i oss och vår frågeställning.

God

Medelgod

Dålig

61%

Gotland -18

33%

Gotland -17

64%

33%

Gotland -16

65%

32%

Gotland -15

63%

31%

Gotland -14

64%

28%

61%

Likv Kom

32%

66%

Andra KC
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30%
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70%

80%
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100%

I merparten av kontakterna uppfattas intresset och engagemanget för oss och våra
frågor som god eller medelgod. Det är i nivå med snittet för likvärdiga kommuner.
Kommentarer från intervjuarna:
- Visade sparsamt med engagemang. (Gator)
- Intresserad och lyhörd. (Gator)
- Hon var intresserad och engagerad. (Grundskola)
- Under samtalet visade hon ett intresse att vilja hjälpa mig och besvara på de frågor jag
hade. (Grundskola)
- Man fick intrycket att hon var engagerad för att hjälpa mig och hon svarade på min fråga
väldigt bra och tydligt. (Handikapp)
- Visade stort intresse och engagemang i min frågeställning. Kändes jättebra. (IFO)
- Han lät väldigt intresserad och blev direkt engagerad. (IFO)
- Jag kände att personen var mycket engagerad och visade även ett stort intresse i att vilja
hjälpa mig. (Äldre)
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BEMÖTANDE

Våra intervjuare har, efter varje samtal, graderat hur de upplever att de blivit bemötta
av handläggaren. Bedömningen baseras på det bemötande som handläggaren ger,
är han/hon tillmötesgående, trevlig, hjälpsam.

Mycket god

God

Medelgod

43%

Gotland -18

42%

46%

Gotland -17

38%

40%

Gotland -16

37%

47%

Likv Kom

35%

56%

Andra KC
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20%
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30%

32%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bemötandet hos handläggarna har oftast bedömts som Mycket god eller God.
Kommentarer från intervjuarna:
- Handläggaren var rak på sak men trevlig i tonen. (Äldre)
- Trevlig person som visade att han ville hjälpa mig. (Miljö)
- Hon var jättetrevlig, glad och fick en att känna sig viktig. (Förskola)

Kommentarer: SKL beslutade tidigare att bedömningen av Bemötande till Koladan
skulle graderas i Mycket god, God, Medelgod samt Dåligt och redovisas enl
beskrivningen på sidan 3 i denna rapport.
Er kommuns resultat till Koladan baseras på: Mycket god 30 st, God 29, Medelgod
10 och Dålig 0. Vilket blir 76 %.
Mått 3 i KKiK: 76 %
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Resultat e-post
SVARSTIDER
Tiden från skickandet av e-post till svar av kommunen. Tidsangivelsen är i arbetstid (8-17).

Inom 1 dygn

1-2 dygn

2-5 dygn

1-2 veckor

Ej svar inom 2 veckor

84%

Gotland -18

7%

68%

Gotland -17

12%

13%

81%

Gotland -16

13%

67%

Gotland -15

9%

60%

Gotland -14

19%

9%

85%

Andra KC
0%

10%

20%

30%

40%

8%

6%
50%

60%

70%

4%

18%

11%

77%

Likv Kom

8%

80%

90%

4%
100%

Diagrammet visar svarstiderna för kommunen. 84 % av breven besvarades inom ett dygn,
vilket är något högre än snittet för likvärdiga kommuner (77 %).
Förskolan och Gymnasiet/Komvux besvarade alltid inom ett dygn.
8 % blev obesvarat inom 2 veckor och de har inte besvarats vid rapportskrivandet.

Kommentar: Till KKiK rapporterar vi andelen besvarade brev inom ett dygn. Se nedan.

Mått 1 i KKiK: 84 %
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SVARSTIDER forts

Svarstid i snitt
5

Gotland -18

8

Gotland -17

Gotland -16

6

Gotland -15

6
10

Gotland -14

6

Likv Kom

5

Andra KC
0

2

4

6

8

10

12

Timmar

Diagrammet visar genomsnittliga svarstiden på besvarade brev. Tidsangivelsen är i
arbetstimmar (8-17).
I snitt tog det 5 timmar innan vi fick svar. Vid förra mätningen var det 8 timmar.
De andra kommunernas resultat varierar mellan 1-12 timmar och snittet är
6 timmar.
Kortast svarstid har Bygg, Förskola och Kultur o Fritid – 3 timmar.
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AVSÄNDARE
Avsändaruppgifter i e-postbreven vi fått från kommunen, som underlättar fortsatt
kontakt.

Fullständiga avs uppgifter

Namn+Tel

Namn+Förvaltn

Övrigt

86%

Gotland -18

Gotland -17

92%

Gotland -16

90%

78%

Gotland -15

91%

Gotland -14

86%

Likv Kom

89%

Andra KC

0%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gotland (86 %) är i nivå med snittet (86 %) med att lämna ifrån sig fullständiga
avsändaruppgifter. De andra kommunernas resultat är mellan 43-100 %.
”Övrigt” innebär huvudsakligen avsändaruppgifter som enbart består av
för- och efternamn eller ännu färre uppgifter.
Kommentar: Kontaktuppgifterna bör följa en och samma mall och innehålla
information om namn, befattning, förvaltning, kommun, adress, telefonnummer, mm.
Den som får ett mail med denna information har då allt som behövs för ytterligare
kontakt samt att det ger ett enhetligt och professionellt intryck.
Detta mål är det lättaste att nå och kan/bör vara 100 %.
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SVARSKVALITET
Andel svarsbrev innehållande merinformation, dvs mer än bara svar på frågan, tex
hänvisning till hemsidor, bifogande av länkar eller tips och idéer om något som inte direkt
efterfrågats.
Exempel
Fråga:
Svar:

Kan man få hjälp med avlastning när man har barn med funktionshinder?
Hej! Tack för ditt mail!
Jag har tagit del av ditt mail… LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) har tio olika insatser som man kan ansöka om. Avlösarservice…
För att få rätt till LSS- insats måste barnet:
- bedömas att tillhöra någon av de tre personkretsarna enligt LSS och
- ha ett bedömt behov av den sökta insatsen.
Handläggare behöver som underlag till utredningen ett läkarutlåtande som ska styrka
barnets diagnos/-er samt och så behöver handläggare träffa vårdnadshavare…
Du kan hitta information om LSS på: https://www.gotland.se/funktionsnedsättning.
Ansökningsblanketten bifogar jag i detta mail. Du kan välja att göra din ansökan
muntligt, ring då mottagningsteamet på 0498-204969. Om barnet har två…
Hälsningar, Maria Larsson Förste handläggare Funktionshinderenheten.
Processledare IBIC. Telefon: 0498-204234 Myndighetsavdelningen…

28%

Gotland -18

31%

Gotland -17

47%

Gotland -16

58%

Gotland -15

36%

Gotland -14

39%

Likv Kom

45%

Andra KC
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

28 % av svaren från Gotland innehöll extra bra information och hänvisningar, vilket är
under snittet (39 %) för likvärdiga kommuner.
Kommentar: Exemplet ovan är ett bra svar från Gotland och är av utrymmesskäl förkortat.
Innehåller, förutom svar på frågan, hänvisning med bifogad länk som underlättar för
frågeställaren.
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Obesvarade brev
Om vi fått bekräftelse från registratorn eller annan att brevet hade kommit fram och att det
var vidarebefordrat upplever vi det som positivt, dock har vi inte räknat det som svar i denna
mätning.
Följande brev (eller med liknande formulering) som vi har skickat, har vi av någon anledning
inte fått svar på.
Till:

Individ och familjeomsorg

Fråga:

Måste man sälja sin bil för att få socialbidrag?

Skickat:

Tors 18/10 19:10

Fråga:

Kan man få hjälp av kommunen i vårdnadstvister?

Skickat:

Tors 25/10 16:15

Fråga:

Kan man få hjälp av kommunen i vårdnadstvister?

Skickat:

Tis 16/10 10:10

Till:

Gator och vägar

Fråga:

Vilket ansvar har jag som fastighetsägare när det gäller häckar och annan
växtlighet ut mot gatan?

Skickat:

Fre 5/10 10:30

Fråga:

Är det förbud för tomgångskörning i kommunen? Gäller det även miljöbil?

Skickat:

Fre 12/10 09:40

Till:

Äldreomsorg

Fråga:

Vilka typer av daglig verksamhet för de äldre finns det i kommunen?

Skickat:

Ons 10/10 12:55

Till:

Handikappomsorg

Fråga:

Har kommunen någon tillgänglighetsguide för att se hur man tar sig fram med
olika funktionshinder?

Skickat:

Ons 7/11 09:45

Till:

Kultur-fritid

Fråga:

Vem kan arrangera ett lotteri? Krävs tillstånd?

Skickat:

Ons 10/10 19:20:00
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Bilagor

TILLGÄNGLIGHET
Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare.
Kontakt med handläggare

Inom 60 sek
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SVAR PÅ FRÅGAN
Nedan följer en sammanställning som visar om man vid genomförda sökningar erhållit svar på de
frågor man haft. Bedömningen utgår från om frågan blir besvarad eller om handläggaren inte kunde
svara eller bara delvis.
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INFORMATION
Gradering av informationen i svaren från handläggarna. Bedömningen baseras på om handläggaren
bara svarar på frågan eller om han/hon ger merinformation; hänvisningar, tips och idéer.
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INTRESSE OCH ENGAGEMANG
Intresse och engagemang i svaren från de handläggare vi talat med. Bedömningen utgår från om
handläggaren besvarar frågan pliktskyldigast eller är han/hon intresserad och engagerad i oss och vår
frågeställning.
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BEMÖTANDE
Våra intervjuare har, efter varje samtal, graderat hur de upplever att de blivit bemötta
av handläggaren. Bedömningen baseras på det bemötande som handläggaren ger,
är han/hon tillmötesgående, trevlig, hjälpsam, trovärdig.
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SVARSTIDER
Tiden från skickandet av e-post till svar av kommunen. Tidsangivelsen är i arbetstid (8-17).
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SVARSTIDER forts, i timmar
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AVSÄNDARE
Avsändaruppgifter i e-postbreven vi fått från kommunen.

Namn, Befattn/Funkt/Förv,
Kommun, Tel nr
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SVARSKVALITET
Andel svarsbrev innehållande merinformation, dvs mer än bara svar på frågan,
tex hänvisning till hemsidor, bifogande av länkar eller tips och idéer om något som inte
direkt efterfrågats.
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Frågor, KKiK, 2018
Frågorna ställs en gång vid ordinarie mätning och två gånger vid utökad.
Vi omformulerar frågorna något vid andra kontakten.
Bygg
1. Finns det planer på att bygga nya hus i kommunen? Var?
2. Hur ansöker jag om rivningslov?
3. Hur gammalt får ett bygglov vara innan man behöver ansöka om ett nytt?
4. Hur överklagar man ett beslut om bygglov?
5. Behöver jag ansöka om bygglov för att bygga ett staket?
6. Behöver jag söka bygglov för ett garage?
Förskola
7. Finns det några lediga tjänster inom barnomsorgen?
8. Kan jag göra en ansökan till förskolan via webben?
9. Finns det någon öppen förskola och hur fungerar den?
10. Kan ni informera mig om hur jag ansöker om barnomsorg?
11. Finns det några föräldrakooperativt dagis i kommunen?
12. Var kan jag hitta en förteckning över vilka olika förskolor som finns i kommunen?
Grundskola
13. Var får jag information om skolhälsovården?
14. Hur är skolbarn försäkrade?
15. Har kommunen någon friskola? Hur söker man i så fall till den?
16. Hur gör jag när jag ska ansöka till vuxenutbildningen?
17. När börjar och slutar läsåret i grundskolan?
18. Jag undrar hur man gör för att få byta skola?
Individ o Familj
19. Hur gör jag för att ansöka om socialbidrag och vilka regler är det som gäller för
att få bidrag?
20. Måste man sälja sin bil för att få socialbidrag?
21. Kan man få hjälp av kommunen i vårdnadstvister?
22. Jag håller på med en undersökning i skolan. Hur mycket socialbidrag betalar
kommunen ut per år?
23. Jag skall hjälpa en person som skulle behöva läsa svenska för invandrare. Vart
vänder jag mig?
24. Min man och jag är eventuellt intresserade av att bli ett familjehem. Hur gör man?
Miljö o Hälsa
25. Vad gäller för att installera bergvärme? Särskilda tillstånd?
26. Var hittar jag information om avfallssortering?
27. Är det tillåtet att sälja nygräddade våfflor vid en skolfest?
28. Vad gäller kring rökförbud i kommunen?
29. Jag vill bli av med min gamla soffa och TV. Kan jag få de hämtade? Kostar?
30. Vad får jag lämna på återvinningscentralen och när är det öppet?
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Gator och vägar
31. Hur gör man när man har klagomål på skötseln av gator i kommunen?
32. Jag vill lämna in synpunkter men även förslag på gatubelysningen. Hur gör jag
för bäst resultat?
33. Snart är vintern här och jag undrar vilket ansvar jag själv respektive kommunen
har för snöröjningen?
34. Vilket ansvar har jag som fastighetsägare när det gäller häckar och annan
växtlighet ut mot gatan?
35. Finns det kartor över cykel och gångvägar?
36. Är det förbud för tomgångskörning i kommunen? Gäller det även miljöbil?
Äldreomsorg
37. Vem kan få färdtjänst? Hur ansöker man?
38. Mamma och pappa vill fortsätta bo tillsammans på ålderns höst på ett
äldreboende – kan de få det?
39. Vilka typer av daglig verksamhet för de äldre finns det i kommunen?
40. Hur kan jag få information om vad som erbjuds för hjälp av kommunens
hemtjänst?
41. Om man behöver en rullator, var vänder jag mig? Kostar det något?
42. Kan kommunen erbjuda hushållsnära tjänster? Typ städning?
Handikappomsorg
43. Vilka regler gäller för att man ska kunna få ett parkeringstillstånd till
handikapparkering?
44. Har kommunen någon tillgänglighetsguide för att se hur man tar sig fram med
olika funktionshinder?
45. Vilka typer av daglig verksamhet för funktionshindrade finns det i kommunen?
46. Var kan man få hjälp med avlastning när man har barn med funktionshinder?
47. Vad kan man få för hjälp med bostadsanpassning när man har en familjemedlem med funktionshinder?
48. Vilka möjligheter finns att låna hjälpmedel för nedsatt hörsel och syn av
kommunen?
Kultur o Fritid
49. Vem kan arrangera ett lotteri? Krävs tillstånd?
50. Hur kan jag få tillgång till protokollen från kulturnämndens sammanträde?
51. Finns det någon lokal att hyra till ett seminarie för cirka 50 personer?
52. Var kan jag hitta information om vilka muséer som finns i kommunen och om
finns det några aktuella utställningar?
53. Finns det några motionsspår i kommunen med omnejd?
54. Vilka kulturstipendier och fonder finns att söka?

Gymnasie/KomVux (Endast Gotland)
67 Jag undrar om studiebidraget kan bli indraget om man är bort mycket ifrån
gymnasieskolan? Vad är det som gäller?
68 Jag har hört talas om att man kan läsa utbildningar på distans på Komvux. Hur är
det med det?
69 När går nästa högskoleprov? När kan jag anmäla mig om jag vill ta det?
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70 Jag hoppade över gymnasiet men vill nu börja plugga inom vuxenutbildningen.
Går det bra att läsa ett helt program där? Jag är intresserad av
hantverksprogrammet eller industritekniska programmet. Ev följdfråga: Går det
bra att gå den någon annanstans och kan man få ekonomiskt bidrag för det?
71 Min tonåring är skoltrött och har hoppat av gymnasiet. Erbjuder kommunen
någon form av aktivitet eller praktikplats till tonåringar som inte går i gymnasiet?
72 Får eleverna som går på gymnasiet en egen dator? Några andra förmåner?
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Vanliga frågor och svar
Ringer ni på direktnummer och mailar direkt till avdelningarna?
Nej, vi ringer via huvudnumret och mailar in via den officiella e-postadressen,
dvs huvudvägarna in.

Vid vilka tidpunkter har telefonsamtalen skett?
Vi ringer vardagar 08.00-16.00 med uppehåll vid lunch 12.00-13.00.
E-posten kan skickas vid andra tidpunkter, men vi räknar bara arbetstid som
svarstid.

Tas det hänsyn till telefontider på olika avdelningar?
Mätningen utgår från medborgarperspektivet. Vi ringer som om vi vore en
medborgare som har kontakt första gången, dvs vi känner inte till ev.
telefontider på olika avdelningar.

Vi har telefonsvarare, räknas det som kontakt när de senare ringer upp?
Nej, vi lämnar inte meddelande på telefonsvarare. Vi redovisar vad som hänt
vid varje uppringning i form av kontakt eller ej kontakt. Telefonsvarare räknar vi
som ej kontakt, liksom upptaget, möte, etc.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Studieförbunden på Gotland. Information om uppdraget från
regionfullmäktige
Förslag till beslut



Informationen tas emot.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för handläggningen av bidrag till
studieförbunden på Gotland sedan den 1 januari 2018, ett uppdrag som
regionfullmäktige överlämnade i samband med avvecklingen av kultur- och
fritidsnämnden. Det behövs vissa klargöranden kring uppdraget, bland annat vilka
förväntningar studieförbunden har på sin nya organisation. Förvaltningen har därför
bjudit in studieförbundens representanter för en dialog i syfte att hitta former och
arbetssätt.
Fakta om studieförbund och folkbildning

Studieförbunden får ersättning från staten via Folkbildningsrådet och eventuellt från
kommun/region eller landsting. Studieförbunden är en del av det civila samhället och
fungerar som bildningscenter, kulturarenor och demokratiska möjliggörare. Varje
enskilt studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart och tillsammans utgör
de en mångfald av verksamhetsinriktningar. Med sin idémässiga grund, pedagogik
och sin självständighet har folkbildningen stor betydelse för demokrati, mångfald,
integration och social sammanhållning.
Det finns tio studieförbund i Sverige och nio av dom har sin verksamhet på Gotland.
Dessa är: Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda, ABF,
Folkuniversitetet, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Medborgarskolan, Kulturens
Bildningsförbund och Sensus studieförbund. Samtliga utan de två sistnämnda har kontor på
ön. Ibn Rushd är det studieförbund som helt saknar verksamhet på Gotland.
På Gotland samlas studieförbunden under samverkansorganisationen Gotlands
Bildningsförbund.
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Folkbildning handlar om lärande i gemenskap, genom utbildning och bildning för
vuxna. Folkbildningen är ”fri och frivillig” i bemärkelsen att människor själva väljer
om och när de vill delta. Studieförbunden är en del av svensk folkbildning och
förutom de tio studieförbunden räknas även folkhögskolorna in i denna folkbildning.
Bakgrund och uppdragsbeskrivning

Sedan den 1 januari 2018 har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) haft
ansvaret för handläggningen av bidrag till studieförbunden på Gotland (regionalt
stöd till folkbildning). Ansvaret låg dessförinnan på kultur- och fritidsnämnden
(KFN). I samband med avvecklingen av KFN samt dess förvaltning beslutade
regionfullmäktige i september 20171 att flytta handläggningen till GVN från den 1
januari 2018. GVN fick information kring studieförbunden och hur bidraget fördelas
i samband med nämndsammanträdet i oktober 20172.
Bidraget kan sökas av studieförbund som är anslutna till svenska Folkbildningsrådet.
Det regionala bidraget följer samma regler och riktlinjer som det statliga stödet enligt
Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Bidraget fördelas enligt
följande kriterier:






Verksamhetsbidrag för studiecirklar 62%
Verksamhetsbidrag för kulturprogram 15%
Verksamhetsbidrag för annan folkbildningsverksamhet 5%
Organisationsbidrag 10%
Tillgänglighetsbidrag 8%

Beslutet gällande fördelning tas av GVN. Det föreliggande fördelningsarbetet utförs
idag av nämndsekreteraren på förvaltningen, efter en rent matematisk modell som
tagits fram av Folkbildningsrådet, där man utgår från de tre föregående årens
deltagarvolymer. Däremot finns den huvudsakliga kontakten och dialogen med
studieförbunden idag hos medarbetare inom regionstyrelseförvaltningens (RSF)
kultur- och fritidsavdelning, de medarbetare som tidigare skötte både
fördelningsarbetet och kontakten innan nedläggningen av KFN.
Det har funnits en viss otydlighet i det uppdrag som regionfullmäktige överlämnade
åt GVN - då uppdraget, och det övergripande ansvaret, omfattar mer än själva
fördelningen av bidrag till studieförbunden. Kultur- och fritidsförvaltningen hade
tidigare en ständigt återkommande dialog med studieförbunden och andra aktörer för
att knyta ihop projekt, arrangemang och kontakter i syfte att maximera varje
skattekrona, men har i o m att handläggningen har flyttats till GVN tappat mandatet
att hantera detta. Det har i sin tur lett till att förväntningarna som studieförbunden
har på den mottagande verksamheten inte motsvarar den dialog och kontakt som
man tidigare har haft. Studieförbunden ger därför uttryck för en oklar
organisationstillhörighet och ansvarsroll.
Gotlands Bildningsförbund (studieförbundens samverkansorganisation) var
remissinstans i samband med utredningen kring framtida kulturverksamhet. I
remissvaret3 står:

RF § 117 Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland, 2017-09-25 https://www.gotland.se/97310 (hämtad 201902-11)
2 GVN § 106 Information. Riktlinjer för studieförbund, 2017-10-25 https://www.gotland.se/99105 (hämtad 2019-02-11)
3 Remissvar från Gotlands Bildningsförbund (sidan 718 i kallelsen till regionstyrelsens arbetsutskott 2017-05-08:
https://www.gotland.se/95826 ) (hämtad 2019-02-13)
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”Vi har inom Gotlands Bildningsförbund (Studieförbunden) flera gånger påtalat att vi gärna ligger
under gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden/förvaltningen liksom folkhögskolan då vi har
samma uppdragsgivare. Folkbildning – Folkbildningsrådet”.
Gotlands Bildningsförbunds förväntning på en ny organisering och samverkan var:
”Att beslut tas att all folkbildning ligger under gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och att vi
får samma ekonomiska stöd som bygger på samma sätt som statsbidragen till studieförbund och
folkhögskolor”.
Studieförbunden menar att vinsten med att flytta folkbildningsstödet till GVN
/utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF), är dialogen med Folkbildningsrådet
på den nationella nivån, bland annat då folkhögskolan redan har regelbunden kontakt
med Folkbildningsrådet.
GVN var remissinstans i samma ärende och i förvaltningens tjänsteskrivelse (som
nämnden ingav som eget remissyttrande) går att utläsa4:
”Även frågan om bidrag till folkbildning bör övervägas att kunna inordnas under GVN, då
kopplingar finns till folkhögskolans verksamhetsområde - Under förutsättning att verksamheten är
fullt ut finansierad ser nämnden positivt på att denna inordnas i UAF”.
I genomförandeplanen för framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland,
som togs fram efter beslutet att avveckla kultur- och fritidsnämnden står5:
”För att förtydliga bidrags-/stödverksamheten föreslås att ansvaret för bidrag till studieförbund lyfts
in till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. En närmare analys krävs för att identifiera i detalj
vilka bidrag som omfattas. Bedömningen görs att det handlar om en förflyttning av ansvar och
ekonomiska medel, inte personella resurser. Om en besparing kan göras i personella resurser på sikt
är detta ett ansvar inom ramen för regionstyrelseförvaltningens kommande organisation”.
De till GVN ombudgeterade medlen6 om 2,77 miljoner kronor7, vid avvecklingen av
kultur- och fritidsnämnden, var avsedda för bidragsfördelning till studieförbunden
och inga medel följde med märkta för administrationskostnader. Tanken var nog att
administrationen kring studieförbunden var en del av besparingen i o m
nedläggningen av kultur- och fritidsförvaltningen eller skulle lösas inom ramen för
andra arbetsuppgifter.
Tidigare representerade kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare regionen i
folkbildningsfrågesammanhang, bland annat på SKL-träffar och i utbildningar av
bidragsfördelningssystemet som Folkbildningsrådet anordnade. Där har det uppstått
ett tomrum. Det finns även en otydlighet i vem på regionen (nämnd som person)
som är mottagare av remisser, enkäter och frågor från allmänheten i
folkbildningsfrågor. Om GVN har i uppdrag att hantera bidrag till studieförbunden,
alltså stöd till folkbildning, så bör det finnas en tydlig mottagare kopplad till
folkbildningsfrågor.

Remissvar från gymnaise- och vuxenutbildningsnämnden samt tjänsteskrivelsen som ingår i remissyttrandet (sidan 677 i
kallelsen till regionstyrelsens arbetsutskott 2017-05-08: https://www.gotland.se/95826 ) (hämtad 2019-02-13)
5 Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland, ärende 3 (sidan 86 i kallelsen till regionstyrelsen 2017-08-31:
https://www.gotland.se/96823) (hämtad 2019-02-14)
6 RF § 195 Kultur- och fritidsnämnden. Ombudgetering gällande avveckling av nämnd och förvaltning, 2017-11-20
https://www.gotland.se/98076 (hämtad 2019-02-13)
7 Budgetanslaget var på 19 678 000 kronor där 2 700 000 kronor var till handläggning av studieförbund och 16 908 000 kronor
för ungdomsgårdarna.
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Bedömning

I GVNs reglemente står det ”Nämnden ansvarar för handläggning av bidrag till
studieförbund”. Då inget nämns om studieförbunden i regionstyrelsens reglemente
eller i den nytillsatta kultur- och fritidsberedningens arbetsordning så får man anta att
tanken är att det regionala stödet/ansvaret gällande studieförbunden, kameralt som
kollegialt, tillhör GVN. Givetvis ska samarbete kunna ske med andra förvaltningar
(RSFs kultur- och fritidsavdelning) i studieförbunds- och folkbildningsfrågor, men
det behövs i så fall förtydligas vem som gör vad.
Det är svårt idag att rent procentuellt och arbetstidsmässigt bedöma uppdragets
omfattning. Detta eftersom arbetet tidigare sköttes i samband med andra av kulturoch fritidsförvaltningens uppdrag. Förvaltningen kommer därför bjuda in
representanterna för studieförbunden på Gotland för att kunna ta till sig synpunkter
och kunna formalisera nya arbetssätt. Det otydliga kring uppdraget bör ses som en
intern organisationsfråga och det är beklagligt om studieförbunden drabbats av
denna otydlighet. Det viktiga är att upprätta och bibehålla en så god kontakt som
möjligt med studieförbunden på Gotland. Förvaltningen kommer att se över vilka
personella resurser som krävs för att fullgöra uppdraget.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-19
Beslutshänvisningar i tjänsteskrivelsens fotnoter
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Lena Nordström
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Organisation gymnasieskolan antagningen höstterminen
2019
Förslag till beslut







Antalet platser på Barn- och fritidsprogrammet (BF) justeras från 24 till 26
platser
VVS- och fastighetsprogrammet (VF) inriktning Fastighet, startar ej.
Fordons och transportutbildningen, inriktning lastbil och mobila maskiner
startar om minst 8 behöriga elever antagits.
För övriga program fastställs programutbud och antagningsplatser enligt
Tabell 1.
Nämnden delegerar till ordförande att ta beslut om eventuella smärre
justering/utökning av organisationen innan slutantagningen är avslutad.

Sammanfattning

Antalet platser har i förslaget (Tabell 1) korrigerats från 539 till 531 (exklusive sökbar
IMV programinriktat val). Efter den preliminära ansökningsperioden som avslutades
15 februari är det 593 elever som har sökt den kommunala gymnasieskolan i första
hand inklusive obehöriga och sökande från fastlandet (11 stycken). Av dessa saknar i
nuläget 141 behörighet till det program de sökt. Med ett antagande att cirka hälften
av dessa blir behöriga, kommer antalet behöriga sökande inför omvalsperioden att
vara ca: 522 (452+141/2). Totalt har 64 gotländska elever sökt gymnasieutbildning på
annan ort.
Olika testkörningar med justerad organisation har gjorts, Bilaga 1-4, av dessa är det
justerad organisation BF26 + VFFAS0 (Bilaga 2) som förslaget för gymnasieskolans
organisation 2019 baseras på. I förslaget prognostiseras att ca 469 behöriga sökande
antas. Det är 64 gotländska elever som valt gymnasieutbildning på annan ort. De är
initialt antagna såväl på Gotland som på fastlandet.
Antalet elever som i testkörningen (Bilaga 2) inte antagits till något program är 147
och av dessa är de flesta obehöriga till den utbildning de sökt. Det är troligt att
hälften av de obehöriga blir behöriga, och det är sannolikt att de behöriga elever som
inte antas i preliminärantagningen kompletterar sina val under omvalsperioden.
1 (13)

Region Gotland

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Besöksadress Visborgsallén 19

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

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2019/57

Bakgrund

Gymnasieantagningen är en process som sker i flera olika steg med start året innan
eleverna påbörjar sin utbildning. Processen föregås av ett omfattande analys- och
prognosarbete. Nämnden fattar beslut om såväl programutbud som antal platser i
gymnasieorganisationen. Den preliminära antagningen sker i april och den slutliga
antagningen ska vara klar innan 1 juli det år eleverna börjar sin utbildning. Vid
slutantagningen inför läsåret 2018/2019 saknades 28 platser för behöriga elever på
Wisbygymnasiet. I detta förslag till organisation är antalet utbildningsplatser betydligt
fler än vid tidigare år. Antagningsprocessen beskrivs utförligt i GVN 2018/242.
Prognosarbetet

Den viktigaste delen i det arbete med att föreslå vilka utbildningar som skall erbjudas
är en prognos av hur många elever som söker sig till ett program eller, i vissa fall, en
programinriktning. Eftersom den preliminära antagningen görs efter nämnden fattat
beslut om vilka utbildningar som skall erbjudas, är testkörningar med olika
antagningsalternativ ett nödvändigt instrument i prognosarbetet. I årets process har 4
olika testkörningar gjorts vilket redovisas i Bilagorna 1-4. Den justerade organisation
som föreslås återfinns i Bilaga 2.



”Ursprunglig organisation” är det utbildningsutbud och de antagningsplatser
som nämnden fastställde 2018-10-23 (GVN § 101). Tabell 1
”Justerad organisation” är ett alternativ där utbildningsutbud och antagningsplatser anpassats till sökandebilden. (Bilaga 2)

Program

Justerad organisation – Tabell 1
Urspr.org
Just. org.

Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet - bild-o formg.
Estetiska programmet - musik
Fordons- och transportprogrammet
Handels och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Naturbruksprogrammet - djur
Naturbruksprogrammet – lantbruk
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Sjöfartsutbildningen
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

BA
BF
EE
EK
ESBIL
ESMUS
FT
HA
HT
HU
NA
NBDJU
NBLAN
RL
SX
SA
TE
VF
VO

25
24
32
64
10
12
241
26
16
10
64
12
20
16
12
96
32
202
24

25
26
32
64
10
12
24
26
16
10
64
12
20
16
12
96
32
10
24

539

531

Tabell 1 – justerad org.

1
2

FTPER 16 platser och FTLAS 8 platser
VFVVS 10 platser och VFFAS 10 platser
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I prognosarbetet tas utöver sökandebilden, se bilagor 1-4, hänsyn till följande:


Endast behöriga elever antas vid testkörningar och preliminär antagning. I
prognosen bedöms generellt att cirka hälften av de obehöriga får sin
behörighet när omvalet är gjort. Dock görs bedömningen med preliminära
antagningslistor som utgångspunkt, varför detta kan variera per program
beroende på de sökandes meritvärde.
I testkörningarna antas även de sökande som valt skolor i annan kommun än
den kommunala gymnasieskolan på Gotland. Enligt tidigare statistik har det i
prognosen bedömts att ca 30 procent av dessa antas på Gotland.
Andelen elever som preliminärt antagits på sitt förstahandsval.
Andelen av de elever som antagits på andra val än sitt första som kommer att
tacka ja till sin plats på programmet.
Meritvärdet för sist antagna elev samt medelvärdet för programmet.
Reservlistan med elever som inte antagits på sitt förstahandsval alternativt
inte antagits alls.
Den största osäkerhetsfaktorn i prognosarbetet är elevernas möjlighet att
välja om efter det att utbildningsutbudet korrigerats. Tidigare år har ca 100
elever ändrat sina val.










Viktigt att notera är att de utbildningar som erbjuds efter nämndens
beslut måste startas oavsett förändringar i elevernas val. Det enda som
kan göras efter omvalet är korrigeringar av antalet antagningsplatser.

Andra grunder för bedömningen

I de bedömningar som gjorts vägs också följande faktorer in:
 Kostnaden per elev och jämförelse med riksprislistan och jämförbara
kommuner.
 En uppskattning av överkostnader när antagningsplatserna minskar.
 Organisatoriska brytpunkter, d.v.s. behov att öka eller minska antalet
klasser/grupper.
 En bedömning av hur eleverna kan fördelas på ett programs olika
inriktningar.
 En bedömning av möjligheterna att anordna APL på yrkesprogrammen.
 En bedömning av hur utbildningens kvalitet påverkas av minskade elevtal
och de åtgärder som måste vidtas för att minska kostnaderna.
 Olika besluts betydelse i ett genusperspektiv.
Tidplan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sista dag för preliminär ansökan 15 februari
Prognos- och analysarbete (inkl. testkörningar) 18 februari – 12 mars
Information och diskussion på gymnasiets ledningsgrupp 5 mars
Ärende AU 7 mars
Underlag till nämnd 13 mars
Beslut GVN 21 mars
Preliminär antagning klar 10 april
Omvalsperiod 23 april – 13 maj
Slutlig antagning klar 26 juni
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Prognos och bedömning

Prognoserna bygger på provantagning med ”Justerad organisation utifrån BF
26+VFFAS0”, se Bilaga 2. Endast behöriga sökanden finns med i provantagningen.
Beträffande obehöriga så görs ett antagande om att hälften av antalet blir behöriga.
Provantagning har även gjorts med ”Justerad organisation utifrån andra scenarier”, vilken
framgår av Bilagor (2-4) Dessa körningar innebär dock omfattande negativa konsekvenser
för övriga program och organisationen som helhet så dessa förslag behandlas endast med
nedanstående tabell.
Introduktionsprogram

Nytt från 1 juli 2019 är att fem introduktionsprogram blir fyra (inom parantes anges
tidigare beteckningar):





Språkintroduktion – IMS (IMSPR)
Yrkesintroduktion – IMY (IMYRK)
Individuellt alternativ – IMA (IMIND)
Programinriktat val – IMV (nytt ersätter preparandutbildning (IMPRE) och
programinriktat individuellt val (IMPRO))

Programinriktat val (IMV)
Syfte och längd
Syftet med programinriktat val är att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett
specifikt nationellt program och att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det
nationella programmet. De nationella program som programinriktat val är riktad mot kan
vara både yrkesprogram och högskoleförberedande program.
Behörighet till Programinriktat val
En elev är behörig till Programinriktat val som har godkända betyg från vårterminen i
årskurs 9 på grundskolan i följande ämneskombinationer:
1) svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt tre andra ämnen
eller
2) svenska/svenska som andraspråk, matematik och fyra andra ämnen
eller
3) svenska/svenska som andraspråk, engelska och fyra andra ämnen.
Varianter av Programinriktat val
Styrdokumenten anger att Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och
för en grupp elever.
Programinriktat val för en enskild elev
Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras på förhand.
Programinriktat val för en grupp elever
Om Programinriktat val anordnas för en grupp elever, bör den utbildningen utformas i
förväg och vara sökbar. Längden på programinriktat val är inte reglerad i några
bestämmelser, men utgångspunkten är att eleven ska få hjälp och stöd att klara sitt/sina
grundskoleämne/n inom ett år.
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Upplägg på Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet erbjuder två alternativa vägar att gå på programinriktat val.
Alternativ 1. Elev saknar max 1-2 betyg i grundskoleämnen för att vara behörig till ett
nationellt program. Elev söker och blir inskriven på ett yrkes- eller ett
högskoleförberedande program och läser alla eller de flesta ämnena med klassen. Det eller
de ämnen elev saknar grundskolebetyg i görs en individuell lösning för. Målet är att eleven
snarast möjlig blir behörig och fullföljer sina studier.
Alternativ 2. Elev saknar fler betyg i grundskoleämnen för att vara behörig till nationellt
program. Elev blir inskriven på programinriktat val och läser in grundskoleämnen för
behörighet. Antalet av ämnen kan variera beroende på vilket nationellt program eleven vill
komma in på. Elev ges utöver grundskoleämnena möjlighet att läsa
gymnasiegemensamma ämnen såsom religion, samhällskunskap, idrott- och hälsa och
svenska 1 / svenska som andra språk. Målet är att elev får behörighet inom ett år.
För båda alternativen gäller att eleven endast kan komma in på nationellt program i mån av plats på
programmet.
Olika scenarier med olika elevgrupper
Org

Platser

Tot
antagna

1:a
val

lediga
platser

Ej
antagna

Bil. 1

Oförändrad org

539

539

472

388

67

145

Bil. 2

BF 26 +VFFAS0
BF26+EK52+ESBiL12+
+ESMUS20+HT12+
HU12+RL20+VFFAS0
BF26 + VFFAS0 +
HT12 + RL20

539

531

469

387

62

147

539

531

477

405

54

146

539

531

472

390

59

147

Bil. 3
Bil. 4

Kommentarer
Bil 1 - Finns lediga platser på såväl yrkesprogram som högskoleförberedande program.
Endast två elever har visat intresse för den nya inriktningen VFFAS.
Bil 2 – Utökning på BF med två platser. VFFAS blir ej sökbar. Det är inte ekonomiskt
försvarbart att starta en ny inriktning när intresset är så lågt. Det behövs bättre
informationsinsatser till nästa år.
Bil 3 – Fördelar: Alla som sökt estetiska och humanistiska programmet blir antagna (+8
elever får sitt förstahandsval). Undervisningsgrupperna skulle fyllas.
Antalet lediga platser skulle minska från 68 till 42 eftersom organisationen på EK minskas
för att möjliggöra samläsningen. De estetiska och humanistiska programmen har liknande
examensmål. Nackdelar: De gymnasiegemensamma ämnena kommer inte att kunna ha
examensmålen i fokus. Eleverna i en samläsningsgrupp bestående av ekonomer och
humanister skulle tillhöra olika rektorer, lärararbetslag och elevhälsoteam. Ökad kostnad
motsvarande 300p. Vet ej hur omvalsperioden påverkar organisationen.

5 (13)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2019/57

Bil 4 - Samma som Bil 2 men med justering av platserna inom HT och RL. Förslaget ger
inga större förändringar men låser organisationen inför omvalsperioden.
Att de obehöriga inte tas med i provantagningen är med anledning av att vid körning så
utgår systemet från betygspoäng. Detta medför att prognosen blir mindre säker eftersom
en obehörig med högre betygspoäng än en behörig blir antagen till programmet.
Betygspoäng
Vid ansökan till gymnasieskolan används de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg från
grundskolan för att räkna ut ett meritvärde (sammanlagd betygspoäng, om man har A i
alla ämnen räknas det som 20x16=320). Till detta kan betyget i moderna språk som
språkval läggas och det maximala meritvärdet blir då 340 poäng. Har man E i samtliga
ämnen erhålls ett meritvärde på 160 (170 med moderna språk).
A=20 B=17,5 C=15 D=12,5 E=10 F=0
I bilagorna 1-4 framgår lägsta meritvärdet för antagna elever till visst program.
Förslag till organisation 2019/2020

Förslaget baseras på bilaga 2 med anledning av att den ger flest möjligheter inför
omvalsperioden och inte begränsar utbudet. Utökas organisationen i detta skede så måste
den organisationen erbjudas oavsett om endast en elev finns på programmet/inriktningen.
Slutantagningen sker den 25 juni och veckan innan kommer körningar göras för att
anpassa organisationen utifrån sökbilden. Förslagsvis kan då ordförande snabbt ta beslut
om en utökad/justerad organisation.
Bygg- och anläggningsprogrammet, BA

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 25 platser. Erbjudna inriktningar: anläggningsfordon,
husbyggnad samt plåtslageri (endast som lärlingsutbildning)
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 25 antagna elever, varav 23
sökt programmet i första hand.
 Icke medräknade är 14 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 177,5
 23 pojkar, 2 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
Kommentarer:
 Det är viktigt att utbildningen hittar möjligheter att samverka med branschen kring
nyttjandet av de anläggningsfordon som erfordras i utbildningen. Ingen
nyinvestering i anläggningsfordon kommer att beviljas.
 Övningsfältet ägs av Region Gotland och det kan nyttjas till dess att annan intressent
dyker upp. Det finns dock restriktioner för övningsfältet då det är en del av Visbys
vattenskyddsområde. Detta innebär att stor försiktighet vid hantering av kemikalier,
oljor med mera måste vidtas.
Barn- och fritidsprogrammet, BF

Förslag: programmet föreslås justeras till 26 platser. Erbjuden inriktning: pedagogiskt arbete.
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 21 antagna behöriga elever
varav 20 sökt programmet i första hand.
 Icke medräknade är 20 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 177,5
 6 pojkar, 15 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
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El- och energiprogrammet, EE

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 32 platser. Erbjudna inriktningar: dator- och
kommunikationsteknik (16 platser) samt elteknik (16 platser)
-



Inriktning dator- och kommunikationsteknik

Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 15 antagna behöriga elever
varav 11 sökt programmet i första hand
Icke medräknade är 6 obehöriga som sökt programmet i första hand
Lägsta antagningspoäng ca: 142,5
15 pojkar, 0 flickor
Utrymme IMV- platser i mån av plats





-



Inriktning elteknik

Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 15 antagna behöriga elever
varav 12 sökt programmet i första hand
Icke medräknade är 6 obehöriga som sökt programmet i första hand
Lägsta antagningspoäng ca: 167,5
15 pojkar, 0 flickor
Utrymme IMV- platser i mån av plats






Ekonomiprogrammet, EK

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 64 platser. Erbjudna inriktningar: ekonomi (32 platser),
juridik (32 platser)
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 54 antagna behöriga elever
varav 42 sökt programmet i första hand.
 Icke medräknade är 5 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 147,5
 21 pojkar, 33 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
Estetiska programmet, ES

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 22 platser. Erbjudna inriktningar bild- och formgivning (10
platser) samt musik (12 platser)
-







Inriktning bild- och formgivning, ESBIL

Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 10 antagna behöriga elever
varav 7 sökt programmet i första hand
Icke medräknad är 1 obehörig som sökt programmet i första hand
Lägsta antagningspoäng ca: 227,5 (poäng från inträdesprov ej medräknade)
1 pojkar, 9 flickor
Utrymme IMV- platser i mån av plats
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Inriktning musik, ESMUS

Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 12 antagna behöriga elever
varav 12 sökt programmet i första hand
Icke medräknad är 1 obehörig som sökt programmet i första hand
Lägsta antagningspoäng ca: 247,5 (poäng från inträdesprov ej medräknade)
3 pojkar, 9 flickor
Utrymme IMV- platser i mån av plats






Fordons- och transportprogrammet, FT

Förslag: Programmet föreslås kvarstå med 24 platser. Erbjudna inriktningar personbil (16 platser)
samt Lastbil och mobila maskiner (8 platser).


Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 15 antagna behöriga
elever varav 12 sökt programmet i första hand
Icke medräknade är 12 obehöriga som sökt programmet i första hand
Lägsta antagningspoäng ca: 167,5
12 pojkar, 3 flickor
Utrymme IMV- platser i mån av plats











Inriktning personbil, FTPER

Inriktning Lastbil och mobila maskiner, FTLAS
Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 5 antagna behöriga elever
varav 3 sökt programmet i första hand
Icke medräknad är 1 obehörig som sökt programmet i första hand
Lägsta antagningspoäng ca: 175
5 pojkar, 0 flickor
Utrymme IMV- platser i mån av plats

Handels- och administrationsprogrammet, HA

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 26 platser. Erbjuden inriktning: handel och service
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 26 antagna behöriga
elever varav 20 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 14 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 187,5
 11 pojkar, 15 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
Hotell- och turismprogrammet, HT

Förslag: programmet föreslås kvarstå 16 platser. Erbjuden inriktning: hotell och konferens
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 10 antagna
behöriga elever varav 5 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 2 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 152,5
 3 pojkar, 7 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
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Humanistiska programmet, HU

Förslag: Programmet föreslås kvarstå med max 10 platser. Inriktning språk
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 10 antagna behöriga
elever varav 9 sökt programmet i första hand
 Finns inga obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 237,5
 2 pojkar och 8 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
Naturvetenskapsprogrammet, NA

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 64 platser. Erbjudna inriktningar: naturvetenskap samt
naturvetenskap och samhälle.
 Testkörning justerad organisation ger en prognos på 53 antagna behöriga elever
varav 46 valt programmet i första hand
 Icke medräknade är 5 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 172,5
 26 pojkar, 27 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
Naturbruksprogrammet, NB

Förslag: programmet föreslås starta med 32 platser enl. nedan. Erbjudna inriktningar: djur och lantbruk
-

Inriktning djur, NBDJU

Förslag: inriktningen föreslås kvarstå med 12 platser
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 5 antagna behöriga elever
varav 3 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 5 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 90
 4 flickor, 1 pojkar
 Utrymme för sökbara IMV-platser i mån av plats
-

Inriktning lantbruk, NBLAN

Förslag: inriktningen föreslås kvarstå med 20 platser
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 13 antagna behöriga elever
varav 8 sökt programmet i första hand
 Icke medräknad är 1 obehörig som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 160
 3 flickor, 10 pojkar
 Utrymme för sökbara IMV-platser i mån av plats
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Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 16 platser. Erbjudna inriktningar: bageri och konditori
samt kök och servering
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 16 antagna behöriga
elever varav 13 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 8 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 202,5
 7 pojkar, 9 flickor
 Utrymme för sökbara IMV-platser i mån av plats
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 96 platser. Erbjudna inriktningar: beteendevetenskap
(64 platser), medier, information och kommunikation samt samhällsvetenskap (32 platser)
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 96 antagna behöriga
elever varav 88 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 9 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 217,5
 29 pojkar, 67 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
Urval till inriktningar i årskurs 2 enligt tidigare beslut (GVN § 41, 2013-04-16--17).
Sjöfartsutbildningen, SX

Förslag: utbildningen föreslås kvarstå med 12 platser. Erbjudna inriktningar: däck samt maskin
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 9 antagna behöriga
elever varav 2 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 7 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 147,5
 9 pojkar, 0 flickor
Av de prognostiserade antagna är 4 elever hemmahörande i annan kommun. Det
finns 1 obehörig sökande från annan kommun som ej valt programmet i första hand.
Av de 2 som sökt programmet i förstahand är 1 från Gotland.
Utbildningen behöver 12 elever för att ekonomiskt gå ihop. Trots ett lägre antal
prognostiserade elever åstadkoms ekonomisk balans via det avtal GVF tecknat med
Rederi AB Gotland.
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Teknikprogrammet, TE

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 32 platser. Erbjudna inriktningar: informations- och
medieteknik (16 platser) samt design- och produktutveckling (16 platser)
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 32 antagna behöriga
elever varav 29 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 7 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 232,5
 22 pojkar, 10 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
I det preliminära inriktningsvalet är det knappt två tredjedelar av eleverna som sökt
till design- och produktutveckling och lite drygt en tredjedel som sökt till
informations- och medieteknik. Inriktningarna startar i årskurs 2 och kommer att ha
16 platser var. Urval till inriktningar i årskurs 2 enligt tidigare beslut (GVN § 41,
2013-04-16--17).
VVS- och fastighetsprogrammet, VF

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 10 platser på inriktningen VVS.
Inriktningen Fastighet erbjuds ej
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 10 antagna behöriga
elever varav 9 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 6 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 182,5
 7 pojkar, 3 flickor
 Utrymme för sökbara IMV-platser i mån av plats
Vård- och omsorgsprogrammet, VO

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 24 platser.
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 17 antagna behöriga
elever varav 13 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 10 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 165
 2 pojkar, 15 flickor
 Utrymme för sökbara IMV-platser i mån av plats
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Planerad omställning av idrottsgymnasiet

För att möta efterfrågan från målgruppen elitsatsande ungdomar vars idrotter inte erbjuds
på idrottsgymnasiet, startas från och med ht-18 en ny utbildning LIU - Träningslära.
Utbildningen innehåller inte någon idrottsspecifik träning med särskild tränare utan
undervisningen genomförs gemensamt med NIU och LIU motsvarande 200p (se fig).
LIU - Träningslära kan kombineras med alla Wisbygymnasiets program. I den nya
organisationen kommer upp till 14 (5+9) olika idrotter att kunna erbjudas undervisning.

Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU

Förslag: antagning till NIU på SA och BF genomförs.
Totalt har 37 elever sökt NIU-plats, varav 12 elever erbjudits plats. Fördelningen bland
dessa är 10 fotboll (totalt 36 platser/3 år), 2 innebandy (totalt 12 platser/3år).
Könsfördelningen är 8 pojkar och 4 flickor.
Lokal idrottsutbildning, LIU

Förslag: antagning till LIU samt LIU-T genomförs
Till LIU har 11 elever sökt och blivit antagna - 8 ishockey, 1 orientering och 2 friidrott.
Könsfördelningen är 6 pojkar och 5 flickor.
Inom ramen för nya LIU-T har 7 elever sökt. Könsfördelningen är 5 pojkar och 2 flickor.
Ansökningstiden går ut 31 mars.
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Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-13, Erbjudna gymnasieutbildningar läsåret
2019/2020.
Beslut GVN 2018/2018, 2018-10-23, GVN § 101
Bilaga 1 – oförändrad organisation,
Bilaga 2 – justerad organisation, (BF26+VFFAS0)
Bilaga 3 - justerad organisation,
(BF26+VFFAS0+EK52+ESBIL12+ESMUSIK20+HT12+RL20)
Bilaga 4 - justerad organisation, (BF26+VFFAS0, HT12+RL20)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Prel test 1
19-03-11

14:54:53

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Region Gotland (0980) period 20191
Förstahandssökande

Platser
Anskod

Org

Ant

Tot

S

Jämförelsetal Reserver

Antagna

Varav:

Varav:

Gr0 Gr3

Gr5 Åk9 Kv Män Hemk Tot

Ej antagna

grupp 0

1:a h S

Åk9 Kv Män Hemk B

Lägst Medel Median Tot 1:a h

1:a h Ngt val Hemk Led pl

BA

25

25

45

14

45

0

0

36

5

40

45

25

23

0

24

2

23

25

0 177.5 206.0 195.0

8

8

22

14

14

0

BF

24

24

40

20

39

1

0

30

28

12

39

21

20

0

21 15

6

21

0 177.5 233.0 235.0

0

0

20

20

19

3

EEDAT

16

16

17

6

17

0

0

13

0

17

17

15

11

0

15

0

15

15

0 142.5 191.0 192.5

0

0

6

6

6

1

EEELT

16

16

18

6

18

0

0

16

0

18

18

15

12

0

15

0

15

15

0 167.5 210.0 200.0

0

0

6

6

6

1

EK

64

64

48

5

47

1

0

45

29

19

46

54

42

0

52 33

21

53

0 147.5 245.0 253.7

0

0

6

5

5

10

ESBIL

10

10

11

1

10

1

0

11

10

1

10

10

7

0

10

9

1

10

0 227.5 261.0 256.2

4

2

4

1

1

0

ESMUS

12

12

19

1

18

0

1

19

12

7

19

12

12

0

12

9

3

12

0 247.5 268.0 263.7

7

6

7

1

1

0

FTLAS

8

8

4

1

4

0

0

3

0

4

3

5

3

0

5

0

5

4

0 175.0 194.0 180.0

0

0

1

1

1

3

FTPER

16

16

24

12

23

1

0

18

2

22

23

15

12

0

15

3

12

15

0 167.5 187.0 180.0

0

0

12

12

11

1

HA

26

26

39

14

39

0

0

32

18

21

39

26

20

0

26 15

11

26

0 187.5 219.0 216.2

8

5

19

15

15

0

HT

16

16

7

2

7

0

0

7

6

1

7

10

5

0

10

7

3

10

0 152.5 211.0 212.5

0

0

2

2

2

6

HU

10

10

12

0

12

0

0

12

8

4

12

10

9

0

10

8

2

9

0 237.5 264.0 272.5

4

3

3

0

0

0

NA

64

64

51

5

50

0

1

48

28

23

50

53

46

0

53 27

26

53

0 172.5 266.0 280.0

0

0

5

4

3

11

NBDJU

12

12

9

5

8

1

0

4

8

1

8

5

3

0

5

4

1

5

0 90.00 200.0 217.5

0

0

6

6

5

7

NBLAN

20

20

9

1

9

0

0

9

2

7

9

13

8

0

13

3

10

13

0 160.0 204.0 207.5

0

0

1

1

1

7

RL

16

16

29

8

29

0

0

24

12

17

29

16

13

0

16

9

7

16

0 202.5 234.0 228.7

11

8

16

10

10

0

SA

96

96

115

9 113

2

0 110

75

40 113

96

88

0

94 67

29

96

0 217.5 263.0 261.2

19

16

27

10

8

0

SX

12

12

9

7

9

0

0

6

0

9

8

9

2

0

0

9

5

0 147.5 194.0 195.0

0

0

7

7

7

3

TE

32

32

46

7

46

0

0

44

12

34

46

32

29

0

32 10

22

32

0 232.5 270.0 270.0

11

10

17

7

7

0

VFFAS

10

10

2

1

2

0

0

0

1

1

2

3

1

0

1

1

2

3

0 125.0 182.0 172.5

0

0

1

1

1

7

VFVVS

10

10

16

6

16

0

0

10

2

14

16

10

9

0

9

3

7

10

0 182.5 211.0 212.5

6

1

7

6

6

0

VO

24

24

23

10

23

0

0

16

19

4

23

17

13

0

16 15

2

17

0 165.0 212.0 197.5

0

0

10

10

10

7

539

593

141 584

7

2 513 277 316 582

59

205

145

139

67

22 stv.

539

statgt IST Sverige AB

472 388

9

0 463 240 232 465

0

1

19-03-11

14:54:53

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Region Gotland (0980) period 20191
Förstahandssökande

Platser

Varav:
Anskod

Org

Ant

Tot

S

Gr0 Gr3

Antagna
Varav:

Gr5 Åk9 Kv Män Hemk Tot

1:a h S

Jämförelsetal Reserver

Ej antagna

grupp 0
Åk9 Kv Män Hemk B

Lägst Medel Median Tot 1:a h

1:a h Ngt val Hemk Led pl

Anskod

Ansökningskod för studievägen.

Org pl / Ant pl

Antal platser enligt grundorganisationen respektive antal platser för antagning i den aktuella körningen.

Förstahandssökande

Tot = Totalt antal sökande till studievägen i förstahand, oavsett behörighet.
S = Antal försthandssökande med S-behörighet, dvs saknar betyg i behörighetsgivande ämnen.
Gr0, Gr3, Gr5 = Antal förstahandssökande i grupp 0, 3 och 5.
Åk9 = Antal förstahandssökande från åk 9, dvs har 9 någonstans i klassbeteckningen.
Kv = Antal kvinnliga sökande, avgörs av kontrollsiffran i personnumret.
Män = Antal manliga sökande, avgörs av kontrollsiffran i personnumret.
Hemk = Antal sökande från hemkommunen (samma som studievägeskommun).

Antagna

Tot = Totalt antal antagna på studievägen, inkl Beslutat antagna.
1:a h = Antal antagna på studievägen på sitt förstahandsval, inkl Beslutat antagna.
S = Antal antagna med S-behörighet, dvs saknar betyg i behörighetsgivande ämnen oavsett valrang, inkl Beslutat antagna
Åk9 = Antal antagna från åk 9, dvs har 9 någonstans i klassbeteckningen, inkl Beslutat antagna.
Kv = Antal antagna kvinnor på studievägen, oavsett grupptillhörighet, inkl Beslutat antagna.
Män = Antal antagna män på studievägen, oavsett grupptillhörighet, inkl Beslutat antagna.
B = Antal beslutat antagna på studievägen, oavsett grupptillhörighet och behörighet.
Hemk = Antal antagna från hemkommunen (samma som studievägeskommun).

Jämförelsetal grupp 0

Lägst = Lägsta jmf för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.
Medel = Medelbetyg för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.
Median = Median för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.

Reserver

Tot = Totalt antal reserver till studievägen. Inkluderar S-behöriga om de varit med i körningen, annars endast behöriga.
1a h = Antal reserver som har studievägen som sitt förstahandsval. Inkluderar S-behöriga om de varit med i körningen, annars endast behöriga.

Ej antagna

1a h = Antal ej antagna som har studievägen som sitt förstahandsval.
Ngt val = Antal förstahandssökande som ej är antagna på studievägen och inte heller på något av sina andra val.
Hemk = Antal förstahandssökande som ej är antagna på studievägen och som inte heller är antagna på något av sina andra val i hemkommunen.
Beräknas på sökande som har samma hemkommun som studievägens kommun.

Led platser

Antal lediga platser på studievägen.

statgt IST Sverige AB
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Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Region Gotland (0980) period 20191
Förstahandssökande

Platser
Anskod

Org

Ant

Tot

S

Jämförelsetal Reserver

Antagna

Varav:

Varav:

Gr0 Gr3

Gr5 Åk9 Kv Män Hemk Tot

Ej antagna

grupp 0

1:a h S

Åk9 Kv Män Hemk B

Lägst Medel Median Tot 1:a h

1:a h Ngt val Hemk Led pl

BA

25

25

45

14

45

0

0

36

5

40

45

25

23

0

24

2

23

25

0 177.5 206.0 195.0

9

8

22

15

15

0

BF

24

26

40

20

39

1

0

30

28

12

39

21

20

0

21 15

6

21

0 177.5 233.0 235.0

0

0

20

20

19

5

EEDAT

16

16

17

6

17

0

0

13

0

17

17

15

11

0

15

0

15

15

0 142.5 191.0 192.5

0

0

6

6

6

1

EEELT

16

16

18

6

18

0

0

16

0

18

18

15

12

0

15

0

15

15

0 167.5 210.0 200.0

0

0

6

6

6

1

EK

64

64

48

5

47

1

0

45

29

19

46

54

42

0

52 33

21

53

0 147.5 245.0 253.7

0

0

6

5

5

10

ESBIL

10

10

11

1

10

1

0

11

10

1

10

10

7

0

10

9

1

10

0 227.5 261.0 256.2

4

2

4

1

1

0

ESMUS

12

12

19

1

18

0

1

19

12

7

19

12

12

0

12

9

3

12

0 247.5 268.0 263.7

7

6

7

1

1

0

FTLAS

8

8

4

1

4

0

0

3

0

4

3

5

3

0

5

0

5

4

0 175.0 194.0 180.0

0

0

1

1

1

3

FTPER

16

16

24

12

23

1

0

18

2

22

23

15

12

0

15

3

12

15

0 167.5 187.0 180.0

0

0

12

12

11

1

HA

26

26

39

14

39

0

0

32

18

21

39

26

20

0

26 15

11

26

0 187.5 219.0 216.2

8

5

19

15

15

0

HT

16

16

7

2

7

0

0

7

6

1

7

10

5

0

10

7

3

10

0 152.5 211.0 212.5

0

0

2

2

2

6

HU

10

10

12

0

12

0

0

12

8

4

12

10

9

0

10

8

2

9

0 237.5 264.0 272.5

4

3

3

0

0

0

NA

64

64

51

5

50

0

1

48

28

23

50

53

46

0

53 27

26

53

0 172.5 266.0 280.0

0

0

5

4

3

11

NBDJU

12

12

9

5

8

1

0

4

8

1

8

5

3

0

5

4

1

5

0 90.00 200.0 217.5

0

0

6

6

5

7

NBLAN

20

20

9

1

9

0

0

9

2

7

9

13

8

0

13

3

10

13

0 160.0 204.0 207.5

0

0

1

1

1

7

RL

16

16

29

8

29

0

0

24

12

17

29

16

13

0

16

9

7

16

0 202.5 234.0 228.7

11

8

16

10

10

0

SA

96

96

115

9 113

2

0 110

75

40 113

96

88

0

94 67

29

96

0 217.5 263.0 261.2

19

16

27

10

8

0

SX

12

12

9

7

9

0

0

6

0

9

8

9

2

0

0

9

5

0 147.5 194.0 195.0

0

0

7

7

7

3

TE

32

32

46

7

46

0

0

44

12

34

46

32

29

0

32 10

22

32

0 232.5 270.0 270.0

11

10

17

7

7

0

VFFAS

10

0

2

1

2

0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

2

2

2

0

VFVVS

10

10

16

6

16

0

0

10

2

14

16

10

9

0

9

3

7

10

0 182.5 211.0 212.5

6

1

7

6

6

0

VO

24

24

23

10

23

0

0

16

19

4

23

17

13

0

16 15

2

17

0 165.0 212.0 197.5

0

0

10

10

10

7

531

593

141 584

7

2 513 277 316 582

60

206

147

141

62

22 stv.

539

statgt IST Sverige AB

469 387

9

0 462 239 230 462

0

1
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Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Region Gotland (0980) period 20191
Förstahandssökande

Platser

Varav:
Anskod

Org

Ant

Tot

S

Gr0 Gr3

Antagna
Varav:

Gr5 Åk9 Kv Män Hemk Tot

1:a h S

Jämförelsetal Reserver

Ej antagna

grupp 0
Åk9 Kv Män Hemk B

Lägst Medel Median Tot 1:a h

1:a h Ngt val Hemk Led pl

Anskod

Ansökningskod för studievägen.

Org pl / Ant pl

Antal platser enligt grundorganisationen respektive antal platser för antagning i den aktuella körningen.

Förstahandssökande

Tot = Totalt antal sökande till studievägen i förstahand, oavsett behörighet.
S = Antal försthandssökande med S-behörighet, dvs saknar betyg i behörighetsgivande ämnen.
Gr0, Gr3, Gr5 = Antal förstahandssökande i grupp 0, 3 och 5.
Åk9 = Antal förstahandssökande från åk 9, dvs har 9 någonstans i klassbeteckningen.
Kv = Antal kvinnliga sökande, avgörs av kontrollsiffran i personnumret.
Män = Antal manliga sökande, avgörs av kontrollsiffran i personnumret.
Hemk = Antal sökande från hemkommunen (samma som studievägeskommun).

Antagna

Tot = Totalt antal antagna på studievägen, inkl Beslutat antagna.
1:a h = Antal antagna på studievägen på sitt förstahandsval, inkl Beslutat antagna.
S = Antal antagna med S-behörighet, dvs saknar betyg i behörighetsgivande ämnen oavsett valrang, inkl Beslutat antagna
Åk9 = Antal antagna från åk 9, dvs har 9 någonstans i klassbeteckningen, inkl Beslutat antagna.
Kv = Antal antagna kvinnor på studievägen, oavsett grupptillhörighet, inkl Beslutat antagna.
Män = Antal antagna män på studievägen, oavsett grupptillhörighet, inkl Beslutat antagna.
B = Antal beslutat antagna på studievägen, oavsett grupptillhörighet och behörighet.
Hemk = Antal antagna från hemkommunen (samma som studievägeskommun).

Jämförelsetal grupp 0

Lägst = Lägsta jmf för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.
Medel = Medelbetyg för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.
Median = Median för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.

Reserver

Tot = Totalt antal reserver till studievägen. Inkluderar S-behöriga om de varit med i körningen, annars endast behöriga.
1a h = Antal reserver som har studievägen som sitt förstahandsval. Inkluderar S-behöriga om de varit med i körningen, annars endast behöriga.

Ej antagna

1a h = Antal ej antagna som har studievägen som sitt förstahandsval.
Ngt val = Antal förstahandssökande som ej är antagna på studievägen och inte heller på något av sina andra val.
Hemk = Antal förstahandssökande som ej är antagna på studievägen och som inte heller är antagna på något av sina andra val i hemkommunen.
Beräknas på sökande som har samma hemkommun som studievägens kommun.

Led platser

Antal lediga platser på studievägen.
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Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Region Gotland (0980) period 20191
Förstahandssökande

Platser
Anskod

Org

Ant

Tot

S

Jämförelsetal Reserver

Antagna

Varav:

Varav:

Gr0 Gr3

Gr5 Åk9 Kv Män Hemk Tot

Ej antagna

grupp 0

1:a h S

Åk9 Kv Män Hemk B

Lägst Medel Median Tot 1:a h

1:a h Ngt val Hemk Led pl

BA

25

25

45

14

45

0

0

36

5

40

45

25

23

0

24

2

23

25

0 177.5 206.0 195.0

9

8

22

15

15

0

BF

24

26

40

20

39

1

0

30

28

12

39

21

20

0

21 15

6

21

0 177.5 233.0 235.0

0

0

20

20

19

5

EEDAT

16

16

17

6

17

0

0

13

0

17

17

14

11

0

14

0

14

14

0 142.5 190.0 190.0

0

0

6

6

6

2

EEELT

16

16

18

6

18

0

0

16

0

18

18

15

12

0

15

0

15

15

0 167.5 210.0 200.0

0

0

6

6

6

1

EK

64

52

48

5

47

1

0

45

29

19

46

52

42

0

50 31

21

51

0 180.0 247.0 255.0

1

0

6

5

5

0

ESBIL

10

12

11

1

10

1

0

11

10

1

10

12

9

0

12 11

1

12

0 187.5 250.0 247.5

0

0

2

1

1

0

ESMUS

12

20

19

1

18

0

1

19

12

7

19

19

18

0

19 12

7

19

0 177.5 248.0 257.5

0

0

1

1

1

1

FTLAS

8

8

4

1

4

0

0

3

0

4

3

4

3

0

4

0

4

3

0 175.0 198.0 191.2

0

0

1

1

1

4

FTPER

16

16

24

12

23

1

0

18

2

22

23

15

12

0

15

3

12

15

0 167.5 187.0 180.0

0

0

12

12

11

1

HA

26

26

39

14

39

0

0

32

18

21

39

26

21

0

26 15

11

26

0 187.5 218.0 216.2

7

4

18

15

15

0

HT

16

12

7

2

7

0

0

7

6

1

7

9

5

0

9

6

3

9

0 152.5 212.0 215.0

0

0

2

2

2

3

HU

10

12

12

0

12

0

0

12

8

4

12

12

11

0

12

9

3

11

0 207.5 255.0 256.2

1

1

1

0

0

0

NA

64

64

51

5

50

0

1

48

28

23

50

53

46

0

53 27

26

53

0 172.5 266.0 280.0

0

0

5

4

3

11

NBDJU

12

12

9

5

8

1

0

4

8

1

8

4

3

0

4

3

1

4

0 90.00 200.0 222.5

0

0

6

6

5

8

NBLAN

20

20

9

1

9

0

0

9

2

7

9

13

8

0

13

3

10

13

0 160.0 204.0 207.5

0

0

1

1

1

7

RL

16

20

29

8

29

0

0

24

12

17

29

20

18

0

19

9

11

20

0 177.5 224.0 221.2

4

3

11

8

8

0

SA

96

96

115

9 113

2

0 110

75

40 113

96

90

0

94 68

28

96

0 212.5 263.0 261.2

16

14

25

11

9

0

SX

12

12

9

7

9

0

0

6

0

9

8

9

2

0

0

9

5

0 147.5 194.0 195.0

0

0

7

7

7

3

TE

32

32

46

7

46

0

0

44

12

34

46

32

29

0

32 10

22

32

0 232.5 270.0 270.0

10

10

17

7

7

0

VFFAS

10

0

2

1

2

0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

2

2

2

0

VFVVS

10

10

16

6

16

0

0

10

2

14

16

10

9

0

9

2

8

10

0 177.5 210.0 212.5

4

1

7

6

6

0

VO

24

24

23

10

23

0

0

16

19

4

23

16

13

0

15 14

2

16

0 165.0 214.0 205.0

0

0

10

10

10

8

531

593

141 584

7

2 513 277 316 582

42

188

146

140

54

22 stv.

539

statgt IST Sverige AB

477 405

9

0 469 240 237 470

0

1
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Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Region Gotland (0980) period 20191
Förstahandssökande

Platser

Varav:
Anskod

Org

Ant

Tot

S

Gr0 Gr3

Antagna
Varav:

Gr5 Åk9 Kv Män Hemk Tot

1:a h S

Jämförelsetal Reserver

Ej antagna

grupp 0
Åk9 Kv Män Hemk B

Lägst Medel Median Tot 1:a h

1:a h Ngt val Hemk Led pl

Anskod

Ansökningskod för studievägen.

Org pl / Ant pl

Antal platser enligt grundorganisationen respektive antal platser för antagning i den aktuella körningen.

Förstahandssökande

Tot = Totalt antal sökande till studievägen i förstahand, oavsett behörighet.
S = Antal försthandssökande med S-behörighet, dvs saknar betyg i behörighetsgivande ämnen.
Gr0, Gr3, Gr5 = Antal förstahandssökande i grupp 0, 3 och 5.
Åk9 = Antal förstahandssökande från åk 9, dvs har 9 någonstans i klassbeteckningen.
Kv = Antal kvinnliga sökande, avgörs av kontrollsiffran i personnumret.
Män = Antal manliga sökande, avgörs av kontrollsiffran i personnumret.
Hemk = Antal sökande från hemkommunen (samma som studievägeskommun).

Antagna

Tot = Totalt antal antagna på studievägen, inkl Beslutat antagna.
1:a h = Antal antagna på studievägen på sitt förstahandsval, inkl Beslutat antagna.
S = Antal antagna med S-behörighet, dvs saknar betyg i behörighetsgivande ämnen oavsett valrang, inkl Beslutat antagna
Åk9 = Antal antagna från åk 9, dvs har 9 någonstans i klassbeteckningen, inkl Beslutat antagna.
Kv = Antal antagna kvinnor på studievägen, oavsett grupptillhörighet, inkl Beslutat antagna.
Män = Antal antagna män på studievägen, oavsett grupptillhörighet, inkl Beslutat antagna.
B = Antal beslutat antagna på studievägen, oavsett grupptillhörighet och behörighet.
Hemk = Antal antagna från hemkommunen (samma som studievägeskommun).

Jämförelsetal grupp 0

Lägst = Lägsta jmf för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.
Medel = Medelbetyg för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.
Median = Median för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.

Reserver

Tot = Totalt antal reserver till studievägen. Inkluderar S-behöriga om de varit med i körningen, annars endast behöriga.
1a h = Antal reserver som har studievägen som sitt förstahandsval. Inkluderar S-behöriga om de varit med i körningen, annars endast behöriga.

Ej antagna

1a h = Antal ej antagna som har studievägen som sitt förstahandsval.
Ngt val = Antal förstahandssökande som ej är antagna på studievägen och inte heller på något av sina andra val.
Hemk = Antal förstahandssökande som ej är antagna på studievägen och som inte heller är antagna på något av sina andra val i hemkommunen.
Beräknas på sökande som har samma hemkommun som studievägens kommun.

Led platser

Antal lediga platser på studievägen.
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Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Region Gotland (0980) period 20191
Förstahandssökande

Platser
Anskod

Org

Ant

Tot

S

Jämförelsetal Reserver

Antagna

Varav:

Varav:

Gr0 Gr3

Gr5 Åk9 Kv Män Hemk Tot

Ej antagna

grupp 0

1:a h S

Åk9 Kv Män Hemk B

Lägst Medel Median Tot 1:a h

1:a h Ngt val Hemk Led pl

BA

25

25

45

14

45

0

0

36

5

40

45

25

23

0

24

2

23

25

0 177.5 206.0 195.0

9

8

22

15

15

0

BF

24

26

40

20

39

1

0

30

28

12

39

21

20

0

21 15

6

21

0 177.5 233.0 235.0

0

0

20

20

19

5

EEDAT

16

16

17

6

17

0

0

13

0

17

17

15

11

0

15

0

15

15

0 142.5 191.0 192.5

0

0

6

6

6

1

EEELT

16

16

18

6

18

0

0

16

0

18

18

15

12

0

15

0

15

15

0 167.5 210.0 200.0

0

0

6

6

6

1

EK

64

64

48

5

47

1

0

45

29

19

46

54

42

0

52 33

21

53

0 147.5 245.0 253.7

0

0

6

5

5

10

ESBIL

10

10

11

1

10

1

0

11

10

1

10

10

7

0

10

9

1

10

0 227.5 261.0 256.2

3

2

4

1

1

0

ESMUS

12

12

19

1

18

0

1

19

12

7

19

12

12

0

12

9

3

12

0 247.5 268.0 263.7

7

6

7

1

1

0

FTLAS

8

8

4

1

4

0

0

3

0

4

3

5

3

0

5

0

5

4

0 175.0 194.0 180.0

0

0

1

1

1

3

FTPER

16

16

24

12

23

1

0

18

2

22

23

15

12

0

15

3

12

15

0 167.5 187.0 180.0

0

0

12

12

11

1

HA

26

26

39

14

39

0

0

32

18

21

39

26

20

0

26 15

11

26

0 187.5 219.0 216.2

8

5

19

15

15

0

HT

16

12

7

2

7

0

0

7

6

1

7

10

5

0

10

7

3

10

0 152.5 211.0 212.5

0

0

2

2

2

2

HU

10

10

12

0

12

0

0

12

8

4

12

10

9

0

10

8

2

9

0 237.5 264.0 272.5

4

3

3

0

0

0

NA

64

64

51

5

50

0

1

48

28

23

50

53

46

0

53 27

26

53

0 172.5 266.0 280.0

0

0

5

4

3

11

NBDJU

12

12

9

5

8

1

0

4

8

1

8

4

3

0

4

3

1

4

0 90.00 200.0 222.5

0

0

6

6

5

8

NBLAN

20

20

9

1

9

0

0

9

2

7

9

13

8

0

13

3

10

13

0 160.0 204.0 207.5

0

0

1

1

1

7

RL

16

20

29

8

29

0

0

24

12

17

29

20

16

0

19 10

10

20

0 200.0 227.0 221.2

7

5

13

10

10

0

SA

96

96

115

9 113

2

0 110

75

40 113

96

88

0

94 67

29

96

0 217.5 263.0 261.2

19

16

27

10

8

0

SX

12

12

9

7

9

0

0

6

0

9

8

9

2

0

0

9

5

0 147.5 194.0 195.0

0

0

7

7

7

3

TE

32

32

46

7

46

0

0

44

12

34

46

32

29

0

32 10

22

32

0 232.5 270.0 270.0

11

10

17

7

7

0

VFFAS

10

0

2

1

2

0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

2

2

2

0

VFVVS

10

10

16

6

16

0

0

10

2

14

16

10

9

0

9

3

7

10

0 182.5 211.0 212.5

6

1

7

6

6

0

VO

24

24

23

10

23

0

0

16

19

4

23

17

13

0

16 15

2

17

0 165.0 212.0 197.5

0

0

10

10

10

7

531

593

141 584

7

2 513 277 316 582

57

203

147

141

59

22 stv.

539
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Förstahandssökande

Platser

Varav:
Anskod

Org

Ant

Tot

S

Gr0 Gr3

Antagna
Varav:

Gr5 Åk9 Kv Män Hemk Tot

1:a h S

Jämförelsetal Reserver

Ej antagna

grupp 0
Åk9 Kv Män Hemk B

Lägst Medel Median Tot 1:a h

1:a h Ngt val Hemk Led pl

Anskod

Ansökningskod för studievägen.

Org pl / Ant pl

Antal platser enligt grundorganisationen respektive antal platser för antagning i den aktuella körningen.

Förstahandssökande

Tot = Totalt antal sökande till studievägen i förstahand, oavsett behörighet.
S = Antal försthandssökande med S-behörighet, dvs saknar betyg i behörighetsgivande ämnen.
Gr0, Gr3, Gr5 = Antal förstahandssökande i grupp 0, 3 och 5.
Åk9 = Antal förstahandssökande från åk 9, dvs har 9 någonstans i klassbeteckningen.
Kv = Antal kvinnliga sökande, avgörs av kontrollsiffran i personnumret.
Män = Antal manliga sökande, avgörs av kontrollsiffran i personnumret.
Hemk = Antal sökande från hemkommunen (samma som studievägeskommun).

Antagna

Tot = Totalt antal antagna på studievägen, inkl Beslutat antagna.
1:a h = Antal antagna på studievägen på sitt förstahandsval, inkl Beslutat antagna.
S = Antal antagna med S-behörighet, dvs saknar betyg i behörighetsgivande ämnen oavsett valrang, inkl Beslutat antagna
Åk9 = Antal antagna från åk 9, dvs har 9 någonstans i klassbeteckningen, inkl Beslutat antagna.
Kv = Antal antagna kvinnor på studievägen, oavsett grupptillhörighet, inkl Beslutat antagna.
Män = Antal antagna män på studievägen, oavsett grupptillhörighet, inkl Beslutat antagna.
B = Antal beslutat antagna på studievägen, oavsett grupptillhörighet och behörighet.
Hemk = Antal antagna från hemkommunen (samma som studievägeskommun).

Jämförelsetal grupp 0

Lägst = Lägsta jmf för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.
Medel = Medelbetyg för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.
Median = Median för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.

Reserver

Tot = Totalt antal reserver till studievägen. Inkluderar S-behöriga om de varit med i körningen, annars endast behöriga.
1a h = Antal reserver som har studievägen som sitt förstahandsval. Inkluderar S-behöriga om de varit med i körningen, annars endast behöriga.

Ej antagna

1a h = Antal ej antagna som har studievägen som sitt förstahandsval.
Ngt val = Antal förstahandssökande som ej är antagna på studievägen och inte heller på något av sina andra val.
Hemk = Antal förstahandssökande som ej är antagna på studievägen och som inte heller är antagna på något av sina andra val i hemkommunen.
Beräknas på sökande som har samma hemkommun som studievägens kommun.

Led platser

Antal lediga platser på studievägen.

statgt IST Sverige AB
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/67
14 mars 2019

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yrkesförarutbildning. Upphandling och utbildningsstart
Förslag till beslut



Nämnden beslutar att en första utbildningsomgång av yrkesförarutbildning
genomförs, under förutsättning att det finns tillräckligt med behöriga
sökanden.



Till rektor för vuxenutbildningen delegeras att själv besluta om en andra
utbildningsomgång ska genomföras.

Sammanfattning

Det finns ett behov av att utbilda yrkesförare på Gotland och vuxenutbildningen har
därför sökt statsbidrag för 2019 (som delvis beviljats) från Skolverket samt gjort en
upphandling gällande leverantör av yrkesförarutbildningen (persontransport och
godstransport). Även om behovet finns så täcker inte statsbidraget hela kostanden
för yrkesförarutbildningen. Förslaget är därför att nämnden beslutar att en första
utbildningsomgång av yrkesförarutbildning genomförs, under förutsättning att det
finns tillräckligt med behöriga sökanden samt att rektorn för vuxenutbildningen ges
mandat att själv besluta om en andra utbildningsomgång ska genomföras. Detta
eftersom en start av utbildningen påverkar vuxenutbildningens totala ekonomi och
utbud.
Ärendebeskrivning

Förvaltningen (vuxenutbildningen) har sökt och delvis beviljats statsbidrag för
regional yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkesförare för 2019, från Skolverket. Medlen
har sökts eftersom branschen har signalerat att det finns ett behov av fler yrkesförare
på Gotland. Ansökan har beviljats1 med 715 000 kr för persontransport och
godstransport. Det sökta belopp var 1 930 000 kronor. Skolverkets beslut:


1

För persontransport gäller beslutet 4 platser, 500 verksamsamhetspoäng med
60 000 kr per årsplats, totalt 240 000 kr.

Skolverket. Beslut 2019-01-17 – Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning – Yrkesförare för 2019
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För godstransport gäller beslutet 5 platser, 800 verksamhetspoäng med
95 000 kr per årsplats, totalt 475 000 kr.

Eftersom det totala ansökta beloppet är högre än statsbidraget i sin helhet har
Skolverket fördelat medlen enligt en regionindelningsmodell (bland annat utifrån
regional befolkningsmängd).
Bidragsperioden avser kalenderåret 2019 och beviljade medel kan nyttjas för
utbildningsplatser under hela kalenderåret. Vuxenutbildningen kan enligt Skolverkets
beslut omfördela utbildningsplatser mellan de olika yrkesförarutbildningarna. Detta
under förutsättning att man i samråd med Arbetsförmedlingen och den regionalt
utvecklingsansvariga tar fram ett utbud av utbildningar.
Under hösten 2018 påbörjades en upphandling av utbildningsanordnare/leverantör
för yrkesförarutbildningen. Två anbud inkom i samband med upphandlingsförfrågningen. Ett av dessa anbud förkastades då det inte uppfyllde samtliga ställda
krav. Tilldelningsbeslut gällande upphandlingen skickades ut den 22 februari 2019
och avtal med leverantör kommer att undertecknas under mars eller april, eftersom
inget överklagande har inkommit.
Tidsplanen för uppstart av yrkesutbildningen:


Avtalstecknande med anordnare/leverantör av utbildningen sker i mars eller
april 2019



Marknadsföring, ansökan och antagning sker i maj/juni 2019



Kursstart sker i augusti/september 2019. Under hösten beräknas 400
verksamhetspoäng (vp) kunna klaras på respektive utbildning



Kursavslut i februari 2020 för persontransport



Kursavslut i maj 2020 för godstransport

Godstransport, om avtal och statsbidrag
Avtalet är utformat så att vuxenutbildningen garanterar ett intag på 10 deltagare, men
kan ha ett intag på 14 deltagare, och betalar halva priset för deltagare 11 till och med
14. Vuxenutbildningen betalar för genomförda poäng men garanterar ersättning för
10 deltagare (10 x 153 000 kr, 1 530 000 kr totalt). Hela utbildningen motsvarar 800
vp, där 400 vp beräknas genomföras under hösten 2019.
Intäkt för statsbidrag är 95 000 kr per helårsplats, för 5 platser (totalt 475 000 kr).
Statsbidraget kan utnyttjas utifrån genomförda poäng, så 5 platser för helår kan
användas till 10 platser för halvår.
Vuxenutbildningen har eventuellt möjlighet att söka nya bidrag för 2020 så länge
bidraget är tillgängligt. Det kan också komma möjlighet att under året söka mer
bidrag från Skolverket för samma utbildning.
Persontransport, om avtal och statsbidrag
Avtalet är utformat så att vuxenutbildningen garanterar ett intag på 6 deltagare, men
har ett intag på 8, och betalar halva priset för plats 7 till och med 8.
Vuxenutbildningen betalar för genomförda poäng men garanterar ersättning för 6
deltagare (6 x 113 000 kr, 678 000 kr totalt).
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Intäkt för statsbidrag är 60 000 kr per helårsplats, för 4 platser (totalt 240 000 kr).
Statsbidraget kan utnyttjas utifrån genomförda poäng, så 4 platser för helår kan
användas till 8 platser för halvår.

Kostnadsbeskrivning för yrkesförarutbildningen:
-

Godstransport (800vp)

Anbudspris 153 000 kr/ elev
10 deltagare medför en kostnad på 1 530 000 kr
Statsbidraget 2019 är 5 x 95 000 kr/årsplats (800vp), totalt 475 000 kr
Godstransport
Totalt 800 verksamhetspoäng (vp)
Anbudspris 10 deltagare (1 530 000 kr)
Statsbidrag, 10 halvårsplatser (4000vp)

2019
400vp
765 000 kr
- 475 000 kr

2020
400vp
765 000 kr
?

Kostnader för godstrafikutbildning, totalt

290 000 kr

765 000 kr

Vid antagning av fler elever (max antal 14 stycken) ökar kostnaden för
vuxenutbildningen.
-

Persontransport (500vp)

Anbuds 113 000 kr/ elev
6 deltagare medför en kostnad 678 000 kr
Statsbidraget 2019 är 4 x 60 000 kr/årsplats (500vp), totalt 240 000 kr
Persontransport
Totalt 500 verksamhetspoäng (vp)
Anbudspris 6 deltagare (678 000 kr)
Statsbidrag, (2000vp)

2019
400vp
542 400 kr
-240 000 kr

2020
100vp
135 600 kr
?

Kostnader för persontransportutbildning, totalt

302 400 kr

135 600 kr

Vid antagning av fler elever (max antal 8 stycken) ökar kostnaden för
vuxenutbildningen.
Sammantagen kostnad för vuxenutbildningen:
2019
Godstrafik (10 elever)
290 000 kr
Persontrafik (6 elever)
302 400 kr
Totalt
592 400 kr

2020 (utan statsbidrag)
765 000 kr
135 600 kr
900 600 kr

Bedömning

Det finns en stor efterfrågan från branschen på utbildade yrkesförare och de är
väldigt angelägna att utbildningen startar. Förvaltningens bedömning är därför att en
första utbildningsomgång genomföras. Inför start av en eventuell nästa
utbildningsomgång så bör en utvärdering göras. Det är då särskilt viktigt att se om de
utbildade eleverna bör har anställs av branschen. Eftersom utbildningen även
påverkar vuxenutbildningens totala ekonomi och utbud så bör rektor få mandat att
3 (4)
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själv avgöra huruvida en andra utbildningsomgång ska genomföras eller ej. Förslaget
är därför att nämnden beslutar att en första utbildningsomgång av
yrkesförarutbildning genomförs, under förutsättning att det finns tillräckligt med
behöriga sökanden samt att rektorn för vuxenutbildningen ges mandat att själv
besluta om en andra utbildningsomgång ska genomföras.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-14
Skolverket. Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning – Yrkesförare för
2019, beslut 2019-01-17

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Beslut
GOTLANDS KOMMUN
62181 VISBY

2019-01-17
1(4)
Dnr 8.1.2-2018:0041255

Statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning - Yrkesförare för 2019
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att delvis bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag
fattas med stöd av Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional
yrkesinriktad vuxenutbildning.
Ni beviljas 715 000 kronor i statsbidrag (4 platser persontransport 500
verksamhetspoäng, 0 platser godstransport 600 verksamhetspoäng och 5
platser godstransport 800 verksamhetspoäng). Ni har sökt 1 930 000 kronor.
Bidraget avser 2019. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/
plusgiro 189750-3.
Skolverkets beslut får enligt Förordning (2016:937) inte överklagas.
Skälen för beslutet
Ni beviljas ett lägre belopp än det ni ansökt om. Eftersom det totala ansökta
beloppet är högre än statsbidraget i sin helhet har Skolverket fördelat
tillgängliga medel mellan de samverkansgrupper som ansökt om bidrag.
Vid fördelningen har Skolverket tagit hänsyn till behovet av geografisk
spridning och befolkningsmängd i de samverkande kommunerna. Skolverket
har i beräkningen använt regionindelningen NUTS 2. 25 procent av det
totala statsbidraget har använts för att tilldela ett lika stort grundbelopp för
samtliga regioner. 75 procent av det totala statsbidraget har fördelats utifrån
regional befolkningsmängd.
Vid fördelningen av statsbidraget har Skolverket utgått från 34 § i
förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: Statsbidragvux@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200 (Skolverkets
växel).

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Beslut

2019-01-17
2(4)
Dnr 8.1.2-2018:0041255

Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Katarina Bech.
Handläggare var Katarina Bech.

Beslut

2019-01-17
3(4)
Dnr 8.1.2-2018:0041255

Villkor om förarutbildningarna
För att uppfylla kraven för statsbidraget ska minst 15 procent av
utbildningen bestå av arbetsplatsförlagt lärande.
Bidragsperioden avser kalenderåret 2019 och beviljade medel kan nyttjas för
utbildningsplatser under hela kalenderåret.
Omfördela utbildningsplatser
Ni kan omfördela utbildningsplatser mellan de olika förarutbildningarna
(persontransport, godstransport 1 och godstransport 2). Detta förutsätter
att villkoren i 20 § 4 p. i förordningen (2016:937) uppfylls. Ni ska ha tagit
fram ett utbud av utbildningar efter samråd med Arbetsförmedlingen och
den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet. Samrådet ska
kunna styrkas med skriftlig dokumentation som Skolverket kan komma att
efterfråga vid kontroll.
Ej avslutad utbildning
I de fall utbildningen inte hinner avslutas under bidragsåret lämnas
ersättning för de verksamhetspoäng som genomförts år 2019. De poäng som
inte hinner genomföras under 2019 kan ni ansöka om statsbidrag för inför
nästa bidragsår.
Beräkning av bidragsbeloppet
För varje plats inom persontransport om 500 verksamhetspoäng lämnas
statsbidrag med 60 000 kronor. För varje plats inom godstransport om 600
verksamhetspoäng lämnas statsbidrag med 69 000 kronor. För varje plats
inom godstransport om 800 verksamhetspoäng lämnas statsbidrag med 95
000 kr.
Fördelning av bidraget
Det totala sökta beloppet är högre än statsbidraget i helhet. Skolverket har
därför fördelat tillgängliga medel, med utgångspunkt i 34 § i förordningen
(2016:937).
Vid fördelningen har Skolverket tagit hänsyn till behovet av geografisk
spridning och befolkningsmängd i de samverkande kommunerna. Skolverket
har i beräkningen använt regionindelningen NUTS 2. Av det totala
statsbidraget har 25 procent använts för att tilldela ett lika stort grundbelopp
för samtliga regioner. 75 procent av det totala statsbidraget har fördelats
utifrån regional befolkningsmängd.
Utbetalningsplan

Beslut
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Beviljat bidrag betalas ut vid två tillfällen under 2019. Hälften av det
beviljade bidraget betalas ut i vecka 4. Den andra halvan av bidraget betalas
ut i vecka 24. Utbetalningarna har meddelandetexten Statsbidrag för
Yrkesförare 2019.
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag eller besluta om
återkrav om det kommer fram att ärendets förutsättningar eller uppgifterna
som lämnats har ändrats väsentligt.
Det är viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker förändringar
vad gäller er verksamhet. Detta görs genom att skicka ett meddelande till
statsbidrag.administration@skolverket.se
Redovisning och uppföljning
Ni ska i början av år 2020 redovisa hur statsbidraget har använts.
Samverkande kommuner redovisar uppgifterna gemensamt. Det är den
huvudsökande kommunen som ansvarar för att skicka in redovisningen.
Bidraget redovisas i E-tjänsten. Information om redovisningen publiceras på
bidragets webbsida under hösten 2019.
I enlighet med 35 § och 36 § i förordningen (2016:937) ska kommuner som
tagit emot statsbidrag enligt förordningen lämna sådan redovisning som
Skolverket begär.
Återbetalning av statsbidrag
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2016:937). Ni är bland annat skyldiga att
lämna de uppgifter som Skolverket begär in i redovisningen.
Återbetalning av statsbidrag som inte har använts sker efter beslut om
redovisningen i början av år 2020.
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Tjänsteskrivelse

Ärende GVN 2017/100
26 februari 2019

Rolf Andersson, försörjningschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Wisbygymnasiet Campus WG. Förslag om renovering av
befintliga lokaler på norr.
Förslag till beslut



Gymnasie- och utbildningsnämnden bifaller förnyat förslag om renovering av
Wisbygymnasiets lokaler på Herkulesväg och Broväg till en totalkostnad på
8 mnkr.



Tidigare beviljade medel för detta ändamål med totalt 20 mnkr kommer inte
att förbrukas.



Driftskostnaden beräknas öka med 640 tkr/år enligt schablon 8%.

Sammanfattning

Vid en tidig uppskattning om enklare anpassning av fordonshuset för VVS- och
fastighetsprogrammet (VF), Sjöfartsutbildningen (RX) samt El och
Energiprogrammets (EE) inriktning för Elteknik uppskattades kostnaden för dessa
enklare åtgärder till totalt 20 mnkr. Detta beviljades och finns i budget för åren 2019
till 2023.
En fördjupad förstudie har sedan genomförts för att flytta dessa program till
Fordonshuset på Solrosen. I förstudien har även ingått att Bygg- och anläggning
(BA) flyttar till en nybyggd bygghall i anslutning till de övriga programmen. Den
preliminära kostnaden för detta omfattande förslag uppgår till 150-200 mnkr vilken
ansetts för hög varför programmen beräknas kvarstå i befintliga men nyrenoverade
lokaler.
Med anledning av att förstudien översteg den förväntade kostnaden har
förvaltningen beställt en alternativ utredning som innebär att skolan finns kvar på
Herkulesväg och Broväg i norra Visby de närmaste tio åren. Behov finns för
upprustning och anpassning av lokalerna för VF, EE, RX och BA. Kostnaden enligt
den uppskattning som TKF gjort för att anpassa och renovera dagens lokaler uppgår
till ca 8 mnkr. Detta innebär att befintliga lokaler renoveras till väl fungerande
undervisningslokaler för yrkeskurserna för gymnasieprogrammen och
vuxenutbildning. Förslaget innebär ingen utökning av lokalytan.
En förnyad förstudie om flytt till Solrosenområdet beräknas starta år 2024 för att vid
beslut kunna stå färdigt till år 2030.
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2017/100

Wisbygymnasiet (WG)

WG:s lokalbehov är beroende av vilket programval eleverna gör och erfarenheten
visar att det är svårt att prognosticera hur eleverna kommer att välja. Därför är vår
strävan att så många som möjligt av våra lokaler är flexibla och passar samtliga
program. De speciallokaler som behövs för yrkesprogrammen begränsas till endast
det som är specifikt för dessa yrkeskurser.
Det finns en ambition att samla all verksamhet för Wisbygymnasiet på
Solrosenområdet i södra Visby och på detta sätt skapa en geografiskt samlad skola.
Förstudie för att samla alla program till Solrosenområdet alternativt att
stanna kvar på norr.

GVN har tidigare uttryckt önskemål om att Wisbygymnasiet skall främja intresset för
yrkesprogrammen och för att utjämna skillnaderna mellan pojkar och flickor. Några
av de hinder som identifierats för detta är uppdelningen mellan norra och södra
Visby.
El och Energiprogrammets (EE) inriktning för Dator och kommunikation har flyttat
till Solrosenområdet. WG har därmed lämnat Hackspettenområdet och lämnat plats
för bl. a Polhemskolan.
Anläggningsteknik kommer att finnas kvar med sina lokaler och körgård på
Lundbygatan.
Naturbruksprogrammets yrkeskurser kommer även i framtiden att upphandlas av en
leverantör med tillgång till djur och åkrar.
En förstudie har genomförts för att kunna flytta (VF), (RX) samt (EEs) inriktning för
Elteknik till Fordonshuset på Solrosen. I förstudien har även ingått att (BA) flyttar till
en nybyggd bygghall i anslutning till de övriga programmen. Om detta genomförs har
WG helt lämnat Norra Visby och lokalerna på Väduren kan säljas eller överlämnas
till andra intressenter. Den preliminära kostnaden uppgår till 150-200 mnkr vilken
ansetts för hög varför programmen beräknas kvarstå i befintliga men nyrenoverade
lokaler.
Investering och kostnader

Med anledning av att förstudien översteg den förväntade kostnaden har
förvaltningen beställt en alternativ utredning som innebär att skolan finns kvar på
Herkulesväg och Broväg i norra Visby de närmaste tio åren. Dessa lokaler är idag
delvis mycket slitna och motsvarar ej kraven för en modern undervisning. Behov
finns för upprustning och anpassning av lokalerna för VF, EE, RX och BA.
Kostnaden enligt den uppskattning som TKF gjort för att anpassa och renovera
dagens lokaler uppgår till ca 8 mnkr.
Drift/Hyra vid dagens lokaliseringar

Lokalkostnaden för Broväg 8D, svetshuset samt för Herkulesväg, Väduren uppgår
till 1,4 + 4,5= 5,9 mnkr/år
Med föreslagen investering beräknas den totala hyreskostnaden öka till 6,5 mnkr/år.
Bedömning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen föreslår att nämnden bifaller förslaget om
att renovera Wisbygymnasiets lokaler på Broväg och Herkulesväg för att kunna
erbjuda ändamålsenliga och goda lokaler till yrkeskurserna på Bygg- och Anläggning,
El- och Energi, VVS- och Fastighet samt Sjöfartsprogrammen.
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Beslutsunderlag

Rapport Förstudie Campus WG
Lokaler för GVN
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Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Campus WG
Utredning Polhemhuset

•

Verksamhetsbesök nuvarande lokaler

•

Studiebesök på andra skolor i Sverige

•

Samla synpunkter/önskemål från verksamheten

•

Skapa Lokalfunktionsprogram (Lfp)

•

arkitekten skapat ritningar utifrån insamlat material

Wisbygymnasiet

Kv. Solrosen 1, Visby
Utkast programförslag 2018-04-12
volymstudie alt 1

Wisbygymnasiet

Kv. Solrosen 1, Visby
Utkast programförslag 2018-04-12
volymstudie alt 1
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Bilaga 1 Strategisk plan och budget GVN
Datum

22 februari 2019

Lokaler för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2019–2024
Revision 190222

Lokalplanering 2019-2024

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett stående uppdrag, från
regionfullmäktige, att till budgetberedningen varje år redovisa investeringsplan
för de närmaste åren.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans
mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den
långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en
linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands
strategiska lokalplanering.
Anmärkning: Driftkostnaden är i alla förslag nedan uträknad med schablonen 8
% av investeringen. (Kapitalkostnad och övriga kostnader som el, värme,
vatten mm.)
1. Prognos och sammanfattning

Senaste prognosen är från 2018-02-15 och bygger på Statisticons beräkningar
med demografisk framskrivning med antaganden om nybyggnation. Ny
prognos förväntas i mars 2019.

Wisbygymnasiet förväntas få fler elever samtidigt som Kompetenscentrum och
Folkhögskolan expanderar. Detta har gjort att tillgången på lokaler blivit en
begränsande faktor för verksamheternas tillväxt.
Antalet innevånare i åldersgruppen 16–18 år som kan söka till Wisbygymnasiet
kommer att öka med 219 mellan år 2018 till 2025.

Besöksadress Visborgsallén 196

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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Antalet innevånare i åldersgruppen 19-64 kommer att minska med 507 mellan
år 2018 och 2025.
Prognosen för vuxenutbildning är osäker men det mesta tyder på att
kompetensförsörjningsbristen framöver kommer att innebära en ökning av
behovet av vuxenutbildning. Det handlar dels om att höja utbildningsnivån för
kortutbildade och kunna erbjuda kompetenshöjande insatser men även
yrkesväxling för de som redan har ett arbete. Folkhögskolan prognostiserar
oförändrat antal elever.
Nyanlända och SFI beräknas vara oförändrat eller minskande de närmaste åren
med bakgrund att ett minskat antal hänvisas till Gotland. Andelen
kortutbildade på SFI har ökat vilket innebär ett större behov av anpassade
yrkesutbildningar. Efter den stora uppgången 2016 har en minskning av antalet
asylsökande skett. Antalet elever har minskat kraftigt och idag finns inget
flyktingboende kvar på Gotland. Detsamma gäller ensamkommande barn. I
dagsläget placeras inga ensamkommande barn på Gotland och endast ett
Haimaboende är i drift. Under 2019 kommer Gotland att ta emot 75
anvisningar inklusive kvotflyktingar. Under 2018 aviserades 125 anvisningar.
Arbetsmarknadsenheten expanderar genom nya arbetsuppgifter såsom
förmedling av feriejobb fr o m 2019.
2. Wisbygymnasiet (WG)

WG:s lokalbehov är beroende av vilket programval eleverna gör och
erfarenheten visar att det är svårt att prognosticera hur eleverna kommer att
välja. Därför är vår strävan att så många som möjligt av våra lokaler är flexibla
och passar samtliga program. De speciallokaler som behövs för
yrkesprogrammen begränsas till endast det som är specifikt för dessa
yrkeskurser.
Det finns en ambition att samla all verksamhet för Wisbygymnasiet på
Solrosenområdet i södra Visby och på detta sätt skapa en geografiskt samlad
skola. Det ger WG också möjlighet att mer effektivt använda lokalerna och att
på ett mer flexibelt sätt lägga scheman för elever, lärare och lokaler.
Detta kommer att göra att lokalkostnaderna minskar då gymnasiet lämnar
dagens lokaler i norra Visby och möjligheterna till samplanering ökar vilket
innebär bättre utnyttjande av våra resurser. Samordnade gymnasieprogram och
kurser för vuxna är bra ur både ett pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv.
2.1. Förstudie för att samla alla program till Solrosenområdet
alternativt att stanna kvar på norr.

GVN har tidigare uttryckt önskemål om att Wisbygymnasiet skall främja
intresset för yrkesprogrammen och för att utjämna skillnaderna mellan pojkar
och flickor. Några av de hinder som identifierats för detta är uppdelningen
mellan norra och södra Visby. Förvaltningen eftersträvar att skapa en
geografiskt samlad skola där alla elever läser tillsammans och så ofta som
möjligt finns i samma lokaler.


El och Energiprogrammets (EE) inriktning för Dator och
kommunikation har flyttat till E-huset och Q-huset på

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr BUN 2019/

Region Gotland

Solrosenområdet. WG har därmed lämnat Hackspettenområdet och
lämnat plats för bl. a Polhemskolan.


Anläggningsteknik kommer att finnas kvar med sina lokaler och
körgård på Lundbygatan.



Naturbruksprogrammets yrkeskurser kommer även i framtiden att
upphandlas av en leverantör med tillgång till djur och åkrar.
Gymnasiegemensamma kurser genomförs på Solrosenområdet.

En förstudie har genomförts för att kunna flytta VVS- och
fastighetsprogrammet (VF), Sjöfartsutbildningen (RX) samt El och
Energiprogrammets (EE) inriktning för Elteknik till Fordonshuset på Solrosen.
I förstudien har även ingått att Bygg- och anläggning (BA) flyttar till en
nybyggd bygghall i anslutning till de övriga programmen. Om detta genomförs
har WG helt lämnat Norra Visby och lokalerna på Väduren kan säljas eller
överlämnas till andra intressenter. Den preliminära kostnaden uppgår till 150200 mnkr vilken ansetts för hög varför programmen beräknas kvarstå i
befintliga men nyrenoverade lokaler.
Investering och kostnader

Förstudien enligt ovan omfattar ett omfattande och påkostat förslag som
uppfyller alla önskemål. Priset på detta förslag överstiger kraftigt den förväntan
som fanns.
Med anledning av att förstudien översteg den förväntade kostnaden har
förvaltningen beställt en alternativ utredning som innebär att skolan finns kvar
på Herkulesväg och Broväg i norra Visby de närmaste tio åren. Dessa lokaler är
idag delvis mycket slitna och motsvarar ej kraven för en modern undervisning.
Behov finns för upprustning och anpassning av lokalerna för VF, EE, RX och
BA. Kostnaden enligt den uppskattning som TKF gjort för att anpassa och
renovera dagens lokaler uppgår till ca 8 mnkr.
Drift/Hyra vid dagens lokaliseringar



Lokalkostnaden för Lundbygatan (transport och anläggningsteknik) har
minskat från ca 1,6 mnkr till 300 tkr/år. Detta då WG nu lämnat 75%
av lokalen i samband med nedläggningen av Transportteknik.



Lokalkostnaden för Broväg 8D, svetshuset uppgår till ca 1,4 miljoner
kronor /år



Lokalkostnaden för Väduren uppgår till ca 4,5 miljoner kronor /år

2.2. Elevprognos för de aktuella programmen.

VVS och fastighet (VF), Inriktning VVS och ny inriktning Fastighet innebär
utökning från 10 till 20 elever per år.
Bygg och anläggning (BA), oförändrat 25 elever per år.
El och energi (EE), oförändrat antal elever. Datateknik och elektronik med
16 elever är lokaliserade på Solrosen medan elteknik med 16 elever finns på
Herkulesväg.
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Sjöfart (RX), oförändrat antal elever.
2.3. Lokalerna på Solrosenområdet.

Alla byggnader på Solrosenområdet har fått förnyad ventilation och
värmeåtervinning som uppfyller höga krav på en modern, arbetsmiljövänlig
och energieffektiv drift.
Fordons- och transportprogrammet (FT). Fordonsutbildningen ökar sitt
intag från 16 till 24 platser. Efter förfrågan från branschen om ny inriktning
mot tunga fordon och maskiner har beslutats att starta denna utbildning för
både ungdomar och vuxna. För detta krävs att huset återställs till ungefär den
planlösning som varit tidigare. Den norra delen av byggnaden är dessutom i
stort behov av PU och verksamhetsanpassningar. Förstudie och
kostnadsuppskattning beställs under 2019.
Hansahuset har behov av nytt golv. Behov av grupprum. Förstudie och
kostnadsuppskattning beställs under 2019.
Desideriahuset. Ytskiktet i bra skick. Underhållsåtgärder pågår. Atriumgården
åtgärdas under 2019.
Steffenhuset planeras inga åtgärder. Brandskyddet ses över för möjlighet att
övernatta vid uthyrning. (önskemål från Almedalsveckan).
Sävehuset, planeras inga åtgärder. Problem med säkerhet vilket redovisas som
en separat punkt nedan.
E-huset, Inga åtgärder planeras.
Matsal och kök, RSF-kök planerar mindre ombyggnad av kök. Problem med
säkerhet vilket redovisas som en separat punkt nedan
Idrottshallarna, Omfattande periodiskt underhåll (PU) genomfördes
sommaren 2017 inför Island Games varför inga nya åtgärder planeras.
Utomhusförråd är i behov av PU.
Säkerhet och trygghet, Wisbygymnasiet har varit utsatt för ett antal hot och
incidenter under senare år. 2015 stängde hela skolan efter ett hot på sociala
medier och förhöjd beredskap infördes på KCG och ett antal av våra
grundskolor och förskolor. Ett flertal brandtillbud har inträffat. Skolan har
också blivit utsatt för ett antal hotfulla situationer då elever och obehöriga har
slagits och hotat personal och elever.
Ett konsultföretag har gjort en genomgång av säkerhetsarbetet och föreslagit
ett antal åtgärder såsom övervakning, elektroniska lås, överfallslarm. Detta i
kombination med ett förbättrat arbete med personal och elever kommer att
höja säkerheten och tryggheten för personal och elever.
För dessa säkerhetsåtgärder finns beviljat 1 mnkr 2019.
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3. Gotlands folkhögskola (GFH)

Folkhögskolan finns idag i Hemse och Fårösund. På bägge platser förväntas att
antalet elever är oförändrat de närmaste åren. Detta innebär att ingen utökning
av skolverksamheten planeras utan de åtgärder som planeras är underhåll och
modernisering av befintliga lokaler.
3.1. Hemse

GFH har idag brist på undervisningslokaler och använder andra icke anpassade
lokaler för detta.
Administrationen använder idag undervisningslokaler och skulle med en annan
placering kunna frigöra dessa för undervisning.
Foto och textilhuset har förändrat sin utbildning och önskar därför en
ombyggnad som skulle ge en större samlingslokal. Planändring inom huset för
att frigöra yta och öka tillgängligheten. Förstudie och kostnadsuppskattning
beställs under 2019 för anpassning och eventuell ombyggnad av
kök/matsal/elevkök/tvätt etc.
De studerande har behov av uppehållsrum, elevkök, tvättstuga.
Kök och matsal har behov av en förbättrad diskinlämning och diskutrustning.
Förstudie och kostnadsuppskattning måste beställas för översyn av
måltidsförsörjning, anpassning och eventuell ombyggnad av
kök/matsal/elevkök/tvätt etc.
Fönster på foto-textilhuset är i behov av ommålning.
Häggska huset har behov av nymålning.
Önskemål om laddplatser för elbilar. Avvaktar riktlinjer.
3.1.1.

Elevhemmet Nygårds

Refererande till:


Förstudierapport, TKF, arbetsnummer 1616-10413 daterad 2017-1121. (Att renovera och modernisera Nygårds till dagens krav och
standard)



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut om rivning av
Nygårds och nybyggnation ev. elevhem. GVN 2017/145



Strategisk plan och budget fastställd av RF juni 2018.

 Nytt förslag på ombyggnad utarbetat av Visbyark AB 2019-02-13.
I strategisk plan och budget finns 25,5 mnkr beviljade för rivning av befintligt
hus och nybyggnation av elevhem som erbjuder 25 nya elevboenden. Om ett
antal rum, skall användas för service och mindre elevkök blir nettotillskottet ca
22 rum.
Innan byggstart har beslut tagits att göra en förnyad utredning av ett äldre
förslag som utgår ifrån att bygga om det befintliga huset så att det uppfyller de
önskemål som finns. Som underlag finns det rumsfunktionsprogram som
fastställts i samarbete med verksamheten och TKF. Det nya förslaget erbjuder
20 nya elevboenden och två kök och tvättrum. I källaren finns tekniska
utrymmen för ventilation och service.
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Kostnaden för det förnyade omarbetade förslaget beräknas till 19 mnkr vilketb
skulle innebära att budget för 2020 blir 4 mnkr.
Finansiering enligt ursprungsförslaget:
7,5 mnkr är överflyttat från UAF till TKF 2017.
7,5 mnkr är överflyttat 2018
10,5 mnkr flyttas över enligt plan 2020

Första förslaget enligt Flexator, hus Sannebo

Förnyat förslag på fasad utarbetat av Visby Arkitektbyrå.
3.2. Fårösund

Idag ca 150 studenter. Lokalerna i Fårösund hyrs av Offentliga Hus AB.
Avtalen är tecknade mellan GFH och hyresvärden. Region Gotlands policy är
att alla externa hyresavtal tecknas av TKF och att sedan verksamheterna hyr av
TKF. Detta arbete påbörjas under 2019.
GFH har i dagsläget behov av ytterligare lokaler i Fårösund i form av
studentbostäder. Förhandling pågår om att renovera en före detta kasern i
utbyte mot ett förlängt hyreskontrakt.
4. Kompetenscentrum Gotland
4.1. Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen förväntas spela en avgörande roll för flera stora
samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta
yrke och kompetensförsörjning till arbetslivet. Nationellt sett så är det fler
elever som studerar inom ramen för Vuxenutbildning än inom
ungdomsgymnasiet. En rad statliga utredningar har avslutats och pågår där
Vuxenutbildningen är en viktig del.
Vuxenutbildningen på Gotland omfattar grundläggande vuxenutbildning,
gymnasial vuxenutbildning, regionalt yrkesvux, regionalt lärlingsvux, svenska
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för invandrare, yrkeshögskoleutbildningar, studie- och yrkesvägledning för
vuxna samt Lärcentrum (tentamensservice, pedagogiskt stöd och
skolbibliotek). Totalt ca 60 medarbetare och 1400 elever över året.
Under de senaste två åren har Vuxenutbildningen expanderat från c: a 30
anställda till närmare 60. Framförallt beror denna ökning av antalet elever på
SFI (Svenska För Invandrare), ökade satsningar på yrkesutbildningar samt
reformer inom grundläggande vuxenutbildning.
Elevantalet inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i lektionssal
förväntas öka markant. Detta beroende på konjunktur och statliga beslut. En
del av undervisningen görs på distans men den förändrade elevgruppen kräver
mer klassrumsundervisning. En stor del av eleverna kommer att ha annat
modersmål än svenska.
För SFI beräknas en viss minskning då anvisningarna till Region Gotland
minskat stort sedan 2017. Dock bör påpekas att det är stor anhörig-, kärlekssamt arbetskraftsinvandring som påverkar inflödet till SFI. Ett ökat antal elever
på SFI som har kortare utbildningsbakgrund innebär att de är i behov av mer
genomgripande insatser för att kunna etablera sig i samhället.
Regionalt yrkesvux och regionalt lärlingsvux förväntas få fortsatta statliga
satsningar. Då kompetensförsörjningsbristen är så pass omfattande är det
troligt att yrkesutbildningar inom vuxenutbildning fortsatt kommer att öka då
detta är ett sätt att på relativt kort tid utbilda personal för såväl den offentliga
som privata sektorn. Kombinerade utbildningar SFI/SVA (Svenska som
Andraspråk) med yrkesvux/lärlingsvux förväntas öka då detta är en möjlig väg
att förkorta etableringstiden.
Lärcentrumverksamheten torde innebära en ökning av antalet elever i syfte att
höja utbildningsnivån på de gotländska medborgarna för att tillgodose
kompetensförsörjningsbehoven.
Rekryterande insatser som t ex ”Steget in” (en studieförberedande kurs) är en
del av Vuxenutbildningens rekryterande uppdrag och samarbetar bland annat
med Ungdomskraft, UngComp och VuxComp.
Ett av förslagen inom Komvuxutredningen är att Lärvux kommer att bli en del
av vuxenutbildningen som ”Särskild utbildning för vuxna” vilket troligen
kommer innebära en ökning av elever som är i behov av särskilt stöd i form av
särskilda undervisningsgrupper.
Vuxenutbildningen prognosticerar att starta uppdragsutbildningar från
näringsliv och myndigheter utifrån den kompetensförsörjningsbrist Gotland
står inför.
Vuxenutbildningen planerar att lämna in ansökan gällande ett antal nya
utbildningar som beräknas starta hösten 2020.
Tekniskt basår (förberedelse till ingenjörsutbildningar) planeras som ett
samarbete med Campus Gotland. I detta är det oklart var utbildningen ska
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bedrivas – förmodligen kommer det bli en kombination av Campus Gotland
och Vuxenutbildningens lokaler.
Vuxenutbildningen är även en del av Teknikcollege och förväntas certifiera
yrkeshögskoleutbildningen Drift- och underhållsteknik. Vuxenutbildningen ser
även möjlighet att bedriva tekniska yrkesvuxutbildningar (ex mekaniker,
svetsning, svarvning mm) i den mån det kan ges möjlighet att få tillgång till
ändamålsenliga lokaler.
Behov och investeringar
Vuxenutbildningen finns på Gesällgatan och Norra Hansegatan.
Vuxenutbildningen har förändrats över tid och finns i lokaler som
ursprungligen varit verkstäder och som kompletterats med paviljonger och
sambyggnation. Lokalerna är inte optimala för dagens verksamhet och ett
modernt sätt att studera. Detta i kombination med att det är för få ytor. På
grund av brist på arbetsrum används idag två fullstora klassrum som kontor.
Inom kort krävs stora investeringar i belysning, brandskydd och ventilation då
aggregat och system är gamla och behöver bytas ut. Toaletter är nedslitna och
för få. Lokalerna är i behov av en effektivitets- och tillgänglighetsöversyn då
det är många vrår och svårtillgängliga utrymmen. Det är trösklar som försvårar
för vagnar som transporterar pedagogiskt material. Lokalerna behöver bli mer
lätta att städa, utrymma och otryggheten behöver minskas
genom mer ljus och glas.
Vuxenutbildningen behöver idag mer anpassade lokaler som är mer flexibla
då verksamheten snabbt förändras, idag är t ex grupperna mindre och behöver
mindre klassrum. Klassrum för 30 elever är ofta för stora. Det behövs fler
grupprum för studier på egen hand men också för elever med särskilt stöd.
Lokaler för samtal och grupparbeten. Platser för distansstudier. Om
Vuxenutbildningen ska vara kvar i befintliga lokaler behöver de anpassas för att
kunna nyttjas på ett effektivare sätt genom flexibla och enkla lösningar.
När elever och studenter på Vuxenutbildningen kommer ut i arbetslivet, blir de
ambassadörer för verksamheten och då ska de förutom en bra utbildning ha
studerat i en bra studie- och arbetsmiljö.
För att klara den förväntade ökningen så prognosticerar vuxenutbildningen
behov av ytterligare cirka 5 klassrum, 1 metodrum (Vård och Omsorg), 6
grupprum/samtalsrum, 8–10 arbetsplatser, personalrum, vilrum, tvättstuga och
förrådsutrymmen.
Det förändrade utbudet behöver tillgång till anpassade lokaler för
yrkesutbildningar (verkstad, restaurang, vård- och omsorg, elteknik med mera).
Yrkesutbildningar och de lokalbehov som detta medför ska samplaneras med
Wisbygymnasiet i högre utsträckning. Idag bromsas uppstart och utveckling av
yrkes- och lärlingsvuxutbildningar på grund av bristande tillgång på lokaler.
Detta innebär att Gotland inte kan nyttja de statsbidrag som finns att tillgå till
yrkesutbildningar och kompetensförsörjningen blir i förlängningen lidande.
För att kartlägga behovet har ett arbete startat för att analysera beläggningen av
salar och verkstäder. Schemaläggning av verkstadslokaler skall ske i samarbete
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med Wisbygymnasiet. Beroende på var flaskhalsarna uppstår kommer
alternativa lösningar att tas fram.
UAF kommer i samarbete med TKF att planera för ett omfattande
underhållsarbete av de befintliga lokalerna. Detta arbete innefattar utbyggnad
och anpassning av ventilation till planerad verksamhet, byte och modernisering
av vatten, värme och avlopp. Golv, tak och belysning. Åtgärderna kan jämföras
med det arbete som genomförts på blivande Polhemskolan i liknande lokaler.
Vid en tidig uppskattning av kostnaderna anger TKF omfattningen jämförbar
med det som gjorts på Polhemskolan vilket innebär en kostnad på ca 10 mnkr.
Vid detta omfattande underhållsarbete måste alternativa lokaler tillfälligt kunna
erbjudas.
4.2. Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten omfattar den samlade studie och yrkesvägledarorganisationen, ungdomskraft dvs det kommunala aktivitetsansvaret, Steget
dvs praktik och anställningar (arbetsmarknadspolitiska insatser), förmedling av
regionens feriearbeten. Totalt 40 medarbetare och ca 100 anställda via BEAavtal, (BEredskapsAvtal) varav ett 20-tal vistas på enheten samtidigt.
4.3. Integrationsenheten

Integrationsenheten omfattar mottagande av anvisad flykting, det kommunala
ansvaret att ge 70 tim. samhällsorientering, bostadskoordinering, samordning
samhällslotsar, medborgarplatsen, aktiviteter för inkludering i samhället. Totalt
9 medarbetare och en enhetschef. Ca 500 deltagare.
Ett klassrum som fungerar som kontorslandskap för 9 medarbetare.
Medborgarplatsen med reception och samtalsrum, samutnyttjar 2 klassrum +
två samtalsrum med arbetsmarknadsenheten.
Enheten har tillförts en mängd nya arbetsuppgifter och expanderat varje år.
Verksamheten är relativt stabil och har inte behov av ytterligare lokaler under
2019.
Lokalerna behöver anpassas till en förhöjd säkerhetsrisk. (insynsskydd för
fönster, etc.). Behov av överfallslarm på medborgarplatsen.
4.4. Ungdomsgårdarna och Fenix ungkulturhus

Ungdomsgårdarna på Gotland emotser motsvarande ökning som
högstadieskolorna.

Fårösund, 7 fritidsledare tillsammans med Bubblan. Finns i samma byggnad
som Fårösundskolan. Tillgång till idrottshall. Planeras tillbyggnad av kök ca
150 tkr. Inga övriga åtgärder planerade.
Slite (BUBBLAN), 7 fritidsledare tillsammans med Fårösund. Bubblan
Ungdomsgård ligger mitt i Slite i Solklintsskolan lokaler. Lokalerna är
nyrenoverade och i gott skick. Inga åtgärder planerade.
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Roma (AMOR), 5 fritidsledare tillsammans med Citygården. Amor
Ungdomsgård delar byggnad med bibliotek och apotek mitt i samhället. Behov
av ny gång från parkering till entré. Nyrenoverade lokaler och inga övriga
åtgärder planerade.
Hemse (HUGG), 6 fritidsledare tillsammans med KUFF. HUGG
ungdomsgård håller till på övervåningen av biblioteket i kommunhuset, ingång
från norra gaveln ut mot parkeringen. Lokalerna är nyrenoverade och i gott
skick. Inga åtgärder planerade.
Klintehamn, (KUFF), 6 fritidsledare tillsammans med HUGG. Finns i
anslutning till Klinteskolan och delar byggnad med idrottshallen och har även
tillgång till denna på fredagskvällarna. Slitna lokaler med behov av periodiskt
underhåll. Inga övriga åtgärder planerade.
Visby, Gråbo, (PUMA), 5 fritidsledare. Puma finns i egna lokaler i
anslutning till Gråboskolan. Delar lokaler med storbarnsfritids. Tillgång till
idrottshall. Puma ungdomsgård har behov av bättre belysning utomhus för att
öka säkerhet och trygghet. Kostnad ca 150 tkr.
Visby, Solberga, (Citygården), 5 fritidsledare tillsammans med Amor. Finns i
Solbergaskolans elevcafé. Behov av samtalsrum. Bättre belysning av skolgården
utanför Citygården för att öka säkerhet och trygghet. Kostnad ca 50 tkr.
Visby (Fenix ungkulturhus), 4 ungdomslotsar. Fenix ungkulturhus är en
mötesplats för ungdomar mellan 16-25 år. Fenix finns i ett eget hus på
Korpenområdet vid Norra Hansegatan 4 i Visby. Huset bedöms vara i dåligt
skick och är i behov av ombyggnad av ventilation, vatten och avlopp. Även
utbyte av golv, innertak och modernare belysning. Förstudie och
kostnadsuppskattning beställs under 2020.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gotlands Folkhögskola, Hemse. Elevhemmet Nygårds, förslag
om renovering
Förslag till beslut



Gymnasie- och utbildningsnämnden beslutar att elevhemmet Nygårds ska
renoveras enligt förvaltningens förslag till en totalkostnad på 19 mnkr.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) beslutade i mars 2018 att
nämnden skulle begära hos regionfullmäktige investeringsmedel med 25,5 miljoner
kronor för en nybyggnation av elevhem på folkhögskolan i Hemse.
Beslutet gjordes under förutsättning att regionfullmäktige tillstyrker
investeringsmedel ska Gotlands folkhögskola stå för driftkostnaden inom den egna
budgeten. I juni 2018 fastställd regionfullmäktige GVN:s begäran i strategisk plan
och budget
I det investeringsmedel som regionfullmäktige tillstyrkte i juni 2018 ingick det rivning
av befintlig byggnad och en nybyggnation av ett nytt elevhem. En grundligare
förstudie genomfördes våren 2019 som resulterade i ett nytt omarbetat förslag som
innebär en renovering av befintlig byggnad. Kostnaden för det omarbetade förslaget
beräknas till 19 mnkr vilket skulle innebära att budget för 2020 blir 4 mnkr.
Ärendebeskrivning

En kort beskrivning av ärendet:


Förstudierapport, teknikförvaltningen (TKF), arbetsnummer 1616-10413
daterad 2017-11-21. (Att renovera och modernisera elevhemmet Nygårds till
dagens krav och standard)



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut om rivning av Nygårds
och nybyggnation ev. elevhem.



Strategisk plan och budget fastställd av regionfullmäktige i juni 2018.



Nytt förslag på ombyggnad utarbetat av Visbyark AB 2019-02-13.
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Elevboendet Nygårds omfattar 20 rum vilka disponeras med två boenden i varje
rum. Vilket medför att Nygårds har en kapacitet att rymma 40 personer. Elevboendet
byggdes under 50-talet och ingen renovering har skett sedan dess. Boendet är kraftigt
nerslitet och dessutom saknas dusch och toalett på rummen. Vid sträng kyla går det
inte att hålla ett acceptabelt inomhusklimat för de boende på Nygårds. Detta har
inneburit att vissa rum har evakuerats under de kallaste perioderna.
Nygårds elevboende har varit föremål för investeringsäskande under ett antal år.
Behovet av en omfattande renovering är nu större än någonsin och en viktig åtgärd
för att bibehålla omfattning och kvalité i folkhögskolans verksamhet. I dagsläget kan
inte utrymmen som är mögelangripna och fuktskadade användas. Förfallet av
Nygårds studentboende är noga dokumenterat och beskrivet.
I strategisk plan och budget finns 25,5 mnkr beviljade för rivning av befintligt hus
och nybyggnation av elevhem som erbjuder 25 nya elevboenden. Om ett antal rum,
skall användas för service och mindre elevkök blir nettotillskottet ca 22 rum.
Innan byggstart har beslut tagits att göra en förnyad utredning av ett äldre förslag
som utgår ifrån att bygga om det befintliga huset så att det uppfyller de önskemål
som finns. Som underlag finns det rumsfunktionsprogram som fastställts i samarbete
med verksamheten och TKF. Det nya förslaget erbjuder 20 nya elevboenden och två
kök och tvättrum. I källaren finns tekniska utrymmen för ventilation och service.
Kostnaden för det förnyade omarbetade förslaget beräknas till 19 mnkr vilket skulle
innebära att budget för 2020 blir 4 mnkr.
Finansiering enligt ursprungsförslaget:
7,5 mnkr är överflyttat från UAF till TKF 2017.
7,5 mnkr är överflyttat 2018
10,5 mnkr flyttas över enligt plan 2020, ändras enligt nya förslaget till 4 mnkr.

Första förslaget enligt Flexator, hus Sannebo

Förnyat förslag på fasad utarbetat av Visby Arkitektbyrå.
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Bedömning

Förvaltningen bedömningen att en omprövning av tidigare beslut om rivning och
nybyggnation är motiverad. Det förnyade förslaget innebär att befintliga Nygårds
renoveras till ett modernt och bra boende med god standard.

Beslutsunderlag

Förstudierapport Elevhem Nygårds.
Visbyark kostnadsindikation
Visbyark skiss ombyggnad
GVN § 23, 2018

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Teknikförvaltningen TKF
Projektverksamheten

Rapport
Verksamhetsövergripande dokument

Förstudierapport
Fastighet: Hemse Hägern 1
Byggnad: Hemse Folkhögskola, elevhem Nygårds
Projekt: Förnyad förstudie elevhem Nygårds, ombyggnad
Arbetsnr: 10413
Datum: 2019-02-15
Projektledare: Anders Fagerberg
Beställare, kontaktperson: Michael Modin (FFA)
Brukare, kontaktperson: Rolf Andersson (UAF)

Sammanfattning
1. Uppdrag
UAF har via FFA beställt en förstudie från Projektavdelningen. Uppdraget är en förnyad
förstudie för ombyggnad av befintligt elevhem. Visbyark AB har tidigare tagit fram ett förslag
på ombyggnad av elevhemmet. Denna förstudie baseras på det förslaget och ska nu
kompletteras med verksamhetens behovsanalys. Visbyark AB ska revidera tidigare underlag och
leverera nytt förslag samt en kostnadsindikation på ombyggnaden.
2. Verksamhetsanalys
En behovsanalys har tagits fram av verksamheten. Behov av antal rum är lika med befintlig
byggnad, d.v.s. 20 rum. Storleken på rummen är önskvärda till ca 12-15 m².
3. Lokalprogram
Wc/dusch ska finnas på samtliga rum. Rummen ska vara planerade som enkelrum men ha
möjlighet att möbleras med extrasäng. Övrig önskvärd inredning är kylskåp, källsortering,
värdeskåp, upphängningsmöjligheter, handdukstork.
4. Myndighetsfrågor / Planförutsättningar
Bygglov kommer sökas då ombyggnaden innehåller bygglovspliktiga förändringar. En
förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att bygglov erhålles.
Brandskyddsdokumentation ska upprättas och ligga till grund för efterföljande projektering.

5. Tekniska förutsättningar / försörjning
Samtliga installationer av el, vs och ventilation på plan 1 och 2 kommer att rivas och installeras
nytt. Nytt FTX ventilationsaggregat. Ny yttre spillvatten- och dräneringspumpanläggning
ansluten till kommunalt nät.
6. Preliminär tidplan
En uppskattad tidplan, efter godkänt bygglov:
Projektering, anbudsräkning, upphandling – ca 5 månader
Byggtid – ca 7 månader

Dokumentnamn Förstudierapport  Dokumentnummer RED-5866
Framtagen av Erik Livén  Godkänd av Torbjörn Ihse
Upprättat/Godkänt datum 2015-09-02  Version 1

Teknikförvaltningen TKF

Rapport

7. Ekonomi
En kostnadsindikation för projektet uppgår till ca 19 mnkr.

8. Sammanfattning
Kostnadsindikationen är utförd på förstudienivå och skall ses som en grov uppskattning och
förutsätter projektering och upphandling innan en mer exakt kostnad kan lämnas.
Följande ingår ej i kostnadsindikationen:
Komfortkyla, lös inredning samt evakueringslokaler under byggtiden.
Lokaler i källaren kommer endast anpassas för nya vvs-installationer, i övrigt kommer inga
andra ombyggnationer eller underhållsåtgärder att utföras.
Lokalerna i källaren kommer endast vara avsedda för drift- och fastighetspersonal.
Rekommenderad entreprenadform är utförandeentreprenad.
Projektets styrgrupp anser att det tidigare beslutet att riva befintligt elevhem och bygga nytt, för
en uppskattad kostnad av ca 25.5 mnkr, togs på felaktiga grunder och utan information som i
denna förstudie har beaktats.
Därför är styrgruppens rekommendation att befintlig byggnad ska behållas och en
ombyggnation, som kommer projekteras fram med denna förstudie som underlag, ska utföras.
Verksamheten har tagit del av Visbyark ABs förslag och dom är av samma åsikt.

9. Bilagor
Visbyark AB, kostnadsindikation, daterad 2019-02-11
Visbyark AB, ritningar 7 st, daterade 2019-02-13

Anders Fagerberg
Projektavdelningen, Teknikförvaltningen

Dokumentnamn Förstudierapport  Dokumentnummer RED5866
Framtagen av Erik Livén  Godkänd av Torbjörn Ihse
Upprättat/Godkänt datum 2015-09-02  Version 1
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Visbyark AB
Kinbergs plats 8F
621 57 Visby
Tel: 0498-21 08 85

HEMSE – HÄGERN 1
OMBYGGNAD AV ELEVHEM BY 05
KOSTNADSINDIKATION
FÖRSLAGSSKISS
2019-02-11

Stora Nygatan 14, 111 27 Stockholm, 08 23 30 40
Kinbergs plats 8F, 621 57 Visby, 0498 21 08 85
www.visbyark.se org nr 556088-0204

KOSTNADSINDIKATION

Sida 2 av 3

Kostnaderna skall ses som en ”grov” uppskattning och förutsätter projektering,
upphandling samt utförande som normal entreprenad.
För mer exakt kostnadsberäkning bör en mer detaljerad
projektering utföras.
Underlag för kalkylen är "skiss 190211", upprättad av Visbyark AB
Omfattning
Kostnadsindikationen avser kostnader för
-Asbestsanering enligt inventering
-Markarbeten med dräneringsarbeten, isolering av grund med
100 mm. återställning av asfaltsytor, ny utv. ramp med trappa.
Byte av yttre spillvatten- och dräneringspumpanläggning anslutna till
kommunalt nät.
-Rivningsarbeten såsom fönster, dörrar, inredningar, ytskikt, skorsten,
trappor, balkonger VS-, el- och luftinstallationer
-Byggnadsarbeten med tilläggsisolering 100 mm av fasaden med
ny fasadputs, byte av fönster och fasaddörrar, nya balkonger
rivning invändigt av ytskikt såsom mattor, kakel, klinkers, gipsväggar,
dörrar fast inredning, vitvaror.
-Målningsarbeten, ny rumsbildning med väggar, nya fönster och
dörrar, tilläggsisolering av vindsbjälklag med lösull 400 mm
-Installationer av VS, ventilation, el, utrymningslarm brand,
styr & regler.
Varje elevrum utförs med egen wc/d.
Ventilationsarbeten omfattar FTX-aggregat
Area
Ombyggnadsarea
BYA, byggnadsarea 267 kvm
BTA, bruttoarea 574,0 kvm, uc källare + vån. 1 och 2
BRA, bruksarea 492,0 kvm vån. 1 och 2
Övrigt
Följande ingår ej i kostnadsuppskattningen
- Allmänutrymmen i källarvåning, (rivning och anpassning av VVS
ingår)
- Komfortkyla
- Lös inredning

i pannrum

Stora Nygatan 14, 111 27 Stockholm, 08 23 30 40
Kinbergs plats 8F, 621 57 Visby, 0498 21 08 85
www.visbyark.se org nr 556088-0204
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KOSTNADSINDIKATION exkl mvs
Mark, dränering, yttre VA, återställning mark
Bygg asbestsanering, väggar, målning, ytskikt
Luft inkl styr, FTX
Rör
EL inkl utrymningslarm, data

742 000
7 740 000
1 240 000
1 280 000
1 358 000
12 360 000

Oförutsedda kostnader 20 %
SUMMA – ENTREPRENÖR

2 472 000
14 832 000:-

BYGGHERREOMKOSTNAD
Antag 25 %

3 708 000

SUMMA – ENTREPRENAD exkl. mvs 18 540 000:I ”Byggherreomkostnader” ingår;
- projektering
- egna kostnader, bygglov mm
- konstnärlig utsmyckning
- byggledning, kontroll
- entreprenadbesiktningar
Visby 2019-02-13

Göran Andersson
Göran Andersson
Visbyark AB

Stora Nygatan 14, 111 27 Stockholm, 08 23 30 40
Kinbergs plats 8F, 621 57 Visby, 0498 21 08 85
www.visbyark.se org nr 556088-0204

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2018/46
19 februari 2019

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Reviderad. Delegationsordning.
Förslag till beslut

Nämndens delegationsordning kompletteras på så sätt att det delegeras till
förvaltningschefen att besluta om uppsägning och avsked med undantag för de
som är anställda inom OSA (offentligt skyddad anställning).
 Nämndens delegationsordning kompletteras på så sätt att det delegeras till
förvaltningschef och avdelningschef att genomföra en avstängning av en
medarbetare.


En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där nämnden beslutat att
delegera sin beslutanderätt. Syftet med delegationsordning är att avlasta nämnden
vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan.
Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningen snabbare. Detta skapar också utrymme för mer behandling av
principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en
nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska kunna
fungera på ett effektivt sätt.
Det är dock viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte följer med
beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och det
är därför nämnden själv som är juridiskt ansvarig.
Ärendebeskrivning

Delegationsordningen antogs år 2016 av nämnden. Då syftet med delegationsordning
bland annat är att få en mer effektiv organisation behöver den förtydligas med vissa
delegater.
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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
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2018/46

Bedömning

Mot bakgrund av kravet på en effektiv administration bedömer förvaltningen att
förvaltningschef bör vara delgivningsmottagare gällande uppsägning, avsked samt
avstängning. Och avdelningschef bör tillsammans med förvaltningschefen vara
delgivningsmottagare gällande avstängning.
Beslutsunderlag

Delegationsordning GVN
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Uppdatera delegationsordningen i docpoint
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/16
15 mars 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

Rf § 94 - Riktlinjer för investeringsprocessen
Rf §113 - Motion. Ungas sexuella hälsa
Rf § 121 - Samordning av bostadsförsörjning, förslag till organisation samt ansvar
Regionstyrelsen

RS § 5 Förändrad organisation för sommarjobb i Region Gotland
Inkomna skrivelser

SON § 25 Samordning av bostadsförsörjning
ÖVRIGT

Inkommen synpunkt gällande kommunikation
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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

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 94

Riktlinjer för investeringsprocessen

RS 2018/417

Regionfullmäktiges beslut
x

Riktlinjer för investeringsprocessen i Region Gotland godkänns.

Regionens revisorer gjorde hösten 2016 en granskning av investeringsprocessen.
Regionstyrelseförvaltningen hade innan revisorernas granskning planerat en översyn
av processen, men avvaktat revisorernas rapport.
Riktlinjerna avser den övergripande processen och berör inte förvaltningsinterna
processer som framförallt finns inom teknikförvaltningen. De berör inte heller
redovisningsfrågor som är reglerade i riktlinjer för investeringsredovisning och
riktlinjer för exploateringsredovisning.
Riktlinjerna beskriver ansvar och roller, definition av investeringar, budgetprocess,
finansiering och ekonomisk hantering.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att riktlinjerna ger goda förutsättningar att
processen fungerar bättre framåt. Den ger också underlag för att arbeta med de
interna förvaltningsprocesserna på ett mer strukturerat sätt. Riktlinjerna tillsammans
med riktlinjer för investeringsredovisning ersätter det som står om investering i
Regler för styrning och uppföljning för Gotlands kommun, fastställda av kommunfullmäktige 2003-03-17.
Regionstyrelsen har föreslagit, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att riktlinjer
för investeringsprocessen godkänns.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Stefan Nypelius (C) och Meit Fohlin (S).
Ordföranden föreslår att regionstyrelsens förslag godkänns och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-20
Regionstyrelsen 2018-10-25, § 309
Skickas till
Samtliga nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 113

Motion. Ungas sexuella hälsa

RS 2018/691

Regionfullmäktiges beslut
x

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Eva Gahnström (C) har i en motion yrkat att hälso- och sjukvårdsförvaltningen
tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tar fram en modell för
samarbete angående ungas sexuella hälsa mellan Ungdomsmottagningen och
Skolhälsovården.
I motionen framförs att ”den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat. Att det
uppmärksammas alltmer är bra och förhoppningsvis inkluderas unga i det arbetet.
Gotland har länge legat högt i statistiken för tonårsaborter och det har bedrivits olika
projekt ända sedan 1970-talet för att få ner antalet aborter. Glädjande nog sjunker
antalet både på Gotland och i riket. Ett sorgligt kapitel har varit antalet fall av
klamydia, men nu (2016) ligger Gotland en bra bit under riksgenomsnittet.
Fler insatser behöver ändå göras och där har Ungdomsmottagningen en stor roll.
Alla unga är välkomna att besöka Ungdomsmottagningen, men det kan vara ett
alltför stort steg för många ungdomar. Barnmorskorna på Ungdomsmottagningen
besöker även skolorna och informerar om sitt arbete, men det saknas ett nära
samarbete med Skolhälsovården. Det skulle till exempel kunna vara att Ungdomsmottagningen har ett mobilt team som besöker Wisbygymnasiet regelbundet.”
Hälso- och sjukvårdsnämnden har 2018-10-17, § 597, i sitt svar anfört att i beredningen av motionen har samtal om nuläge och planering förts med medarbetare på
ungdomsmottagningen.
Ungdomsmottagningen hade redan innan motionen skrevs inlett ett samarbete med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Från och med hösten 2018 inkluderar
samarbetet både så kallad drop-in mottagning och information ute i skolklasser
tillsammans med lärare från Wisbygymnasiet. Information kommer också att spridas
genom affischering på skolan och genom ungdomsmottagningens hemsida och på
Facebook. Ungdomsmottagningen hoppas på ett gott samarbete och positivt gensvar
från både elever, lärare och skolledning. Utvärdering kommer att genomföras efter
höstens planerade insatser.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 113 forts
RS 2018/691

Även gemensamma aktiviteter är planerade till hösten 2018 där modellen för samverkan kommer att utvärderas efter genomförda insatser. Då hälso- och sjukvårdsförvaltningen redan innan motionen skrevs har en etablerad samverkan med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kan motionen därmed anses vara besvarad.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionen anses besvarad utifrån att
samverkan mellan ungdomsmottagningen och Wisbygymnasiet redan är etablerad.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden framför 2018-11-20, § 123, i sitt svar
på motionen, även de, att redan idag finns ett etablerat samarbete mellan ungdomsmottagningen och barn- och elevhälsan. Sedan höstterminen 2018 pågår ett samarbete gällande så kallad drop-in mottagning. Samarbetat går ut på att det finns ett
team från ungdomsmottagningen, bestående av barnmorska och kurator som
besöker Wisbygymnasiet på ett liknande sätt som sker på grundskolorna. Skillnaden
är att besöken sker en gång i månaden och att skolan upplåter ett ändamålsenligt
grupprum i nära anslutning till elevkaféet. Dessutom samverkar barn- och elevhälsans personal med 1:e lärare gällande ansvar för identitet, relationer och levnadsnormer med ungdomsmottagningen i samband med dessa besök. Samarbetet mellan
ungdomsmottagningen och barn- och elevhälsan pågår i flera olika nivåer och
utvärderas ständigt.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har föreslagit att motionen anses besvarad
med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Regionstyrelseförvaltningen har i sitt svar sammanställt de båda nämndernas svar och
påpekar att efter att nämndernas beslut har ungdomsmottagningen och barn- och
elevhälsan gjort avstämning. Beslut har fattats om att från 2019-01-01 öka ungdomsmottagningens närvaro på Wisbygymnasiet från en gång per månad till varannan
vecka och tiden de är på plats har förlängts.
Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att ett fungerande samarbete
pågår mellan ungdomsmottagningen och barn- och elevhälsan kring ungas sexuella
hälsa och att motionen kan anses besvarad med denna tjänsteskrivelse.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 113 forts
RS 2018/691
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Eva Gahnström (C), Saga Carlgren (V) och Torun Ström (Fi).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-06-18
Hälso- och sjukvårdsnämnden 208-10-17, § 597
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-11-20 § 123
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-19
Regionstyrelsen 2019-01-30, § 22
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

51 (61)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige 2018-09-24

Protokoll

Rf § 121

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

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

Regionfullmäktiges beslut
•

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

•

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

•

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

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsätta en bostadsansvarig resurs.

•

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

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

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2018-09-24

Protokoll

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

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

−

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

−

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

−

Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsätta en bostadsansvarig resurs.

−

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

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

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-06

SON § 25

Samordning av bostadsförsörjning

SON 2018/404

Socialnämndens förslag till regionstyrelsen

• Socialnämnden begär tilläggsanslag på 750 000 kronor via regionstyrelsen
för beslut i regionfullmäktige i enlighet med RF § 121, 2018-09-24. Tilläggsanslaget
krävs för uppdraget att samordna bostadsförsörjningen samt övertagandet av
arbetsuppgifter från Gotlandshem vad gäller förturer till Gotlandshems lägenheter.

Regionfullmäktige fattade den 24 september 2018 beslut (§121) om Samordning av
bostadsförsörjning och förslag till organisation samt ansvar:


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



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



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



Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsätta en bostadsansvarig resurs.



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

Utifrån ovan nämnda beslut kommer socialnämnden att samordna
bostadsförsörjningen avseende boendekategorierna socialmedicinska förturer samt
flyktinganvisningar för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN).
Den bostadsportal som socialnämnden fått i uppdrag att upprätta kommer i
dagsläget inte att aktualiseras då privata fastighetsbolag inte överlämnar lediga
hyreskontrakt till Region Gotland i någon större omfattning.
I samband med ovanstående beslut i regionfullmäktige har även Gotlandshem tagit
ett beslut att lämna sitt uppdrag i den socialmedicinska förtursgruppen och därmed
kommer arbetsuppgifter att överlämnas till socialförvaltningen som tidigare utfördes
av Gotlandshem.
Utifrån de nya uppdrag som socialnämnden har fått så har arbete påbörjats inom
socialförvaltningen för att överta arbetsuppgifter ifrån Gotlandshem. I arbetet ingår
bland annat att ta fram nya blanketter och sprida information till medborgare om
möjligheter till förturer via socialförvaltningen samt tydliggörande av
förutsättningarna till att beviljas förturer.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-06

Utifrån ovanstående beslut har även GVN fått i uppdrag att komplettera
förtursgruppen med en representant för flyktinganvisningar samt att tekniska
nämnden kommer att komplettera förtursgruppen med en representant samt tillsätta
en bostadsansvarig resurs.
Som bakgrund till detta ärende bör nämnas att socialtjänsten inte har uppdraget att
förmedla bostäder. En kommun har ansvaret för bostadsförsörjning, inte
socialtjänsten specifikt, vilket tydligt avgränsar socialtjänstens roll i fråga om bostad
och sociala boendelösningar. För vissa grupper har kommunen ett utvidgat ansvar i
enlighet med socialtjänstlagen:
Personer som inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt
har rätt till försörjningsstöd som bland annat skall täcka skäliga kostnader för
boende. Ensamkommande asylsökande barn. Personer med funktionsnedsättning
(exempelvis bostäder med särskild service). Äldres boende (särskilda boendeformer
för service och omvårdnad).
Enligt beslut RF §121 beslutas att Socialförvaltningen skall få i uppdrag att samordna
bostadsförsörjningen avseende de boendekategorier som regionen är skyldig att
tillhandahålla bostäder för. Socialförvaltningen kommer därmed att skapa en
samordningsfunktion avseende arbetet med att tillhandahålla bostäder i form av
sociala förturer, medicinska förturer samt bostäder för nyanlända flyktingar.
Socialförvaltningen skall även skapa en tydlighet i hur man som privatperson skall
göra för att ansöka om förtur enligt vissa kriterier samt bistå med information om var
man kan vända sig om man har frågor osv via Region Gotlands hemsida.
Parallellt med ovanstående förändring kommer Gotlandshem lämna sitt uppdrag i
den socialmedicinska förtursgruppen och lämna över arbetsuppgifter till
socialförvaltningen som tidigare ålades Gotlandshem. Dessa åtaganden finns bland
annat beskrivna i kommunstyrelsens protokoll daterat 2005-03-31. Där beskrivs
former för hantering av förtursärenden mellan Gotlandshem, hälso- och sjukvården
och socialtjänsten. Dessa aktörer skulle avgöra i det enskilda fallet ansökan från
bostadssökande med sociala och medicinska skäl.
Gotlandhem beskriver i dagsläget att de även hanterar exempelvis de kontakter som
sker under tiden medborgaren står i förturskön, information om var man vänder sig
vid behov av en förtur och information om vem som är berättigad förtur osv.
Den förändring som kommer att ske framåt är att socialförvaltningen tar över
Gotlandshems uppdrag i samordningsgruppen.
Bedömning

För att socialförvaltningen skall kunna genomföra föreslagna förändringar bedömer
förvaltningen att det krävs utökade resurser för att kunna hantera
bostadssamordningen samt det utökade ansvaret i och med övertagandet av
uppdraget som Gotlandshem idag innehar.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-06

Socialnämnden föreslås begära tilläggsanslag på 750 000 kronor via regionstyrelsen
för beslut i regionfullmäktige i enlighet med RF § 121, 2018-09-24. Tilläggsanslaget
krävs för uppdraget att samordna bostadsförsörjningen samt övertagandet av
arbetsuppgifter från Gotlandshem vad gäller förturer till Gotlandshems lägenheter.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Begäran om tilläggsanslag görs för 2019 och framgent via strategisk plan och budget.
Elin Sundin (S) påtalar vikten av att kopplingen och samverkan med Gotlandshem
ändå fortsatt måste finnas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 190117 SON 2018/404
Tjänsteskrivelse daterad 180524 RS 2018/183
RF §121 Samordning av bostadsförsörjning, förslag till organisation och ansvar,
2018-09-24
Protokoll daterat 050331 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2004/0496-27
Revidering av regler och riktlinjer för bostadsförmedlingsverksamhet.
Skickas till
Registrator RS till Regionstyrelsen för beslut i RF
Registrator TN
Registrator GVN
Anna-Lena Gutedal ekonomichef SOF
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 5

Förändrad organisation för sommarjobb i
Region Gotland

RS 2018/1255
AU § 6

Regionstyrelsens beslut
x

Ansvar och budget på 3,1 miljoner kronor för verksamheten kommunala sommarjobb för barn och ungdomar i åldern 13-19 år som bäst behöver stöd i förebyggande syfte överförs från socialnämnden till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.

Ansvaret för de kommunala sommarjobben har sedan 2005 legat på socialnämnden.
Verksamheten har sett lite olika ut genom åren. Uppdraget 2018 har varit att erbjuda
sommarjobb till 205 ungdomar i åldern 13-18 år och under 90 timmar per ungdom.
I oktober 2017 gav socialnämnden ett uppdrag till socialförvaltningen att utreda en
effektiv organisation som ansvarar för de kommunala sommarjobben.
Socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under 2018 fört
en dialog kring ansvaret och utformningen av de kommunala sommarjobben. Båda
förvaltningarna bedömer att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har goda möjligheter att ta sig an uppdraget i första hand då arbetsmarknadsenheten besitter rätt
kompetens och i sitt uppdrag arbetar med arbetsmarknadsinsatser samt studie- och
yrkesvägledning på individnivå.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att överta ansvaret under
förutsättning att medel överförs samt att beslut om målgrupp och urval sker enligt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prioriteringar.
Verksamheten är budgeterad till 3,1 miljoner kronor. Regionstyrelseförvaltningen har
inget att invända mot nämndernas förslag och föreslår att ansvar och budget ska
överföras från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att överta verksamheten
under förutsättning att beslut om målgrupp och urval sker enligt nämndens prioriteringar. I underlaget nämns att målgruppen som man främst kommer att vända sig till
är ungdomar som omfattas av det skollagreglerade kommunala aktivitetsansvaret
(KAA). KAA riktar sig till den som är mellan 16-19 år och som avbrutit eller aldrig
påbörjat gymnasiestudier, saknar fullständiga betyg och sysselsättning. Förvaltningen
poängterar att denna målgrupp kan komma att överensstämma med den målgrupp
socialnämnden vänt sig till, men att det inte finns några garantier.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 5 forts
RS 2018/1255

Regionstyrelseförvaltningen har under ärendets beredning tagit kontakt med socialförvaltningens förvaltningschef om just den här frågan. Enligt förvaltningschefen är
detta något som har diskuterats och är både känt och accepterat bland samtliga
ansvariga. I praktiken är det i stort sett samma ungdomar som berörs. Regionstyrelseförvaltningen har därmed inget att invända mot nämndernas förslag och föreslår att
budgetmedel på 3,1 miljoner kronor överförs från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i 2019 års budget.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att verksamheten även ska gälla ungdomar i åldern 13-19 år
som bäst behöver stöd i förebyggande syfte.
Meit Fohlin (S) instämmer i yrkandet.
Ordföranden föreslår att beslutsformuleringen ändras till ”Ansvar och budget på 3,1
miljoner kronor för verksamheten kommunala sommarjobb för barn och ungdomar i
åldern 13-19 år som bäst behöver stöd i förebyggande syfte överförs från socialnämnden till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden”.
Ordföranden ställer proposition på förslaget om ändrad beslutsformulering och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-17
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
RSF avdelning ekonomi
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Datum
2019-03-08 19:17

Ärendenummer
#10167

Sida
1(1)

Inskickat av: anonym användare

Lämna synpunkter
1. Lämna synpunkt
Ange ett område där du vill lämna en synpunkt
Region Gotland i allmänhet
Ärendet kommer att registreras hos regionstyrelsen.
Ange vilken verksamhet eller område dina synpunkter gäller
Bristande upplysningar

Din synpunkt
Lämna synpunkter, beröm, klagomål eller förbättringsförslag.
Det råder stor brist på att upplysa om t ex när ni stänger till något kontor, utan att skriva det på er hemsida. Också att saker och ting inte
fungerar, när allting är trasigt i flera veckor och ni inte ens upplyser om detta. Varför är det så svårt att skriva det på er hemsida, tex att just
nu är våra datorer där och där inte i funktion?? Jo det skall jag tala om, och det är något som märks så tydligt ATT det bara skall stå att allt
är så perfekt på regionen, det är vad ni försöker utmåla en bild av. Men det kan ni försöka att få någon annan att tro på, för det är väldigt
långt ifrån sanningen ! Det är ju så här att vi som bor på ön och betalar en av de högsta skatterna i landet borde få något för det, och vi
betalar inte bara höga skatter, utan ni tar ju väldigt höga avgifter för allting också! Så tycker ni inte att det är dags att det är ni som skall
jobba för oss och inte tvärtom ? ? För I så fall så kommer vi att skicka räkningar varje gång vi får köra i ogjort ärende på grund av att det
inte fungerar hos regionen, och man inte ens kan få en upplysning !! Hade det handlat om ett privat företag eller annan sammanslutning så
hade förhållandet varit ett annat, men det är en kommun och ingen privat klubb.

2. Dina uppgifter
Ange om du vill bli kontaktad
Det går bra att vara anonym, men vi har då ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat din synpunkt.
Din synpunkt kommer att databehandlas och registreras.
Jag vill vara anonym

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/12
14 februari 2019

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delegationsbeslut 2019, Anmälningsärende
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Beslut fattat av Thomas Nilsson, rektor. Beslut fattat i januari 2019
(GVN 2019/12:8)
Beslut fattade av Malin Bergström, kontaktperson Dataskyddsförordningen
Beslut fattade i februari och mars 2019 (GVN 2019/12:9 & 11)
Beslut fattat av Ander Jolby, förvaltningschef. Beslut fattat i februari 2018
(GVN 2019/47)
Beslut fattade av Hanna Sällström Jonasson, rektor. Beslut fattade i januari 2019
(GVN 2018/12:10)
Beslut fattat av Ander Jolby, förvaltningschef. Beslut fattat i februari 2018
(GVN 2019/12:14)
Beslut fattat av Camilla Solnes, antagningshandläggare. Beslut fattat i november 2018
- februari 2019. (GVN 2019/12:13)

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Förteckning över
delegationsbeslut

Beslut som fattas på delegation från nämnden ska förtecknas på denna blankett. Detta
gäller beslut som fattas med stöd av delegation (markerade med DEL).
Viktigt är att du anger det datum som beslutet är fattat med stöd av delegation, då det kan
vara ett ärende som är överklagningsbart.
Ifylld blankett sänds till nämndsekreterare för BUN respektive GVN.
Kryssa den nämnd beslutet gäller:

BUN

GVN
Ärende nr
enligt
delegation

Datum
för beslut

Beslutet gäller ärende
(t ex anställning eller
fackliga studier)

Beslutet
avser
tiden

Beslutsfattare:

Beslutet gäller
(ange namn):

A.1

190102

Allmän visstid, nystartsjobb

A.2

190102

Lönesättning

190103200102
190103200102

Thomas Nilsson

Marie-Louise Lingvall

Thomas Nilsson

Marie-Louise Lingvall

A.1

190102

Tillsvidareanställning

190101

Thomas Nilsson

Anders Fernström

A.2

190102

Lönesättning

190101

Thomas Nilsson

Anders Fernström

Gotlands folkhögskola

20190205

Ange förskola/skola/enhet

Datum

Thomas Nilsson

Namn på delegat*
*Delegationen ska mailas in från den som har rätt att utöva delegation. Vid postgång ska blanketten undertecknas
av delegaten.

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Förteckning över
delegationsbeslut

Beslut som fattas på delegation från nämnden ska förtecknas på denna blankett. Detta
gäller beslut som fattas med stöd av delegation (markerade med DEL).
Viktigt är att du anger det datum som beslutet är fattat med stöd av delegation, då det kan
vara ett ärende som är överklagningsbart.
Ifylld blankett sänds till nämndsekreterare för BUN respektive GVN.
Kryssa den nämnd beslutet gäller:

BUN

GVN
Ärende nr
enligt
delegation

Datum för
beslut

Beslutet gäller ärende
(t ex anställning eller fackliga
studier)

Beslutet
avser
tiden

Beslutsfattare:

C 15

2019-02-18

Begäran av registerutdrag

Feb

Malin Bergstöm

C 15

2019-02-18

Begäran av registerutdrag

Feb

Malin Bergström

C 15

2019-02-18

Begäran av registerutdrag

Feb

Malin Bergström

C 15

2019-02-18

Begäran av registerutdrag

Feb

Malin Bergström

C 15

2019-02-19

Begäran av registerutdrag

Feb

Malin Bergström

Ledningsstöd

2019-02-18

Ange förskola/skola/enhet

Datum

Beslutet gäller
(ange namn):

Malin Bergström

Namn på delegat*
*Delegationen ska mailas in från den som har rätt att utöva delegation. Vid postgång ska blanketten undertecknas
av delegaten.

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Förteckning över
delegationsbeslut

Beslut som fattas på delegation från nämnden ska förtecknas på denna blankett. Detta
gäller beslut som fattas med stöd av delegation (markerade med DEL).
Viktigt är att du anger det datum som beslutet är fattat med stöd av delegation, då det kan
vara ett ärende som är överklagningsbart.
Ifylld blankett sänds till nämndsekreterare för BUN respektive GVN.
Kryssa den nämnd beslutet gäller:

BUN

GVN
Ärende nr
enligt
delegation

Datum
för beslut

Beslutet gäller ärende
(t ex anställning eller
fackliga studier)

A1

2019-01-08

Anställning

A1

2019-01-08

Anställning

A1

2019-01-08

Anställning

A19

2019-01-09

Tjänstledig u lön 10%

A3

2019-01-14

Anställning

A3

2019-01-29

Anställning

A1

2019-01-29

Anställning

A1

2019-01-29

Anställning

A1

2019-01-29

Anställning

Beslutet
avser
tiden

Beslutsfattare:

190101tillsv
181221Tillsv
190107190531
190102190811
190114190114
181206181206
181222tillsv
190201tillsv
190201190531

Hanna Sällström
Jonasson
Hanna Sällström
Jonasson
Hanna Sällström
Jonasson
Hanna Sällström
Jonasson
Hanna Sällström
Jonasson
Hanna Sällström
Jonasson
Hanna Sällström
Jonasson
Hanna Sällström
Jonasson
Hanna Sällström
Jonasson

Kompetenscentrum

2019-02-01

Ange förskola/skola/enhet

Datum

Beslutet gäller
(ange namn):

Fredrik Lundgren
Emma Wallin
Eva O´Reilly
Elin Bååth
Åke Svensson
Ulf Sahlberg
Anneli Annas Martell
Erik Gerndt
Leif Svangren

Hanna Sällström Jonasson

Namn på delegat*
*Delegationen ska mailas in från den som har rätt att utöva delegation. Vid postgång ska blanketten undertecknas
av delegaten.

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Förteckning över
delegationsbeslut

Beslut som fattas på delegation från nämnden ska förtecknas på denna blankett. Detta
gäller beslut som fattas med stöd av delegation (markerade med DEL).
Viktigt är att du anger det datum som beslutet är fattat med stöd av delegation, då det kan
vara ett ärende som är överklagningsbart.
Ifylld blankett sänds till nämndsekreterare för BUN respektive GVN.
Kryssa den nämnd beslutet gäller:

BUN

GVN
Ärende nr
enligt
delegation

Datum för
beslut

Beslutet gäller ärende
(t ex anställning eller fackliga
studier)

Beslutet
avser
tiden

Beslutsfattare:

C 15

2019-03-11

Begäran av registerutdrag

Mars

Malin Bergstöm

C 15

2019-03-11

Begäran av registerutdrag

Mars

Malin Bergström

C 15

2019-03-11

Begäran av registerutdrag

Mars

Malin Bergström

C 15

2019-03-11

Begäran av registerutdrag

Mars

Malin Bergström

C 15

2019-03-11

Begäran av registerutdrag

Mars

Malin Bergström

Ledningsstöd

2019-02-18

Ange förskola/skola/enhet

Datum

Beslutet gäller
(ange namn):

Malin Bergström

Namn på delegat*
*Delegationen ska mailas in från den som har rätt att utöva delegation. Vid postgång ska blanketten undertecknas
av delegaten.

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Förteckning över
delegationsbeslut

Beslut som fattas på delegation från nämnden ska förtecknas på denna blankett. Detta
gäller beslut som fattas med stöd av delegation (markerade med DEL).
Viktigt är att du anger det datum som beslutet är fattat med stöd av delegation, då det kan
vara ett ärende som är överklagningsbart.
Ifylld blankett sänds till nämndsekreterare för BUN respektive GVN.
Kryssa den nämnd beslutet gäller:

BUN

GVN
Ärende nr
enligt
delegation

Datum för
beslut

Beslutet gäller ärende
(t ex anställning eller fackliga
studier)

Beslutet
avser
tiden

Beslutsfattare:

E.7

nov -18

Inack-/resetillägg, 20 ärenden

lå 18/19

Camilla Solnes

Elevlista finns hos
beslutsfattaren

E.7

dec -18

Inack-/resetillägg, 5 ärenden

lå 18/19

Camilla Solnes

Elevlista finns hos
beslutsfattaren

E.7

jan -19

Inack-/resetillägg, 7 ärenden

lå 18/19

Camilla Solnes

Elevlista finns hos
beslutsfattaren

E.7

feb -19

Inack-/resetillägg, 7 ärenden

lå 18/19

Camilla Solnes

Elevlista finns hos
beslutsfattaren

UAF/Gymnasieantagningen

2019-02-28

Ange förskola/skola/enhet

Datum

Beslutet gäller
(ange namn):

Camilla Solnes

Namn på delegat*
*Delegationen ska mailas in från den som har rätt att utöva delegation. Vid postgång ska blanketten undertecknas
av delegaten.

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

