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Ekonomisk uppföljning 2019. Delårsrapport 2
Förslag till beslut

•

Delårsrapport 2019:2 godkänns.

Sammanfattning – periodens resultat

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. Vuxenutbildningen har skyndsamt skapat yrkespaket för elever med
uppehållstillstånd utifrån gymnasielagen som passerat 20 år och som inte blivit
behöriga för ett nationellt program. Dessutom skapar det förändrade uppdraget för
Arbetsförmedlingen en ovisshet kring hur samverkan med olika verksamheter
påverkas långsiktigt, samt hur verksamheter behöver organiseras för att effektivt
kunna hantera den förväntade ökningen av deltagare till utbildningar och insatser.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2019 är ett balanserat
resultat på noll (0) kronor. Nämnden uppnår därmed inte det resultatkrav på 4,9
miljoner kronor som infördes i samband med fastställandet av delårsrapport 1.
Investeringarna genomförs i enlighet med plan och beslut, vilket innebär att
investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut. Nettokostnaden är 12,7 procent, en
förklaring till ökningen är minskade statsbidrag. Bruttokostnaden (den egna
kostnadsutvecklingen) har för perioden ökat med 4,3 procent i förhållande till
delårsrapport 2 2018.
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Skolresultaten är stabila och andelen med examensbevis efter avslutad
gymnasieutbildning är 93 procent, vilket är en ökning sedan förra året (92,3 procent).
Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examensbevis i gymnasieskolan
var i år 15. Förra året var nivån 14,6 och riket hade då 14,8. Skillnaden i andel elever
som erhåller gymnasieexamen på de högskoleförberedande programmen i
förhållande till yrkesprogrammen har preliminärt minskat från cirka 10
procentenheter år 2018 till 2 procentenheter 2019.
Kompetensförsörjningen inom skolan är en av de absolut viktigaste frågorna under
kommande åren och en av de största utmaningarna. Eftersom lärare är den enskilt
viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas nå målen så är kompetensförsörjning
nära förknippad med kvalitet i skolan. Rekryteringsutmaningarna är fortsatt stora och
redan nu förekommer det att verksamheten inte lyckas rekrytera de behöriga lärare
som krävs för att motsvara skollagens krav.
Sjuktalet har ökat något (0,01 enheter) i förhållande till motsvarande period 2018 för
hela nämndens ansvarområde och uppgår nu till 4,76 procent. Variationen är dock
stora mellan verksamheterna.
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Sammanfattning

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. Vuxenutbildningen har
skyndsamt skapat yrkespaket för elever med uppehållstillstånd utifrån gymnasielagen som
passerat 20 år och som inte blivit behöriga för ett nationellt program. Dessutom skapar det
förändrade uppdraget för Arbetsförmedlingen en ovisshet kring hur samverkan med olika
verksamheter påverkas långsiktigt, samt hur verksamheter behöver organiseras för att effektivt kunna hantera den förväntade ökningen av deltagare till utbildningar och insatser.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2019 är ett balanserat resultat på noll (0) kronor. Nämnden uppnår därmed inte det resultatkrav på 4,9 miljoner kronor som infördes i samband med fastställandet av delårsrapport 1. Investeringarna genomförs i enlighet med plan och beslut, vilket innebär att investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut. Nettokostnaden är 12,7 procent, en förklaring till ökningen är minskade statsbidrag. Bruttokostnaden (den egna kostnadsutvecklingen) har för perioden ökat med 4,3 procent i förhållande till delårsrapport 2 2018.
Skolresultaten är stabila och andelen med examensbevis efter avslutad gymnasieutbildning
är 93 procent, vilket är en ökning sedan förra året (92,3 procent). Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examensbevis i gymnasieskolan var i år 15. Förra året var nivån
14,6 och riket hade då 14,8. Skillnaden i andel elever som erhåller gymnasieexamen på de
högskoleförberedande programmen i förhållande till yrkesprogrammen har preliminärt
minskat från cirka 10 procentenheter år 2018 till 2 procentenheter 2019.
Kompetensförsörjningen inom skolan är en av de absolut viktigaste frågorna under kommande åren och en av de största utmaningarna. Eftersom lärare är den enskilt viktigaste
faktorn för att eleverna ska lyckas nå målen så är kompetensförsörjning nära förknippad
med kvalitet i skolan. Rekryteringsutmaningarna är fortsatt stora och redan nu förekommer
det att verksamheten inte lyckas rekrytera de behöriga lärare som krävs för att motsvara
skollagens krav.
Sjuktalet har ökat något (0,01 enheter) i förhållande till motsvarande period 2018 för hela
nämndens ansvarområde och uppgår nu till 4,76 procent. Variationen är dock stora mellan
verksamheterna.
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Region Gotland har klarat certifieringen för Teknikcollege som kommer att etableras på
Gotland från och med hösten 2019. Teknikcollegecertifierade utbildningar är utbildningar
som företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet på. Det gör att elever som har
gått en certifierad utbildning blir attraktiva att anställa eftersom företagen själva har påverkat innehållet i utbildningen.
Arbetsmarknadsenheten tog i början av året över ansvaret från socialförvaltningen för regionens feriejobb för unga. Utifrån förutsättningarna med en kort tid för planering och förberedelse så har det hela fallit mycket väl ut. Fler ungdomar har erbjudits feriejobb och en
större andel av jobben har varit i regionens egna regi i jämförelse med förra året.
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Händelser av väsentlig betydelse
Wisbygymnasiet

Den slutliga antagningen är klar till gymnasieskolorna på Gotland läsåret 2019/2020. Totalt
518 elever har antagits till de 17 program som kommunala Wisbygymnasiet erbjuder och 48
elever har antagits till fristående Gutegymnasiets nio program. Det är 74 elever som sökt till
utbildningar på fastlandet som helhet och 56 av dem rankade fastlandsutbildningar som sitt
förstahandsval. Sammanlagt finns det 13 lediga platser till Wisbygymnasiet efter att antagningen blivit klar. Lediga platser finns det också till Gutegymnasiet. Efter att antagningen är
gjord står 97 ungdomar på reservplats till sina förstahandsval till Wisbygymnasiet och 77 av
dessa har kommit in på ett lägre rankat val. Ett tjugotal behöriga elever har inte antagits på
något av sina val. Detta på grund av faktorer som att de inte haft tillräckligt meritvärde i
förhållande till övriga sökande och att eleverna gjort för få val i sin ansökan. Reservantagning pågår till 15 september.
Region Gotland har klarat certifieringen för Teknikcollege som kommer att etableras på
Gotland från och med hösten 2019. Teknikcollegecertifierade utbildningar är utbildningar
som företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet på. Det gör att elever som har
gått en certifierad utbildning blir attraktiva att anställa eftersom företagen själva har påverkat innehållet i utbildningen. De utbildningar som ingår i teknikcollegecertifieringen på
Gotland till att börja med är teknikprogrammet samt el- och energiprogrammet vid Wisbygymnasiet samt yrkeshögskoleutbildningen till drift och underhållstekniker i regi av vuxenutbildningen. Tanken är att fler yrkesutbildningar riktade mot vuxna även ska ingå i konceptet på Gotland.
Skolinspektionen har under maj 2019 genomfört en granskning av Wisbygymnasiet inom
områdena rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betyg. Under granskningsbesöket genomfördes observationer av undervisningen. Syftet med
observationerna är att Skolinspektionen ska se exempel på hur undervisningen vid skolan
är utformad. Beslut inkom den 26 augusti - analys och åtgärder redovisas till verksamhetsberättelsen.
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Wisbygymnasiet var i maj 2019 värd för Skol-SM för maskinförare som gick av stapeln på
Gutavallen i Visby. Deltog gjorde 15 gymnasieelever från landets olika bygg- och anläggningsprogram. Varje tävlande körde både lastmaskin och hjulgrävare i en tävlingsbana där
olika precisionsmoment skulle klaras av. Tävlingen, som genomfördes tillsammans med
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, ger en inblick i ett yrke där det råder brist på medarbetare. En elev från klass BA16 vid Wisbygymnasiet lyckades försvara förra årets titel som
mästare i Skol-SM för maskinförare.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar årligen fram Öppna jämförelser – Gymnasieskola. Syftet är att bidra med underlag för att utveckla och förbättra gymnasieskolan. Gotlands kommunala gymnasieskola har fått gult värde som motsvarar ett mittenvärde på de
flesta av indikatorerna som presenteras i Öppna jämförelser – gymnasieskola 2019. Länk:
https://rapporter.skl.se/oppna-jamforelser---gymnasieskola-2019.html
Under inledningen av innevarande verksamhetsår har Wisbygymnasiets samverkan med externa aktörer utvecklats och fördjupats. Dessa har bidragit positivt till att utveckla och
främja skolans verksamhet och dess kunskapsuppdrag. Som exempel kan nämnas vuxenutbildningen, Uppsala universitet (ämneslärarutbildningen), Campus Gotland, Payex, studentkåren Rindi, Länsstyrelsen Gotland, Minimaria, Polisen, Räddningstjänsten samt Gotland
Grönt Centrum.
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Med anledning av ny lagstiftning från 1 juli 2019 har alla elever på Wisbygymnasiet en mentor som följer upp elevens kunskapsutveckling och studiesituation. Målet med det nya uppdraget är att öka elevers skolnärvaro och skapa förutsättningar för goda studieresultat.
Den 1 juli 2019 ersätts Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val av Programinriktat val. Det nya introduktionsprogrammet syftar till att elever ska få en utbildning
som är inriktad mot ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna
antas till det nationella programmet. De nationella program som utbildningen är inriktad
mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. För att vara
behörig till Programinriktat val krävs att eleven är godkänd i minst 6 ämnen varav ett är
svenska och något av de övriga måste vara antingen matematik eller engelska.
Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever.
2.2

Vuxenutbildningen Region Gotland

Vuxenutbildningen har fortsatt att expandera och utveckla verksamheten kopplat till omvärlden och medborgarnas behov och önskemål. Under 2019 är vuxenutbildning en prioriterad fråga för SKL (https://skl.se/tjanster/omskl/inriktningochverksamhet/verksamhetsplanochbudget/prioriteringar2019/ckompetensforsorjningforstarktvuxenutbildning.26274.html).
Under hösten 2019 planeras en ny tvåårig yrkeshögskoleutbildning till energiingenjör på
Gotland i samarbete med Nackademin - en av Sveriges största yrkeshögskoleutbildare.
Detta är en ny form av samarbete inom yrkeshögskolan där Region Gotland deltar med
Visby som en satellitort för utbildningen (i regi av en annan huvudman). Under utbildningstiden fördjupar sig de studerande inom energi-, teknik- och klimatfrågor.
Vuxenutbildningen har uppmärksammats av Skolverket för arbetet med lärlingsutbildning i
kombination med sfi/sva: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stodi-arbetet/inspiration-och-reportage/fatima-studerar-sfi-i-kombination-med-yrkesutbildning
Vuxenutbildningen deltar med utvecklingsgrupp i ett Ifous-program Digitala lärmiljöer –
likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning: http://www.ifous.se/digitalalarmiljoer-likvardig-utbildning-med-fjarr-och-distansundervisning/.
Mars 2019 fick skolledningen vetskap om att ett 40-tal elever med uppehållstillstånd utifrån
gymnasielagen från Wisbygymnasiet och Gutegymnasiet som passerat 20 år och inte blivit
behöriga för ett nationellt program skulle bli aktuella för vuxenutbildningen. Under hösten
startar fyra yrkesvuxutbildningar anpassade för målgruppen. Fyra olika yrkespaket kommer
att starta; Verkstadsteknik grund, Finsnickeri grund, Gästvärd samt Aktivitetsledare fritidshem.
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Det finns ett behov av att utbilda yrkesförare på Gotland. En första utbildningsomgång av
yrkesförarutbildningar inom gods- respektive persontrafik startar hösten 2019 med 14 elever.
Under våren 2019 fick den kommunala vuxenutbildning ett statsbidrag motsvarande 1 630
000 kronor som ska användas till att förstärka lärcentraverksamheten. Ett Lärcentrum är en
plats där studerande på olika utbildningsnivåer och hos olika utbildningsanordnare från
Komvux till yrkeshögskola, universitet och högskola erbjuds en studiemiljö där det finns
tillgång till olika former av studiestöd och med möjlighet till distansstudier. Satsningen på
Gotland är tänkt att bidra till ökad elevgenomströmning.
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Skolinspektionen har under 2019 publicerat en granskningsrapport om Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/komvux/
Framgångsfaktorerna avser bland annat att vuxenutbildningen är en prioriterad fråga och
att det finns en tydlig styrning och ledning från huvudmän till rektorer och lärare.
2.3

Arbetsmarknadsenheten

Arbetet i enheten påverkas av en vakant chefstjänst från 1 februari 2019, vilket medfört
ökad arbetsbelastning för de kvarvarande cheferna och därmed mindre utrymme för att arbeta med måluppfyllelse, kvalité och utveckling.
Arbetsförmedlingens ändrade förutsättningar påverkar de delar i enheten som arbetar i nära
samverkan med dem, tex UngKomp, praktik och anställningar och Vuxkomp. Ändrat uppdrag för Arbetsförmedlingen har medfört ett ökat tryck och inflöde till enhetens insatser.
Utvecklingsarbetet med VuxKomp som är ett samarbete mellan socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen har fortsatt och idag är verksamheten i full gång och goda resultat kan uppvisas. Syftet är att få fler personer i egen försörjning genom arbete eller studier. En fortsatt utveckling är att verksamheten kommer att
arbeta med personer som under lång tid har sökt försörjningsstöd.
Arbetsmarknadsenheten tog i början av året över ansvaret från socialförvaltningen för regionens feriejobb för unga. Under sommaren 2019 har ca 210 ungdomar haft feriejobb i regionens regi. Utifrån förutsättningarna med en kort tid för planering och förberedelse så har
det hela fallit mycket väl ut. Fler ungdomar har erbjudits feriejobb och en större andel av
jobben har varit i regionens egna regi i jämförelse med förra året. De vanligaste arbetena
har varit: ”skolgårdsfixarna”, butiksarbete, arbete inom äldreomsorg, cafébiträde och restaurangbiträde samt arbete inom Träffpunkt Gråbo.
Utbildningsdepartementet har remitterat betänkandet ”Framtidsval – karriärvägleding för individ
och samhälle” (SOU 2019:4) till Gotlands kommun (Region Gotland). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har som Region Gotlands facknämnder givits möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet. Nämnderna ställer sig i huvudsak positiv till föreslagna förändringar och förtydliganden, vilka framgår av utarbetat
förslag till yttrande.
2.4

Integrationsenheten

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-09-16

Under 2019 fram till 1 juli har integrationsenheten tagit emot 33 kvotflyktingar och 8 från
asylboenden samt 14 EBO (egenbosatta) och anhöriga. Några tillhör anvisningstalet från
2018 och andra från 2019. Kvotflyktingar behöver avsevärt mycket mer stöd i processen att
etablera sig än övriga målgrupper.
Region Gotland har haft ett långt samarbete med distriktet Kibaha i Tanzania, bland annat
organiserat som kommunalt partnerskap med ICLD finansierade projekt. Under sommaren
2018 påbörjades ett arbete kring två nya projektförslag i samarbete med Kibaha som ledde
fram till nya projektansökningar. Projekten har arbetsnamn ”Gender equality” samt
”Kibaha Towards a Sustainable Society”. ICLD beviljade projektet ”Gender equality” där
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är en av parterna. Den beviljade projektansökan
omfattar 3 år.
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Gotlands folkhögskola

Under året har samarbetet med Film på Gotland och andra filmaktörer fördjupats. Projektering för en utökning av studentboenden i Fårösund har påbörjats under året och projekteringen av upprustning av studentboenden i Hemse är en ytterst viktig fråga för framtiden.
Gotland folkhögskolas elevboende Nygårds i Hemse, som har ett omfattande behov av renovering och modernisering, har varit föremål för investeringsäskande under en rad år.
Regionfullmäktige tillstyrkte i juni 2018 investeringsmedel på drygt 26 miljoner kronor för
rivning av befintlig byggnad och en nybyggnation av ett nytt elevhem. Våren 2019 genomfördes en fördjupad förstudie som resulterade i ett nytt omarbetat förslag som innebär en
renovering av befintlig byggnad till en beräknad kostnad av 19 miljoner kronor.
GVN beslutade i juni att återemittera ärendet för att kunna få en kalkyl på kostnader för
vaktmästeri, lager och tillgänglighetsanpassning samt en redovisning av vilken konsekvensen skulle bli för Gotlands folkhögskola om Nygårds elevhem skulle rivas och inte byggs
upp igen.
Gotlands folkhögskola arbetar tillsammans med de andra folkhögskolorna i landet med demokratisatsningar av olika slag, samtalsgrupper och föreläsningar under beteckningen #vimåsteprata.
2.6

Ungdomsenheten

Liamoo och Hanna Ferm, kända från Melodifestivalen, var huvudartisterna på sommarens
stora skolavslutningsfest på Gotland den 11 juni. Den drog-, tobak- och alkoholfria avslutningen som anordnas av Region Gotlands ungdomsgårdar har blivit en återkommande
succé och tidigare år lockat närmare 700 ungdomar. Avslutningsfesten vänder sig i första
hand till högstadie- och gymnasieelever - från årskurs 7 upp till 19 år.
Under våren beslutades att till höstterminen 2019 flytta ungdomsgården från nuvarande
placering i folkhögskolans lokaler till Fårösundsskolans lokaler.
2.7

Övrigt

Skolinspektionen har, under vårterminen 2019 (v14 och v17), genomfört regelbunden tillsyn av huvudmannen Region Gotland. Vid tillsynen bedömer Skolinspektionen hur väl huvudmannen uppfyller nationella mål och krav. Skolinspektionen genomför tillsyn av att huvudmannen tar sitt ansvar för verksamheten inom förskola, förskoleklass och grundskola,
gymnasieskola samt för fritidshemmet. Skolinspektionen har inte funnit skäl till regelbunden tillsyn vid några skolenheter inom Region Gotland

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-09-16

Skolinspektionens beslut efter genomförd tillsyn ska vara åtgärdat senast den 31 januari
2020. Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommuns utvecklingsområden beträffande gymnasieskolan är:


Att alla elever som är i behov av studiehandledning på modersmålet får det.



Att gymnasieskolans verksamhet följs upp så att det finns ett tillräckligt underlag
för att analysera tillgång och kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).
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Namnet Kompetenscentrum Gotland ändrades den 1 juli 2019 till Vuxenutbildningen Gotland, Arbetsmarknadsenheten samt Integrationsenheten. Anledningen är att namnet allt
mer kommit att ha betydelsen av en geografisk plats i form av ett hus och att det inte längre
finns någon renodlad kompetenscentrumorganisation. I det hus som Kompetenscentrum
Gotland varit lokaliserat i återfinns idag endast Vuxenutbildningen Gotland. Övriga verksamheter som ingått i konceptet Kompetenscentrum finns i andra lokaler i kvarteret Hackspetten.
Ett antal olika statsbidrag har sökts. Nämnden har fått bidrag på över 17 miljoner kronor
från Skolverket inom sitt ansvarsområde bl.a. till yrkesvux och lärlingsvux. Förutom dessa
har bidrag beviljats till exempelvis karriärtjänster och lärarlönelyftet där barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fördelat pengarna emellan
sig. Sökta statsbidrag redovisas i särskild bilaga.
I samband med gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i april, där delårsrapport 1 behandlades, beslutades om ett resultatkrav på 4,9 miljoner kronor. Detta mot
bakgrund av att samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visade på ett negativt
resultat. Resultatkravet innebar att utpekade enheter skulle förbättra resultaten utifrån de
inlämnade prognoserna. Bland annat fick integrationsenheten och vuxenutbildningens i
uppdrag att klara ett resultatkrav på vardera 2,2 miljoner kronor. Att som en första åtgärd
införa ett resultatkrav så bedömdes det prognostiserade resultatet för året förbättras.

3
3.1

Förväntad utveckling
Wisbygymnasiet

Teknikcollege erbjuder en samverkansplattform för arbete med kompetensförsörjning. Syftet är att genom kvalitetssäkrade utbildningar öka status och kvalitet för industrirelevanta
utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och företagens kompetensförsörjningsbehov. I juni 2019 certifierades Teknikcollege Gotland, vilket innebär att
eleverna på Teknikprogrammet samt El- och energiprogrammet från höstterminen 2019
kommer att genomföra sina utbildningar inom konceptet. Parallellt med arbetet att bygga
upp Teknikcollege pågår förhandlingar med de fackliga organisationerna om att hitta en
mer ändamålsenlig arbetstidsmodell för den pedagogiska personal som arbetar på de ingående gymnasieprogrammen. Något lokalt kollektivavtal är ännu inte påskrivet.
Wisbygymnasiet har tilldelats statsbidrag för att utveckla arbetet med entreprenörskap i
skolan. Syftet är att implementera Ung Företagsamhet på fler program. Under 2019 kommer ca 20 lärare och 200 elever att inkluderas i arbetet. Lärarna kommer bland annat genom besök på andra skolor få studera konkreta exempel utifrån respektive programs karaktär.

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-09-16

3.2

Vuxenutbildningen Region Gotland

Regeringen tillsatte i juli 2018 utredningen En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet 2018:06
(kommittédirektiv 2018:73). Uppdraget var att utreda behovet av förändringar när det gäller
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan
vuxenutbildning. Enligt direktiven (2018:73) är syftet att analysera förutsättningarna för att
sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov
och förutsättningar - samt att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar. Utredningen tog namnet
Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA).
KLIVA-utredningens Promemorian På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för
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elever med svenska som andra-språk kommer innebära förändringar för vuxenutbildningen och
är på remiss till den 21 oktober 2019. KLIVA-utredningen redovisar i promemorian bland
annat hur utbildning kan erbjudas för nyanlända som omfattas av s.k. utbildningsplikt.
En andra och en annan chans – ett komvux i tiden SOU 2018:7. Utredningen har haft i uppdrag
att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen
när det gäller kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Utredningens förslag är bland annat att skollagen förtydligas så att det framgår att
komvux även utgör en del i arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till
fortsatta studier. Att urvalsreglerna till komvux på gymnasial nivå ändras så att det inte
längre är den med minst utbildning som automatiskt ska ha förtur vid urval, utan individer
med störst behov av utbildningen. Vidare föreslås att särvux upphör som egen skolform
och istället blir en del av komvux och byter namn till Kommunal vuxenutbildning somsärskild utbildning.
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag kommer sannolikt innebära att Vuxenutbildningen blir en ännu viktigare aktör i arbetsmarknadspolitiken än den redan är.
Anhöriginvandringen/anknytningen kommer troligen att öka vilket kommer generera en
fortsatt stor elevkull på sfi. Idag skrivs det in allt fler elever med kort utbildningsbakgrund
på sfi. Denna elevgrupp är mer resurskrävande.
3.3

Arbetsmarknadsenheten

Mål och inriktning på arbetet för enheten som helhet kommer att tydliggöras och formuleras och utifrån det kommer organisationen att sättas. Hur organisationens ledningsstruktur
ska se ut, samt frågan om den vakanta chefsposition som under 2019 täckts upp av tf. enhetschefer ska beslutas under hösten.
Kommunernas aktivitetsansvar -KAA 29 kap. 9 § skollagen. Förväntad utveckling är att
gymnasieskolan tar ett ökat ansvar för målgruppen, det är nödvändigt för att uppfylla det
lagstyrda uppdraget. Övergångarna mellan skolformerna kommer att stärkas och mottagandet på gymnasieskolan förändras utifrån målgruppens behov. Vidare är behovet tydligt att
inom regionen erbjuda ungdomar i målgruppen praktik i egen regi, detta bland annat med
anledningen av Arbetsförmedlingens ändrade prioriteringar för gruppen unga.

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-09-16

Utifrån målet att tillgängliggöra studie- och yrkesvägledning för alla gotlänningar samt
kunna möte upp och fortsätta det arbete som görs inom projektet Kompetenta Gotland är
en fullt möjlig utveckling ett öppet vägledningscentrum. Detta för att möta det ökande behovet av studie- och yrkesvägledning samt även fungera som ett nav för samarbetet skola
och arbetsliv. För att klara bemanningen på ett vägledningscentrum räcker det med en omorganisation (OBS – det behövs inte en utökning) av syv-resurserna
En utökning av Vuxkomp förväntas ske, detta då fler från den målgrupp som står långt
från arbetsmarknaden beräknas komma in i verksamheten. Även fler från målgruppen etablering, förväntas delta under årets slut. En annan förväntad utveckling är att Vuxkomp
även kommer att arbeta med individer yngre än 25 som uppbär försörjningsstöd, detta utifrån Arbetsförmedlingens ändrade uppdrag.
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Integrationsenheten

Mål och inriktning på arbetet för enheten som helhet kommer att tydliggöras och formuleras och utifrån det kommer organisationen att sättas. Hur organisationens ledningsstruktur
ska se ut, samt frågan om den vakanta chefsposition som under 2019 täckts upp av tf. enhetschefer ska beslutas under hösten.
Länstalet (kommuntalet) för mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning är 75
för Gotland 2019 (125 för 2018). Verksamheten inväntar ytterligare ca 50 personer under
2019. Utöver dessa personer, tillkommer de som kommer via anhöriginvandring och egenbosatta.
Bostadssituationen är kärv igen. Verksamheten ser en tendens att många stora familjer anvisas men de lägenheter som finns att tillgå är för små. Ett visst samarbete med socialförvaltningen kring bostadsförsörjningen har inletts. Det finns en förhoppning att detta samarbete fördjupas och konkretiseras under hösten.
3.5

Gotlands folkhögskola

Det enskilt största osäkerheten och påverkansfaktorn för flera av folkhögskolans verksamheter är omorganisationen av Arbetsförmedlingen. Etableringsutbildningar, studiemotiverade folkhögskolekurser, bristyrkesutbildningar sker alla i samverkan med Arbetsförmedlingen och osäkerheten om vilka effekter de nya förutsättningarna kommer att innebära
för finansiering av en del utbildningar.
Folkhögskolan ser fortsatt stort sökintresse för de olika linjer som erbjuds vid Gotlands
folkhögskola. Folkhögskolan använder hela det statsbidrag som tilldelats skolan.
Arbetet på skolan präglas av rekrytering och utveckling till ett par nya profiler huvudsakligen inom filmutbildningarna. Utökningen av antalet studieplatser får positiva effekter för
Gotlands folkhögskola och inför höstterminen finns det behov av fler studentboenden i
Fårösund än de som skolan idag kan erbjuda. Detta löstes genom tillfälliga hyreskontrakt
med olika fastighetsägare i Fårösund.
Folkhögskolan står inför nya stora utmaningar som handlar om klimatet och enligt en samlad forskarkår en nödvändig minskning av belastningen på jordens resurser. Det handlar
om hur man ska kunna ställa om vårt samhälle till ett hållbart och uthålligt samhälle, det
handlar bl.a. om ekologisk hållbarhet, hållbara försörjningssystem av mat, vatten och energi
men också om social och ekonomisk hållbarhet. Allt detta kräver en bred insikt och en djupare kunskap. Folkhögskolan projekterar därför för att Agenda 2030 skall genomsyra de
olika utbildningarna. Ett samtal pågår mellan folkhögskolan och Länsstyrelsen omkring en
utbildningssatsning för ett uthålligt och robust samhälle, om krisberedskap i det gotländska
samhället.

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-09-16

3.6

Ungdomsenheten

I och med flytt av ungdomsgården till skolan i Fårösund finns en förhoppning om ett
bättre samarbete med skolan och en ökad tillgänglighet för besökarna.
Arbete med ”jag”-utveckling och stärkande gruppverksamheter som erbjuds till högstadieelever kommer att utvärderas och utvecklas under hösten. Det finns en ökad efterfrågan och
ett behov av detta i skolorna. Även fältverksamheten ska utvärderas och genomgå en förändring under hösten då det finns ett behov av en mer flexibel verksamhet.

11 (47)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2, 2019

Ungdomars förändrade fritidsvanor gör även att det finns ett behov av att se över mötesplatser och arenor. Verksamheten behöver arbeta för att finnas där ungdomar uppehåller
sig, det vill säga en anpassning till den digitala världen – vilket innebär en stor utmaning.
3.7

Övrigt

SKL:s övergripande utgångspunkter beträffande reformeringen av Arbetsförmedlingen är
att staten har det arbetsmarknadspolitiska ansvaret och att uppgifter inte får övervältras på
kommuner och regioner utan uppdrag och ekonomisk kompensation. Regeringen behöver
ge besked om hur glappet inom arbetsmarknadspolitiken 2019–2021 ska hanteras för att
förhindra ökade kostnader på kommuner och regioner och att ersättning utgår för de kostnader som uppstått eller kommer att uppstå till 2021. SKL säger vidare att arbetsmarknadspolitiken måste vara flexibel i sitt upplägg så att resurser kan användas ändamålsenligt och
utifrån lokala förutsättningar. I det ligger att en mångfald av insatser och utförare behövs,
såväl hos privata aktörer som hos kommuner, regioner och andra aktörer, samt att samverkansstrukturer ska vara hållbara över tid. Det gäller särskilt kring individer som står långt
från arbetsmarknaden där insatser och är i behov av samordnade insatser från olika aktörer.
Kompetensförsörjningen inom skolan är en av de absolut viktigaste frågorna under kommande åren och en av de största utmaningarna. Eftersom lärare är den enskilt viktigaste
faktorn för att eleverna ska lyckas nå målen så är kompetensförsörjning nära förknippad
med kvalitet i skolan. All tillgänglig statistik visar att bristen på lärare kommer att öka de
närmaste åren. I landet som helhet finns en prognos som säger att 80 000 lärare kommer
att saknas år 2035. Redan idag har Region Gotland svårt att bemanna skolorna med behöriga och legitimerade lärare i skola och fritidshem. Detta gör att det är svårt att leva upp till
skollagens krav på legitimation. Pågående och planerade insatser för att trygga kompetensförsörjningen beskrivs i avsnittet Medarbetare.

4

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

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-09-16

(Region Gotlands styrkort)

SOCIAL HÅLLBARHET
För Region Gotland handlar social hållbarhet om att bygga ett långsiktig och öppet samhälle för
dess invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där grundläggande mänskliga
behov tillgodoses. En ö där människor lever ett gott liv i kombination med god hälsa vilket innebär att man kan förverkliga sina egna möjligheter. En ö där det finns en mångfald av människor och utrymme för nya möten. En ö där människor känner tillit och förtroende för varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.
(Region Gotlands styrkort)
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EKOLOGISK HÅLLBARHET
För Region Gotland innebär ekologisk hållbarhet att vi ska värna om miljön, naturen och vattnet
för att säkra ett fortsatt hållbart samhälle till kommande generationer. Det innebär att utveckla
Gotland som ekokommun. Ställa om till lokalproducerad förnyelsebar energi och minska negativa klimatavtryck och gifter i miljön. Högre grad av återvinning och hållbara kretslopp, att
minska samhällets farliga avfall, klimatanpassning, medvetna konsumtionsval och ansvarsfullt
samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen.
(Region Gotlands styrkort)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har i verksamhetsplanen för 2019 valt ut
några prioriterade utvecklingsområden. Varje utvecklingsområde är kopplat till ett eller flera
av de koncerngemensamma målen från koncernstyrkortet och nämndmålen som har tagits
fram för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Varje koncerngemensamma mål och
nämndmål kan också vara kopplat till ett eller flera utvecklingsområden. Redovisningen av
måluppfyllelse för koncernstyrkortets samhällsperspektiv sorteras utifrån de mål i det koncerngemensamma styrkortet som i verksamhetsplanen har kopplats till ett eller flera prioriterade utvecklingsområden. Måluppfyllelsen utgår huvudsakligen från de indikatorer i koncernstyrkortet som har koppling till nämndernas ansvarsområden.
Förvaltningens prioriterade utvecklingsområden med tillhörande aktiviteter och utvecklingsprojekt bildar tillsammans en helhet som syftar till att bidra till måluppfyllelsen.
Redovisningen av måluppfyllelse per mål har följande struktur:

4.1



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



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



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

Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer från koncernstyrkort

Likvärdighet, tillgänglighet
och värdegrund

Upplevelse av trygghet*

Resultat

*Skolinspektionen genomför en elev-enkätundersökning vartannat år. Nästa tillfälle är troligtvis under hösten 2019.

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-09-16

Ett prioriterat mål från de båda nämnderna är att skapa en god lärmiljö för livslångt lärande
som leder till att elever och studerande fullföljer sina studier med goda resultat och därigenom får goda förutsättningar för en positiv framtid, arbete och delaktighet i samhällslivet.
Värdegrundsarbetet med allas lika värde, arbete med trygghet och goda relationer samt ett
medvetet genusarbete är grundläggande och viktiga beståndsdelar som behöver fortsatt fokus för alla åldrar, skolformer och övriga verksamheter i förvaltningen. Till detta hör ett
normkritiskt förhållningssätt och respekt för människors lika värde.
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Prioriterade utvecklingsom- Indikatorer från koncernråden
styrkort
Allas ansvar för skolans uppDelaktighetsindex*
drag
Nöjd inflytandeindex
Integration och etablering
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Resultat

Ingen indikator i VP

*Skolinspektionen genomför en elev-enkätundersökning vartannat år. Nästa tillfälle är troligtvis under hösten 2019.

I Region Gotlands koncernstyrkort finns mål om en lyckad integration där utbildning, arbetsmarknads- och integrationsinsatser ska leda till att nyanlända kommer in i gotländskt
samhälls- och arbetsliv, där mångfald ses som en tillgång. Lyckad integration är ett av dom
prioriterade utvecklingsområdena i verksamhetsplanen. Den gemensamma integrationsstrategin som gäller för Gotland 2017 - 2020 är en betydelsefull och god hjälp i det fortsatta arbetet med att introducera personer till en ny tillvaro i det gotländska samhället. Särskilt fokus bör riktas mot nyanlända kvinnors situation och betydelsen av att främja mötesplatser
mellan etablerade och nya gotlänningar.
4.3 Mål: Ett jämställt och jämlikt Gotland
Prioriterade utvecklingsIndikatorer från koncernstyrområden
kort
Likvärdighet, tillgänglighet
Gymnasieelever som påbörjat
och värdegrund/ Gotlands
universitet/högskoleutbildning
kompetensförsörjning /Ininom 2 år efter avslutade gymnasiestudier
tegration och etablering

Allas ansvar för skolans upp- Självupplevd hälsa
drag /Integration och etablering

Resultat
Redovisas i verksamhetsberättelsen för 2019

-

Enligt SKLs Öppna jämförelser ”Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)”: 2015 var andelen 26,0 procent, 2016 var andelen 22,6 procent. Inga värden finns för 2017 och 2018.

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-09-16

Alla elever har enligt lag rätt till likvärdig utbildning. Då vi ser att resultaten mellan skolor,
skolformer, ämnen och kön länge har varit ojämn och skiftande i våra verksamheter så är
likvärdigheten ett fortsatt utvecklingsområde på Gotland.
Med en tillgänglig utbildning menas att lärmiljöerna i pedagogiska, fysiska såväl som sociala
hänseenden är tillgängliga och anpassade till alla elevers olika behov och förutsättningar. Vi
ser att pojkars resultat i alla åldrar och skolformer över tid ligger lägre i jämförelse med
flickor. Till detta kommer ett ökande antal elever i behov av särskilt stöd samt barn och
unga med psykisk ohälsa. Detta ställer höga krav på alla som arbetar i skolan att kunna anpassa utbildningen för elevers olikheter. Det kompensatoriska uppdrag som tydligt beskrivs
i skollag och läroplaner är ett viktigt utvecklingsområde. En förebyggande och främjande
elevhälsa samt god samverkan kring eleverna både inom och utom skolan och förvaltningen är betydelsefullt för att vi ska lyckas. Övergångarna mellan skolformerna behöver
säkerställas och överlämningarna bli mer genomarbetade. Tidiga och riktade insatser samt
flexibel och behovsstyrd resursanvändning är några stödjande åtgärder för att öka likvärdigheten. En likvärdig tillgång och användning av tidsenliga och digitala verktyg, samt digital
kompetens är en viktig rättvisefråga.
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Ett förebyggande arbete mot kränkande behandling och rasism pågår inom UAFs alla skolformer och verksamheter. Alla skolformer har ett aktivt värdegrundsarbete utifrån kapitel 1
och 2 i läroplanerna. GVN har startat upp ett jämställdhetsprojekt i samarbete med Kibaha
i Tanzania.
4.4 Mål: Alla barn har goda uppväxtvillkor
Prioriterade utvecklingsom- Indikatorer från koncernråden
styrkort
Integration och etablering/
Andel elever åk 9 behöriga till
Allas ansvar för skolans uppyrkesprogram
drag

Resultat %
85,88 %

* Resultaten för 2019 är preliminära. Slutgiltiga resultat redovisas i verksamhetsberättelsen

Resultaten sammantaget visar att andelen behöriga elever till yrkesprogram preliminärt har
ökat sedan 2018 för våra kommunala skolor. Resultaten visar även preliminärt att andelen
behöriga elever ligger högre än riket samt liknande kommuner för 2018.
Andelen behöriga elever i årskurs 9 uppdelat på kön visar att flickorna i större utsträckning
når behörighet till yrkesprogram i jämförelse med pojkarna.
Utmärkande är Gotlands fristående skolor som inte visar denna trend utan snarare har
större andel pojkar som når gymnasiebehörighet alternativt ingen skillnad mellan könen.
4.5 Mål: Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
Prioriterade utvecklingsom- Indikatorer från koncernResultat
råden
styrkort
Ej tillämpliga för UAF
-

Folkhögskolan och studieförbundens uppdrag utgår från förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen och där anges bland annat att folkhögskolans verksamhet ska bidra
till att:
 stärka och utveckla demokratin,
 göra det möjligt för en ökande mångfald av människor att påverka sin livssituation
och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
 utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet
Mål: En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för en god inomregional
balans
Prioriterade utvecklingsom- Indikatorer från koncernResultat
råden
styrkort
Gotlands kompetensförsörjEj tillämpliga för UAF
ning/
Allas ansvar för skolans uppdrag

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-09-16

4.6

Nämnden bedriver verksamhet över en stor del av ön och bidrar därmed till att hela Gotland kan utvecklas.
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4.7 Mål: Ingen bostadsbrist
Prioriterade utvecklingsom- Indikatorer från koncernråden
styrkort

Integration och etablering

Andel bosatta av anvisade nyanlända

Resultat
Redovisas i verksamhetsberättelsen för 2019

Samverkan över förvaltningsgränsen kring bostadsförsörjning för kommunanvisade personer har startats och behöver fortsatt utveckling. Länstalet 2019 för Gotland är satt till 75
personer.
4.8 Mål: Alla elever ska fullfölja gymnasieskolan
Prioriterade utvecklingsom- Indikatorer från koncernråden
styrkort
Likvärdighet, tillgänglighet
Andel elever åk 9 behöriga till
och värdegrund/ Integration
yrkesprogram
och etablering/ Allas ansvar
för skolans uppdrag
Allas ansvar för skolans uppGymnasielever med examen
drag
inom 4 år

Resultat %
85,88 % **

Redovisas i verksamhetsberättelsen för 2019

** Resultaten för 2019 är preliminära. Slutgiltiga resultat redovisas i verksamhetsberättelsen. Se även 4.4

Examen inom 4 år i %
Yrkesprogram
2018: 73,4 % 2017: 69,6 %
Högskoleförberedande program:
2018: 83,2 % 2017: 86,3 %
2019 års siffror redovisas i verksamhetsberättelse 2019
4.9 Mål: Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
Prioriterade utveckl- Indikatorer från koncernstyrkort
Resultat
ingsområden

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-09-16

Allas ansvar för skolans uppdrag/ Integration och etablering
Integration och etablering

Gymnasieelever som påbörjat universitet/högskoleutbildning inom 2 år
efter avslutade gymnasiestudier
Andel av hela befolkningen, 15-74 år,
som är i sysselsättning

Redovisas i verksamhetsberättelsen för 2019

Andel av befolkningen, 25-64 år, som
har minst 3 års högskoleutbildning
Antal personer som under året anvisats plats från Arbetsförmedlingen till
Region Gotlands förvaltningar
Relativt arbetslöshetstal

Ingen indikator i VP

Ingen indikator i VP

Redovisas i verksamhetsberättelsen för 2019
Ingen indikator i VP

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

Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller i
samarbete med andra utbildningsaktörer

Resultat
Redovisas i verksamhetsberättelsen för 2019
Redovisas i verksamhetsberättelsen för 2019

Antal elever som varit/är inskrivna inom vuxenutbildning 2019 fram till sista augusti i de
olika verksamheterna är totalt 1612 kursdeltagare (plus 54 deltagare inom YH):





Inom SFI 361 kursdeltagare.
På grundläggande vuxenutbildning 172 kursdeltagare.
Inom gymnasial vuxenutbildning, teori och yrkeskurser, 1079 kursdeltagare.
Inom YH, 3 klasser med 18 elever per klass.

Utöver över Region Gotlands egen utbildning inom drift- och underhållsteknik bedriver
Folkuniversitetet en YH utbildning till tandsköterska. Där finns vuxenutbildningen med i
ledningsgruppen för den utbildningen. Verksamheten har ett samarbete med Lernia i Piteå
och Östersund om en YH utbildning på halvdistans, Medicinska sekreterare.
Under hösten 2019 planeras en ny tvåårig yrkeshögskoleutbildning till energiingenjör på
Gotland i samarbete med Nackademin - en av Sveriges största yrkeshögskoleutbildare.
Detta är en ny form av samarbete inom yrkeshögskolan där Region Gotland deltar med
Visby som en satellitort för utbildningen (i regi av en annan huvudman) och ett antal platser viks för enbart gotlänningar. Under utbildningstiden fördjupar sig de studerande inom
energi-, teknik- och klimatfrågor.

5

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

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-09-16

(Region Gotlands styrkort)

För målområdet kvalitet i verksamhetsplanen har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
(UAF) två direkt tillämpliga mål: ”God tillgång till Region Gotland” samt ”God kvalitet i
skolan”. UAF har inte några utvecklingsområden kopplade till ”God tillgång till Region
Gotland” och har därför inga resultat att redovisa, förutom servicemätningen för gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens verksamheter.
De nämndmål som är beslutade i UAFs verksamhetsplan för år 2019 är utifrån styrkortets
övergripande mål och från nämndens uppdrag att styra verksamheten. Nämnden har valt
att bibehålla samma nämndmål under 2019 som för 2018. Nämndmålen är;
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Kunskapslyft för barn, unga och vuxna



Kunskapslyft i arbetslivet



Lyckad integration.

Delårsrapport 2, 2019

UAF följer upp nämndmålen löpande under verksamhetsåret utifrån fastställda indikatorer.
Resultaten redovisas till nämnd vid bestämda tidpunkter. För delår 2 2019 kan UAF redogöra för resultat och analys av kunskapsresultat i gymnasieskola samt enkätresultat från elever på gymnasieskola, vuxenutbildning och folkhögskola.
5.1

Skolinspektionen

Skolinspektionen har under 2019 genomfört följande besök på Gotland


Regelbunden tillsyn av huvudman. Förskola, fritidshem, grundskola och gymnasiet



Riktad kvalitetsgranskning av Romaskolan och Wisbygymnasiet

Regelbunden tillsyn av huvudman innebär följande; Vid tillsynen bedömer Skolinspektionen hur väl huvudmannen uppfyller nationella mål och krav. Skolinspektionen genomför
tillsyn av att huvudmannen tar sitt ansvar för verksamheten inom förskola, förskoleklass
och grundskola, gymnasieskola samt för fritidshemmet. Tillsynen bestod av faktagranskning av dokumentation och av intervjuer.
Beslut från skolinspektion inkom 190620 och 190626. Alla delar som var under tillsyn fick
förelägganden. Senast den 31 januari 2020 skall UAF ha vidtagit åtgärder för att avhjälpa
påtalade brister.
Att en kommun får förelägganden är att betrakta som vanligt och det är en viktig del i förvaltningens fortsatta utvecklings- och förbättringsarbete. Det som är viktigt i nästa steg är
att leverera tydliga svar på vilka åtgärder som vidtas för att avhjälpa påtalade brister.
Den riktade kvalitetsgranskningen på Romaskolan och Wisbygymnasiet bedömdes skolans
arbetssätt inom fyra områden: Rektors ledarskap, undervisning, trygghet & studiero, bedömning och betygsättning. Beslut för gymnasieskolan inkom 190826, åtgärder skall vara
inlämnad till Skolinspektionen senast 191202.
5.2
5.2.1

Resultatsammanställning
Gymnasieskolan

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-09-16

Kunskapsresultaten för år 2019 i denna rapport är preliminära. Slutgiltiga resultat inhämtas
i samband med att nationell statistik redovisas under hösten 2019. Den nationella statistiken för 2019 kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för 2019. Resultat för övriga
år redovisas med nationell statistik från Skolverket.

18 (47)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2, 2019

Andel (%) avgångselever med examensbevis, nationella program
Totalresultat per programtyp
100
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91,2 89,6
88,0
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0
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Yrkesprogram

Totalt WG

2019
Totalt Riket

Källa: Eget verksamhetssystem (Extens) samt Skolverket
I ovan diagram kan utläsas att Wisbygymnasiet preliminärt ökat andelen elever med examensbevis efter avslutad gymnasieutbildning jämfört med föregående år. Wisbygymnasiet
preliminära totala resultat ligger högre än rikets totala resultat för åren 2016, 2017 och
2018. En jämförelse med riket för 2019 kan först göras vid verksamhetsberättelsen 2019 då
nationell statistik finns tillgänglig. Andel elever med examensbevis inom högskoleförberedande program samt yrkesprogram skiljer sig åt. Yrkesprogrammen har gjort en stor ökning i
resultat kring examensbevis. De högskoleförberedande programmen har sänkt sig något
jämfört med tidigare år. I och med yrkesprogrammens ökning och högskoleförberedande
programmens sänkning så blir likvärdigheten kring examensbevis mellan programmen jämnare .

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-09-16

På totalnivå uppnår större andel kvinnor än män examensbevis efter avslutat gymnasium
2019. Skillnaden mellan könen är 8,7 procentenheter för 2019. Skillnaden mellan könen har
alltså minskat med 1,3 procentenheter sedan föregående år. Inom yrkesprogram uppgår
skillnaden mellan kvinnor och män för 2019 till 10,66 procentenheter, vilket är en minskning med 5,04 procentenheter och mellan högskoleförberedande program uppgår skillnaden för 2019 till 7,15 procentenheter, vilket är en ökning med 2,65 procentenheter.
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Andel högskolebehöriga efter avslutat yrkesprogram
Andel (%) med examensbevis, per programtyp, efter avslutad
gymnasium 2017 - 2019, kvinnor/män
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WG Total

Källa: Eget verksamhetssystem (Extens) samt Skolverket

Andelen elever som har uppnått högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium har
ökat betydligt mellan 2018 och 2019. I jämförelse med riket 2018 visar resultaten att Wisbygymnasiet låg lägre än riket. En jämförelse med riket för 2019 kan först göras vid verksamhetsberättelsen för 2019 då nationell statistik finns tillgänglig.
Genomsnittlig betygspoäng (GBP) för elever med examensbevis
15,5
14,7
14,4

Resultat totalt, per programtyp
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Källa: Eget verksamhetssystem (Extens) samt Skolverket

För Wisbygymnasiet totalt har den genomsnittliga betygspoängen (GBP) för elever med examensbevis ökat något mellan 2018 och 2019. GBP för elever med examen från högskoleförberedande program är högre än för elever med examen från yrkesprogram. Vi kan även
konstatera att Wisbygymnasiet totalt ligger högre än riket för åren 2016 och 2017, men
lägre 2018. En jämförelse med riket för 2019 kan först göras vid verksamhetsberättelsen
för 2019 då nationell statistik finns tillgänglig.
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Genomsnittlig betygspoäng för elever med examensbevis 2017 2019, kvinnor/män
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Källa: Eget verksamhetssystem (Extens)

För Wisbygymnasiet totalt finns en skillnad i GBP mellan kvinnor och män. Skillnaden är
1,4 poäng till kvinnornas favör 2019. Jämfört med 2018 har GBP ökat något för båda könen. Ökningen är ungefär lika stor mellan könen. Skillnaderna i GBP mellan könen inom
högskoleförberedande program har ökat för 2019. Både männens och kvinnornas resultat
har ökat, men kvinnornas har ökat mest med hela 0,6 poäng jämfört med männen som
endast ökat med 0,1 poäng. Skillnaden i GBP mellan könen inom yrkesprogram har minskat även i år. Detta eftersom männen ökat sin GBP med hela 0,7 poäng medan kvinnorna
ökat sin GBP med 0,4 poäng.
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år,
kommunala skolor, andel (%)
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Gotland, kommunala skolor

Liknande
kommuner

Alla kommuner,
ovägt medel

2015

76,0

80,1

78,2

80,4

71,2

2016

71,7

70,2

70,9

81,7

72,2

2017

81,4

75,6

78,4

80,6

71,4

2018

75,5

73,2

74,2

81,9

71,3

2015

2016

2017

2018

*) Liknande kommuner är: Norrtälje, Falun, Luleå, Kalmar, Varberg, Skövde, Ängelholm
*) Ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner. Källa: Kolada
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För Wisbygymnasiet totalt har andelen gymnasieelever med examen- eller studiebevis inom
4 år minskat. Skillnaderna mellan män och kvinnor har glädjande nog minskat markant.
2017 var skillnaden 5,8 procentenheter jämfört med år 2018 då skillnaden var 2,3 procentenheter. Wisbygymnasiet ligger lägre jämfört med liknande kommuner, men högra än alla
kommuner, ovägt medel.
Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%)
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Totalt

Gotland, kommunala skolor

Liknande
kommuner

Alla
kommuner,
ovägt medel

Hemkommun

2015

71,6

64,0

67,5

73,1

62,2

67,4

2016

70,1

62,6

66,0

76,1

64,5

68,0

2017

75,9

67,2

71,5

75,2

64,1

70,5

2018

72,0

65,4

68,4

76,0

65,3

69,8

*) Liknande kommuner är: Norrtälje, Falun, Luleå, Kalmar, Varberg, Skövde, Ängelholm
*) Ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner.
*) Hemkommun - Här ingår elever som var folkbokförda i kommunen, oavsett var de undervisades. Källa: Kolada

För Wisbygymnasiet totalt har andelen gymnasieelever med examen inom 4 år minskat.
Skillnaderna mellan män och kvinnor har glädjande nog minskat. 2017 var skillnaden 8,7
procentenheter jämfört med år 2018 då skillnaden var 6,6 procentenheter. Wisbygymnasiet
ligger lägre jämfört med liknande kommuner, men högra än alla kommuner, ovägt medel.
Wisbygymnasiet har lägre resultat än hemkommun med 1,4 procentenheter.
5.2.2

Folkhögskolan

På Gotlands folkhögskola genomförs årligen en undersökning genom enkätfrågor till deltagarna. I undersökningen tas bland annat reda på hur deltagarna på folkhögskolan upplever
att folkhögskolan följer statens syften. Resultatet kommer av en sammanvägning av resultat
från de fyra olika frågorna:
1. Jag anser att mina kunskaper om jämställdhet mellan människor har ökat
2. Jag anser att mitt intresse för kultur har ökat
3. Jag anser att mina kunskaper om miljöfrågor har ökat
Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-09-16

4. Jag anser att mina kunskaper om olika rättvisefrågor i världen har ökat
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Upplevelse av FHS utifrån statens
syften
59
Sammanvägt index
54,9

54

53

VT 2019

VT 2018

VT 2017

VT 2016

Av dessa resultat kan vi utläsa att upplevelsen av folkhögskolan utifrån statens syften har
minskat med 0,9 procentenheter under 2019 i jämförelse med 2018. Upplevelsen är dock
lägre än det sammanvägda indexet för 2016, men högre än för 2017.
Nöjd studerandeindex (NSI)
73

73

72,9
66

VT 2019

VT 2018

VT 2017

VT 2016

På folkhögskolan får deltagarna även svara på frågor som slutligen genererar en ”nöjdstuderandeindex” (NSI). Här visar resultaten att NSI stigit 2019 jämfört med 2018 och ligger
på samma nivå som 2016 med ett värde på 73.
Andel deltagare som uppnått behörighet för
högskolestudier motsvarande treårigt gymnasieprogram
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Andelen deltagare som uppnått behörighet för högskolestudier motsvarande treårigt gymnasieprogram på folkhögskolan var 2019 75%. Det är en minskning med 25 procentenheter
jämfört med 2018. Att observera vid analys är att antalet deltagare är lågt på utbildningen
vilket ger ett stort utslag ifall det är någon enstaka som inte uppnår behörighet. Skillnaden
mellan män och kvinnor är 16 procentenheter där män har det högre resultatet.
23 (47)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2, 2019

Andel av folkhögskolans alla deltagare som går i
etableringskurs/ SFI /Svenska från dag 1
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22%

23%

Svenska från dag 1

6%

4%

Andelen deltagarveckor för etableringskurs har minskat med 1 procentenhet 2018 jämfört
med 2017. Andelen deltagarveckor för SFI har minskat med 1 procentenhet 2018 jämfört
med 2017. Andelen deltagarveckor för svenska från dag 1 har ökat med 2 procentenheter
2018 jämfört med 2017.
Andel av folkhögskolans samtliga deltagarveckor som
avser allmän linje
20%
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2018
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Källa: egen statistik
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År 2018 var andelen av folkhögskolans samtliga deltagarveckor som avsåg allmän linje
16%, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2017.
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Vuxenutbildningen

Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller i
samarbete med andra utbildningsaktörer (antal)
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Källa: Skolverkets jämförelsetal

Antalet yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller i samarbete med andra utbildningsaktörer var 2018 3 stycken, vilket det även var 2017. År 2015 och 2016 var det 2 stycken.
Andel invånare som deltar i vuxenutbildning (%)
skrivna i kommunen 20 - 64 år
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Källa: Skolverkets jämförelsetal

Totalt sett var det 4,8% på Gotland som deltog i vuxenutbildning och 6,4% i samtliga kommuner som deltog i vuxenutbildning. Andel invånare mellan 20 - 64 år skrivna i kommunen
som deltar i vuxenutbildning hade 2018 ökat med 0,4 procentenheter sedan 2017. Det ligger lägre än samtliga kommuner med 1,6 procentenheter.
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Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i
grundläggande vuxenutbutbildning som slutfört kurs
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Källa: Skolverkets jämförelsetal

Andel kursdeltagare i huvudmannens skolor som slutfört kurs i grundläggande vuxenutbildning var 2018 för Gotland 63,2% och 71,9% för samtliga kommuner. Gotland har lägre
resultat för 2018 jämfört med 2017 med 11,4 procentenheter. Jämfört med samtliga kommuner ligger Gotland 8,7 procentenheter lägre.
Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i
gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som
slutför kurs
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Källa: Skolverkets jämförelsetal

Andel kursdeltagare i huvudmannens skolor i gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som slutfört kurs är för Gotland 69,9% och för samtliga kommuner 70,1%. Gotland har lägre resultat för 2018 jämfört med 2017 med 3,4 procentenheter. Jämfört med
samtliga kommuner ligger Gotland 2 procentenheter lägre.
Genomsnittlig tid för en elev att bli godkänd i lägsta kursen (A) inom utbildning i svenska
för invandrare i antal veckor kan inte redovisas med anledning av att underlag saknas.
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Genomsnittlig tid för en elev att bli godkänd i högsta kursen (D) inom utbildning i
svenska för invandrare i antal veckor.
Kursdeltagare på 3D som slutfört kursen- genomsnittlig
tid i veckor
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Källa: Skolverkets jämförelsetal

Genomsnittlig tid för en elev att bli godkänd i högsta kursen (D) inom utbildning i svenska
för invandrare i antal veckor ligger Gotlands elever på 18 veckor år 2018, vilket är detsamma för 2017. Den genomsnittliga tiden för elever i riket totalt var 2018 23 veckor. Gotland ligger lägre med 5 veckor än riket.
5.2.4

Analys av resultat

Analysen bygger även på gjorda resultatsammanställningar utifrån verksamhetsplanens indikatorer samt respektive enhets delårsrapport 2. Värt att notera är att flertalet av indikatorernas resultat fastställs senare under hösten. Sammantaget för Wisbygymnasiet kan vi konstatera att resultaten är goda och ligger högre totalt sett de senaste åren jämfört med riket.
Slutligt resultat för riket kommer senare och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.
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Skillnaden i andel elever som erhåller gymnasieexamen på de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen har preliminärt minskat från cirka 10 procentenheter år
2018 till 2 procentenheter 2019. Ett samband finns mellan jämförelsetalen från åk 9 och
andelen elever som erhåller examensbevis från gymnasieskolan. Det sedan höstterminen
2018 då det infördes två-lärarsystem inom svenska, engelska och matematik vilka har som
syfte att minska skillnaden i genomströmning mellan de olika programtyperna.
Andelen elever som går yrkesprogram som når högskolebehörighet har preliminärt ökat
med 13,58 procentenheter och ligger långt över riket för 2018. En jämförelse med riket för
2019 kan först göras vid verksamhetsberättelsen 2019 då nationell statistik finns tillgänglig.
För att kunna göra en djupare analys av resultatet behöver UAF invänta den nationella statistiken för att se om det är en nationell trend att det ökar eller om det endast är Wisbygymnasiet som förbättrat sina resultat så markant.
För folkhögskolans del kan vi konstatera att NSI samt upplevelsen av Folkhögskolan utifrån statens syften resultatet ligger i nivå med föregående år. Efter diskussion med folkhögskolan kan konstateras att en annan utformning på frågorna för att fånga upp deltagarna på
ett bättre sätt behöver utformas. Vissa deltagare har till exempel redan en stark uppfattning
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om demokrati och känner då att de inte lärt sig något mer om det. Medan andra kanske inte
har den kunskapen och därför lärt sig avsevärt mycket mer.
Andelen som deltar i Vuxenutbildning på Gotland är lägre än riket (2018) även om det har
skett en ökning lokalt så har den inte skett i samma omfattning som riket totalt. Det kan
hänga samman med den relativt låga arbetslösheten på Gotland.
5.3

Centrala utvecklingsprojekt

5.3.1

Projektet Tillgängliga lärmiljöer

Projektet tillgängliga lärmiljöer får stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
Arbetet startades under 2017 och pågår fram till och med 2020-03-27 och efter det presenteras en slutrapport. Syftet med projektet är att öka måluppfyllelsen och öka kunskapen om
olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. Genom kartläggning och analys utvecklas tillgängligheten pedagogiskt, socialt och fysiskt.
5.3.2

Digitalisering

Regeringen beslutade i oktober 2017 om en digitaliseringsstrategi för skolväsendet som har
inneburit reviderade läroplaner med krav på att skolan ska ge varje barn och elev en adekvat digital kompetens. I mars 2018 levererade SKL ”#skolDigiplan - Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet”. Den innehåller förslag på nationella initiativ och
aktiviteter och syftet med förslagen är att med digitalisering som medel skapa bättre förutsättningar för förskolans, skolans och vuxenutbildningens verksamheter. Digitaliseringsstrategin och #skolDigiplan är viktiga delar när förvaltningens egen ”Handlingsplan för digitalisering”, kontinuerligt genomförs, följs upp, utvärderas och uppdateras.
Utveckling med hjälp av digitalisering sker dels inom det pedagogiska uppdraget men även
inom olika centrala funktioner i syfte att öka kvaliteten samt skapa mer effektiva processer.
En likvärdig tillgång och användning av tidsenliga och digitala verktyg är mycket viktigt för
barn, elever och personal inom UAFs alla verksamheter. Därigenom utvecklas förmågan att
använda och skapa med digital teknik, förståelsen för hur digitalisering påverkar individen
och samhällets utveckling ökar samt att verksamheterna utvecklas. ”Handlingsplan för digitalisering” är antagen av nämnderna under 2018.
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Det går i nuläget inte att påvisa någon effekt av digitaliseringen som direkt kan kopplas till
måluppfyllelse. Likvärdigheten brister, det är fortfarande upp till engagerade och intresserade lärare om det skall bli en undervisning där digitalisering och användandet av digitala
läromedel är helt genomtänkta och en naturlig del av lärandet.
Nedan presenteras några exempel på pågående arbeten inom digitalisering:


IFOUS – Digitala lärmiljöer – Likvärdig utbildning med fjärr och distansundervisning. Grundskola, gymnasium, vuxenutbildning. Syftet är att utveckla fjärroch distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att
stödja elevernas kunskapsutveckling. I samverkan mellan profession och forskare
ska kunskapen kring undervisning i digitala miljöer öka.



E-tjänster inom UAF. Utveckling av e-tjänster ger administrativa vinster och ökar
även tillgängligheten för medarbetare och medborgare.



Digitalisering av det systematiska kvalitetsarbetet; Med hjälp av digitala verktyg, som t.ex. PowerBI, förenklas faktainsamlandet och presentationen av nämndens olika kvalitetsindikatorer.
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GDPR (General Data Protection Regulation)

Dataskyddsförordningen. Förvaltningen driver ett systematiskt arbete med att kartlägga
våra system och applikationer, skriva biträdesavtal med leverantörer och informera medarbetarna om hur personuppgifter skall hanteras på ett korrekt sätt. Kraven inom området
innebär att det administrativa arbetet och kontrollen och säkerställandet av hur medarbetare genomför arbetet har ökat.
5.4

Servicemätningen

Inom ramen för KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) sker årligen mätningar av servicenivån i teleservicen och e-posthanteringen. Region Gotland totalt sett visar bättre resultat
än snittet gällande svarstider på e-post, men ett lägre resultat än snittet gällande svarskvalitet.
Resultatet i GVNs verksamhetsområden 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.
Trots stora förbättringar sedan 2017 finns fortfarande en del områden där Gymnasie/Komvux har ett lite lägre resultat. Andelen telefonsamtal som ger merinformation är 50
procent, och andelen e-post som ger merinformation är 33 procent. Trots ett bra totalresultat gällande gott bemötande på telefon så är andelen bedömningar gällande mycket gott bemötande endast 33 procent.
5.5

Inkomna synpunkter

Till GVN har det under delår 2 inkommit sex synpunkter varav tre berör folkhögskolan
och övriga tre Wisby gymnasieskola. Förvaltningen ser ett samband mellan inlämnade synpunkter, anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. En analys till att anmälningarna är så få kan vara att eleverna är äldre och har lärt sig vem de ska vända sig till
med synpunkter och eventuella klagomål. Vårdnadshavarna har följt sina barn under längre
tid i utbildningssystemet och lärt sig vilka rutiner som gäller inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Ett gott samarbete mellan elever, deltagare, lärare och skolledning gör att
det är enkelt att åtgärda eventuella synpunkter.
Områden med positiva synpunkter

Områden med negativa synpunkter
Wisbygymnasiet; skolmaten.
Vuxenutbildningen; bristande bemötande av
lärare under utbildning.
Folkhögskolan; Kränkande behandling, trakasserier och mobbing förekommer. Drog och alkoholpolicy följs ej, Återkoppling av studier,
kontakt medskolledning, behov av tillgänglighetsanpassning.
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Åtgärder
Förvaltningen kontaktar anmälare, oftast vårdnadshavare, omgående för att komma överens
om åtgärd och vidare kontakter. En del ärenden avslutas därmed. Andra ärenden går vidare i
möte med alla inblandade. Alla ärenden omhändertas och åtgärdas inom rimlig tid.
Tabell 1: Sammanställning analys inkomna synpunkter 2019
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Delaktighet

Målgrupperna/mottagarna av tjänsterna involveras i arbetet med att utveckla verksamheten, på följande sätt;


Skolinspektionens enkätundersökning till åk2 på gymnasiet. Genomförs vartannat år. Senast genomförd hösten 2017.



Gotlands Folkhögskola; Årligen genomförs en undersökning genom enkätfrågor
till deltagarna. I undersökningen tas bland annat reda på hur deltagarna på folkhögskolan upplever att folkhögskolan följer statens syften.



Analysrapport VÅR; Uppföljning med skolledare, enhetschefer och avdelningschefer. Fokus på; prioriterade utvecklingsområden. Syftet med analysrapporten är
att utveckla och säkerställa kvaliteten i UAFs olika skolformer och övriga verksamheter.

För Wisbygymnasiet är det av stor vikt att skolledning och lärare kommunicerar förväntningar med eleverna och vad de faktiskt kan ha inflytande och delaktighet i. Det är även av
stor betydelse att lärarna kontinuerligt förklarar och kommunicerar kursinnehåll och koppling till läroplan och skollag. Skolans elevskyddsombud (utvalda representanter från varje
klass) deltar i skolans skyddsarbete. Möten sker ca 5 ggr/läsår där olika teman som berör
skolutveckling och arbetsmiljö diskuteras. Ombuden erhåller en elevskyddsutbildning av
SVEA, Sveriges elevråd samt deltar även i skolans systematiska skyddsarbete genom deltagande i skyddsronder. Den nya mentorsrollen på gymnasiet skapar förutsättningar för ett
närmare samarbete och en utökad delaktighet i skolans arbete.
Folkhögskolans följer två uppdrag, både regionens och Folkbildningsrådet. Statens syfte
med folkbildningen är att främja demokrati, mångfald, utjämna utbildningsklyftor och inom
alla områden öka delaktigheten. Deltagarna uppger i enkätundersökningar att de har goda
möjligheter att påverka sin planering och utbildningens upplägg.
Yrkeshögskoleutbildningen Drift- och underhållstekning på vuxenutbildningen har representanter från eleverna som är delaktiga i ledningsgruppens arbete kring utbildningen. Eftersom elevgrupperna har en heterogen sammansättning så har det varit svårt att få ihop ett
fungerande elevråd. Vuxenutbildningen har därför fått arbeta på andra sätt för att skapa
delaktighet, till exempel med förslagslåda och eventuellt en digital sådan i framtiden.
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Integrationsenheten försöker vara lyhörda inför målgruppens behov för att utveckla verksamheten. Detta märks t.ex. på att enhetens har personal som regelbundet åker till Hemse
och Fårösund för att stödja de nyanlända som bor där. Tillgängligheten och ökad möjlighet
till delaktighet på Medborgarplatsen har främjats genom att personal har timanställts med
den språkkompetens som krävts.
Vuxkomp, som tillhör arbetsmarknadsenheten, har arbetat enskilt med varje deltagare. Alla
ungdomar som haft feriejobb har fått möjligheten att svara på en digital enkät. Resultatet
kommer att analyseras och användas för att utveckla verksamheten eftersom verksamheten
är till för ungdomarna. Just nu pågår även intervjuer, fokusgrupper med mera inom kommunernas aktivitetsansvar för att skapa mer delaktighet hos ungdomarna.
Ungdomsenhetens verksamhet bygger på frivillighet och egen delaktighet. Innehållet i verksamheten byggs upp genom inflytande av ungdomarna. Detta görs genom frågor och önskemål från ungdomarna kring vilket innehåll verksamheten ska ha.
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Medarbetare
För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som
bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
(Region Gotlands styrkort)

6.1

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål
23), ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos
medarbetarna (mål 24), medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag (mål 25)

I årets medarbetarundersökning förbättrades det totala resultatet något för hela förvaltningen i förhållande till 2017 för indexet HME, som avser att mäta det hållbara medarbetarengagemanget, från 80 till 82. Inom GVN:s ansvarområde ökade resultatet med 8 enheter,
från 71 till 79. Mätningen av eNSP som ett mått som beskriver uppfattningen om Region
Gotland som attraktiv arbetsgivare, visar ett förbättrat resultat för hela förvaltningen, från 34 till -30. Det övergripande avdelningsresultatet visade en positiv förskjutning med 21 enheter, från -57 till -36. Indexet PAI avser mäta upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön och även detta index uppvisade en förbättring för hela förvaltningen, från 66 till 70.
Också här var avdelningens sammanlagda resultat positivt med en ökning på 11 enheter,
från 59 till 70 i 2018 års mätning.
6.1.1

Ledarskap

I samband med kommande organisationsöversyn med anledning av de framtida utmaningarna inom skola och förskola, avlutade förvaltningschefen sitt uppdrag för att ge utrymme
för ett nytt ledarskap utifrån förändrade förutsättningar. Inom GVN:s ansvarsområde har
en enhetschefsbefattning vakanthållits. Uppdraget har tillsvidare delats mellan chefen för
arbetsmarknadsenheten och chefen för integrationsenheten.
6.2

Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
(mål 26)
I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål: Kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregående år.
(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.3)

Sjuktal, %
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2019-07-31 senaste
12 mån period

Motsvarande period
föregående år

Diff.

Kvinnor

5,50

5,50

0,00

Män

3,74

3,65

0,09

Totalt GVN

4,76

4,75

0,01

Wisbygymnasiet

2,04

1,73

0,31

Vuxenutbildningen

3,07

7,25

-4,18

Integrationsenheten

3,92

7,30

-3,38

Arbetsmarknadsenheten
Ungdomsgårdarna
Folkhögskolan

8,59
5,21
7,74

6,59
5,10
2,93

2,00
0,11
4,81

Totalt UAF

5,71

5,79

-0,08
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Sjuktalet har ökat något inom hela GVN:s ansvarområde, 0,01 enheter i förhållande i föregående period. Kvinnorna har fortfarande ett högre sjuktal i förhållande till männen Ökningen av sjuktalet har skett hos männen, medan sjuktalet för kvinnorna är oförändrat. Utvecklingen varierar mellan verksamheterna, där folkhögskolan uppvisar den största ökningen med 4,41, som beror på ett ökat antal sjukskrivningar bland medarbetarna. Vuxenutbildningen och integrationsenheten är de verksamheter som tydligast minskat sin sjukfrånvaro. Inom båda avdelningarna finns det förklaringar kopplade till minskat antal medarbetare med långtidssjukskrivningar. Samtliga verksamheter noterar stress som en viktig
arbetsmiljöfaktor, både som möjlig förklaring till sjukfrånvaro men också som en riskfaktor
framåt. Förebyggande arbete på temat stress förkommer inom samtliga enheter.
Inom Wisbygymnasiet kommer ett alternativt arbetstidsavtal att prövas under läsåret 19/20
inom teknik- och elprogrammet, kopplat till samarbetet med vuxenutbildningen runt
teknikcollegesatsningen. Intentionen är bl a att uppnå en bättre arbetsmiljö för lärarna genom att säkerställa tid för gemensamt arbete. Erfarenheter från andra kommuner bekräftar
att en minskad förtroendearbetstid till förmån för en ökad gemensam tid på arbetsplatsen
upplevs som stressavlastande.
På förvaltningscentral nivå har en särskild arbetsgrupp bildats på temat ”lärares arbetsmiljö”, som arbetar med ett brett perspektiv på begreppet arbetsmiljö. Arbetsgruppen har
deltagare från de fackliga organisationerna, där även flera skolledare finns representerade.
Förhoppningen är att parterna tillsammans ska hitta arbetssätt som gynnar arbetsmiljön,
både för lärarna och för skolledarna (och därmed även för elever/studerande/deltagare).
Som ett resultat av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
uppmärksammade parterna i den centrala samverkansgruppen ett ökande antal anmälningar
inom RiTiSk, systemet för anmälningar av risker, tillbud och skador, som handlar om hot
och våld på arbetsplatserna. Anmälningarna rörde både incidenter där personal varit inblandad, men också händelser mellan elever och studerande. Inom RiTiSk finns också anmälningar som talar om frustration gällande lokaler på olika sätt. Den 27 mars anordnades därför ett gemensamt seminarium för samtliga chefer och samtliga deltagare i förvaltningens
samverkansgrupper, där tyngdpunkten låg på hur arbetet kan bedrivas för att förebygga hot
och våld på arbetsplatsen. Även en information om hur regionstyrelseförvaltningen arbetar
för att underlätta samarbetet runt lokalfrågor i Region Gotland ingick.
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6.3

Kompetensförsörjning

Under våren antogs en reviderad kompetensförsörjningsplan för GVN:s område som beskriver strategier och aktiviteter för planperioden 2020 - 2022. Planen fokuserar på de mest
svårrekryterade yrkesgrupperna inom förvaltningen. Även om skolan på Gotland har ett relativt bra läge vad gäller behörighet och legitimation i förhållande till riket i övrigt, är vetskapen om att universiteten inte kommer att utbilda lärare i tillräcklig omfattning för att
möta behoven framåt oroande. Redan nu förekommer det att vi inte lyckas rekrytera de behöriga lärare som krävs för att motsvara skollagens krav.
Inom arbetet tillsammans med Kommunal med den så kallade heltidsresan erbjöds ett tiotal medarbetare inom UAF önskad utökad sysselsättningsgrad under 2018. Förvaltningen
arbetar nu kontinuerligt med att se över möjligheten att erbjuda heltid vid varje tillfälle en
tillsvidareanställning blir aktuell inom Kommunals avtalsområde. För ett mer aktivt arbete
behöver en central samordning ske mellan Region Gotlands förvaltningar för att möjliggöra heltider utanför tätorterna, t ex genom ett samarbete mellan skola och den måltidsoch/eller städverksamhet som bedrivs i anslutning till UAF:s verksamhet.
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Lönebildning

Ingen särskild jämställdhetssatsning gjordes inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde inom löneöversynen 2019 (en större satsning gjordes i stället på förskollärarkollektivet), däremot gjordes en särskild satsning på fritidsledarkollektivet, som i
förhållande till andra grupper inom Kommunals avtalsområde legat relativt lågt trots att
flertalet har en socialpedagogutbildning, d v s en eftergymnasial utbildning. En generell extra lönesatsning på hela lärarkollektivet gjordes också i syfte att stärka marknadskraften för
skolorna på Gotland. Vad gäller de lönesatsningar som gjorts på främst lärare av olika kategorier, har dessa inneburit att Region Gotland har lönenivåer som ligger i paritet med riket i
övrigt. Detta gäller dock inte vid jämförelser med storstadsregionerna.
6.4

Personalvolym

Totalt antal anställda (månadsavlönade)
Motsvarande period
föregående år

2019-07-31

Tillsvidareanställda

354

Diff.

334

20

44

31

13

Totalt GVN

398

365

33

Totalt UAF

2 094

1 958

136

Visstidsanställda

Antal årsarbetare (månadsavlönade)
Motsvarande period
föregående år

2019-07-31

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda

Diff.

335,31

316,71

18,60

33,50

28,60

4,90

Totalt GVN

368,81

345,32

23,50

Totalt UAF

2 008,00

1 881,00

127,00

Noteras att GVN ansvarar för placering och arbetsledning av personer i offentligt skyddade arbeten (OSA).
Antalet medarbetare inom OSA varierar, som mest rör det sig om 35 personer. Dessa anställningar redovisas inte ovan.
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Den övervägande delen av ökningen av personalvolymen inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område kan hänföras till vuxenutbildningen som via statsbidrag via Migrationsverkets etableringsersättning och Skolverket har ökat sin personalkostnad med motsvarande 17 årsarbetare. Det handlar om nyrekrytering av yrkeslärare, SFI-lärare, lärare för
grundläggande vuxenutbildning samt administrativ personal. Dessutom har en utökning
skett via Migrationsverkets etableringsersättning som motsvarar ca två årsarbetare.
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Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten
(det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2019 är ett balanserat resultat på noll (0) kronor. Nämnden uppnår därmed inte det resultatkrav på 4,9 miljoner kronor som infördes i samband med fastställandet av delårsrapport 1.
Bakgrunden till beslutet om resultatkrav var att verksamheternas prognos för delår 1 visade
på ett samlat underskott. Nämnden beslutade att som en första åtgärd för att förbättra årsprognosen införa ett resultatkrav motsvarande 4,9 miljoner kronor tillika blev det nämndens årsprognos. För månadsrapporten april justerades resultatkravet till att avse 3,1 miljoner kronor.
Samtliga enheter har till delårsrapport 2 inkommit med årsprognos. Prognosen i sin helhet
kan förklaras enligt nedan:
Belopp, tkr
Enheternas årsprognos
Nyttjande av eget kapital
Årsprognos, nämnd

-3 500
3 500
0

Samtliga inlämnade prognoser från enheterna visar ett sammanlagt negativt resultat. Nyttjande av eget kapital avser att täcka påförda kostnader avseende återsökta statsbidrag för
asyl som tidigare år har inkommit som en intäkt till nämnden – intäkterna från tidigare år
återfinns som resultat i det egna kapitalet. För år 2019 har nämnden blivit påförda nettokostnader som uppstått på grund av rättade och avslagna ansökningar om bidrag från Migrationsverket motsvarande 3,5 miljoner kronor – nämnden har innevarande år återbetalat
summan till ett centralt balanskonto i regionen.
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Nettokostnaden är 12,7 procent, en förklaring till ökningen är minskade statsbidrag. Bruttokostnaden1 (den egna kostnadsutvecklingen) har för perioden ökat med 4,3 procent i förhållande till delårsrapport 2 2018.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 12 elever fler än budgeterat, vilket medför en negativ post i resursfördelningen. Att resursfördelningen totalt visar ett underskott
beror mycket på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte räcker till i förhållande till det budgeterade värdet för dess ändamål, exempelvis att finansiera studiehandledare m.fl. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas i stort sett vara oförändrade.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.

1

Avser kostnader för personal, lokaler och övriga kostnader
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Resultatrapport per den 31 augusti 2019
Resultatrapport

Budget

Just,
utfall

Utfall

Just,
resultat

Prognos

Intäkter

-94 956

-69 774

-69 774

-25 182

-21 787

Flödesbidrag rörligt

-86 371

-85 847

-85 847

-524

1 292

Personalkostnader

168 412

145 582

153 588

14 823

22 235

Lokalkostnader

37 428

38 259

38 259

-831

-1 250

Övriga kostnader

91 385

82 776

82 776

8 609

802

Internt flödesbidrag rörligt

86 442

86 112

86 112

330

-1 292

202 339

197 108

205 115

-2 776

0

Totaler

Utfall - Exklusive kommunbidrag, inklusive semesterlöneskuldsförändring
Just, utfall - Exklusive semesterlöneskuldsförändring samt kommunbidrag
Just, resultat - Exklusive semesterlöneskuldsförändring samt kommunbidrag
Prognos - Avser verksamheternas inlämnade prognoser

Resultatrapport per den 31 augusti 2018
Resultatrapport
Intäkter

Budget
-61 984

Just,
utfall

Utfall
-81 428

-81 428

Just,
resultat
19 443

Bokslut
35 419

Flödesbidrag rörligt

-81 220

-82 497

-82 497

1 277

3 149

Personalkostnader

130 449

140 000

146 229

-15 780

-25 742

Lokalkostnader

39 707

40 279

40 279

-572

-1 868

Övriga kostnader

92 282

76 745

76 745

15 538

4 675

Internt flödesbidrag rörligt
Totaler

81 263

82 672

82 672

-1 409

-3 392

200 497

175 771

182 000

18 497

12 241

Utfall - Exklusive kommunbidrag, inklusive semesterlöneskuldsförändring
Just, utfall - Exklusive semesterlöneskuldsförändring samt kommunbidrag
Just, resultat - Exklusive semesterlöneskuldsförändring samt kommunbidrag

Ovanstående tabeller (resultatrapport) visar periodens omslutning januari-augusti för åren
2019 och 2018. Nettokostnaden ökar för perioden med 23,1 miljoner kronor, den procentuella ökningen är 12,7 procent, en förklaring till ökningen är minskade statsbidrag. Bruttokostnaden2 (den egna kostnadsutvecklingen) har för perioden ökat med 4,3 procent i förhållande till delårsrapport 2 2018.
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I jämförelse mellan åren minskar periodens resultat från 18,5 miljoner kronor till minus 2,8
miljoner kronor, en minskning med 21,3 miljoner kronor.

2

Avser kostnader för personal, lokaler och övriga kostnader
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Jämförelse mellan resultatrapport år 2019 och år 2018
Intäkter

Intäkterna är 11,7 miljoner kronor lägre för perioden år 2019 i jämförelse med samma period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är lägre redovisas och förklaras
delvis genom följande tabell:
Konto, statsbidrag

Utfall 2018

Utfall 2019

Differens

351100 Statsbidrag fr Skolverket

-6 046

-9 876

3 829

351400 Stb från Socialstyrelsen

-3 083

-2 395

-688

351700 Stb fr Migrationsverket

-17 008

-9 109

-7 899

351900 Övriga Statsbidrag

-15 660

-14 821

-839

352100 Driftbidrag från AMS
353100 Driftbidrag från kommuner

-17 671

-12 030

-5 641

358100 EU Mål 2 Öar
359900 Övriga externa bidrag
Summa perioden

-100
-1 331

-100
-540

-790

-1 058

-678

-380

-61 957

-49 450

-12 507

Statsbidrag från Skolverket visar en positiv avvikelse på 3,8 miljoner kronor, beloppen tillhör vuxenutbildningen och gymnasiet. Differensen för Migrationsverket beror på att ersättningar för asyl och etableringsersättning är lägre för perioden i jämförelse med 2018. Driftbidrag från AMS är lägre och avser ersättning för ”Extra tjänster”3. Intäkterna totalt, kommer för året att visa ett negativt resultat på 21,8 miljoner kronor, en bidragande orsak till
avvikelsen är minskade intäkter för ”Extra tjänster”
De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen gymnasiet, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till rektor för det
antal elever som är inskrivna på respektive gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas att
elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och lärverktyg. Prognosen för året är positiv på 1,3 miljoner kronor.
7.1.2

Personalkostnader

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-09-16

Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2019, i jämförelse med år 2018, ökat
med 7,4 miljoner kronor och motsvarar fem procent. För att jämföra över åren bör hänsyn
tas till att cirka 3,2 miljoner kronor avser justerade löneökningar4 för de båda åren, nettoökningen är 4,2 miljoner kronor. Den största personalkostnadsökningen är på vuxenutbildningen och motsvarar cirka 6 miljoner kronor. En viss ökning i personalkostnader kan ses
hos folkhögskolan och ungdomsverksamheten. Övriga enheter minskar eller ligger kvar på
samma kostnad som föregående år. Prognosen för året pekar mot ett överskott på 22,2 miljoner kronor, överskottet förklaras av överbudgeterade kostnader för ”Extra tjänster”. I utfallet ligger även till viss del obudgeterade lönekostnader för projekt.
7.1.3

Lokalkostnader

För periodens utfall är lokalkostnaderna två miljoner kronor lägre i en jämförelse med år
2018. Det lägre utfallet på lokalkostnaderna har bland annat sin förklaring i ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna på grund av komponentredovisning där nämndens

3
4

Är till för dem som antingen är långtidsarbetslösa eller som är nyanlända och har en etableringsplan
Justeras för 2019 års lönenivå, september 18 – mars 19.
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ram för lokalkostnader minskades med 3,8 miljoner kronor. Prognosen blir för året negativ
på 1,3 miljon kronor. Avvikelse kan sammantaget ses hos alla enheter.
7.1.4

Övriga kostnader

Utfallet för perioden är 6 miljoner kronor högre i jämförelse med föregående år. Några förklaringar till det ökade utfallet är bland annat att utbetalningar på 2,7 miljoner kronor till
studieförbunden ligger på för perioden i år. En ökning kan ses i kostnaden för köp av huvudverksamhet som exempelvis gymnasieutbildning vid Gotland Grönt Centrum AB och
utbetalningar till fristående gymnasieskola i den egna kommunen. I övrigt kan inget extraordinärt ses för perioden. Prognosen för året är positiv på 802 000 kronor. De rörliga flödesbidragen som går ut som en kostnad per elev till rektor matchar i huvudsak den intäkt
som inkommer, se avsnitt intäkter rörliga flödesbidrag. Avvikelsen för året blir för de rörliga flödena 1,3 miljoner kronor.
7.2

Elevvolymer

Resursfördelningen

Not1

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens, tkr

ProDiffeBudget
gnos
rens vovolym
volym
lym
1 526 1 514
12
1 526 1 514
12

127 953

129 245

-1 292

127 953

129 245

-1 292

Prognos,
tkr

Differens, tkr

28 089

27 450

639

10 810

8 939

1 871

71

78

4 950

5 317

-367

39

36

3

-2 162

-1 303

-859

41 687

40 403

1 284

350

349

1

169 640

169 648

-8

1 876

1 863

13

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunalersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen
Kommunal gymnasieskola, annan
kom.
Fristående gymn, annan kommun
Elever från annan kommun
Summa
Totalt

Budget,
tkr

ProDiffeBudget
gnos
rens vovolym
volym
lym
240
235
5
-7

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 12 fler elever än budgeterat. Prognosen
är framräknad genom att höstens verkliga elevtal påräknas resterande del av året och summeras ihop med det utfall som varit hittills. Ökningen i antalet elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat på 1,3 miljoner kronor.
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De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas i
stort sett vara oförändrade, nettoförändring i ökning av en elev medför ett positivt resultat
på 1,3 miljoner kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i den egna kommunen är medräknade.
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Elevvolymernas resultatpåverkan, helår

Resursfördelningen

Not1

Resultat,
tkr

Etableringsersättning, Migrationsverket

7 280

Studiehandledare modersmålsundervisning

-1 506

Ersättning för asyl, Migrationsverket

-982

Flödesbidrag, interna ersättningar

-1 292

Språkintroduktion, IT-handledning

-266

Medfinansiering, ungdomsverksamheten

-360

Medfinansiering Lotsen

-440

Budgeterade ersättningar Migrationsverket

-13 866

Summa
Not1

-11 432

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunal ersättning
m.fl.

Resultat,
tkr

Utbetalningar, alla

1 284

Asylersättning fristående huvudman

-1 046

Summa

238

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar påräknas
resultatenheten resursfördelningen blir resultatet negativt på 11,4 miljoner kronor. Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten inklusive ersättningar för asyl blir ett
positivt resultat på 238 000 kronor.
7.4

Investeringar

Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål. Tabellen avser helårsbudget sant
utfall perioden januari-augusti med årsprognos.
Budget
Investeringspott

Utfall

Resultat

Prognos
2019

Resultat
helåret

3 200

873

2 327

3 200

0

5 000

241

4 759

5 000

0

Utökad säkerhet, kameror mm

1 000

6

994

1 000

0

Summa lokalinvesteringar

6 000

247

5 753

6 000

0

7 200

0

7 200

7 200

0

7 200

0

7 200

7 200

0

300

0

300

300

0

Lokalinvesteringar
Flytt VF, RXs och EE till Solrosen
Flytt BA, ny bygghall
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Folkhögskolan, Nygårds
Kompletteringsbudget
IT-investeringar
IT-kringutrustning, nämndsspecifikt
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar
Summa GVN

1 660

473

1 187

1 660

0

1 960

473

1 487

1 960

0

18 360

1 593

16 767

18 360

0
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Investeringspotten på 3,2 miljoner kronor är i kategorin återanskaffning och lärverktyg och
avser förekommande investeringar i utbildningsmiljön exempelvis möbler, undervisningsmaterial med mera. Budgeten är fördelad och utdelad per enhet.
De ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna kommer att påverka budgetramen
när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt under året att överflyttas till tekniska
nämnden vartefter investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna, enligt krav om komponentredovisning, skall ligga på anläggningen (fastigheten). Exempel på
en sådan investering är kompletteringsbudgeten för folkhögskolans elevhem Nygårds som
enligt plan ligger på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden men kommer under året att
flyttas över till tekniska nämnden.
Utökad säkerhet, kameror med mera löper på enligt plan och avser skalskydd vid nämndens utbildningsenheter.
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Alla IT-investeringar som en samlad post avser bland annat datorer till lärare, lärplattor till
elever och studerande, underhåll av trådlösa nät, skrivare, kopiatorer och fortsatt underhåll
av digitala klassrum. IT- kringutrustning är idag koncentrerat till kostnader i samband med
upphandlingen och införandet av nytt skoladministrativt system samt stödsystem för arbetsmarknad och integration.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

1.

God folkhälsa

X

X

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

X

X

X

X

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

X

X

X

X

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

X

X

X

X

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

X

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby
för bibehållen inomregional balans

X

X
X

X

X

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

7.

Ingen bostadsbrist

X

X

X

X

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

X

X

X

X

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

X

X

X

X

X

X

X

X

10. God tillgång till vuxenutbildning
11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
12. Ett gott näringslivsklimat

X

13. Ökad folkmängd

X

Ekologisk hållbarhet
Mål

14. Utveckla Gotland som ekokommun

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

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

X

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

X

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

X
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

19. God tillgänglighet till Region Gotland

X

X

X

X

20. God kvalitet i skolan

X

X

X

X

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

Medarbetare
Mål

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling

X

X

X

X

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

X

X

X

X

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt
eget uppdrag

X

X

X

X

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

X

X

X

X

Ekonomi
Mål

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

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

X

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

X

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

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

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

X

Främja samverkan mellan verksamheterna inom avdelningen

X

Utveckla inkluderande lärmiljöer/mötesplatser

X

Samordna utbildningsinsatser och projekt inom avdelningens område

X

Ökad kunskap om värdegrundsarbetes betydelse

X

Genomförd

Effekt, hur märks detta inom avdelningen?

Höjd kvalitet på det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet har betydelse för verksamhetsutvecklingen. Representanter för kvalitet- och utvecklingsavdelningen har bjudits in till avdelningsmöten för att bistå med stöd och hjälp i det fortsatta arbetet.
Samverkan mellan verksamheterna inom avdelning ger en ökad insikt och synergier kring
avdelningens olika verksamheter. Under våren har besök gjorts i olika verksamheter för att
skapa förståelse och insikt i varandras uppdrag.
Genom att utveckla olika lärmiljöer blir de tillgängliga och anpassade för olika behov och
förutsättningar. Arbetet har aktualiserats inom ramen för ”projektet” tillgängliga lärmiljöer
där olika verksamheter inom avdelningen har utarbetat handlingsplaner för sina respektive
verksamheters arbete.
En utvecklad samverkan och samarbete mellan olika verksamheter inom avdelningen bidrar till att utbildningsinsatser kan samordnas. På ledningsgrupp informeras om befintliga
och nya insatser/ aktiviteter, även kommande behov och kommande aktiviteter inventeras.
God kunskap om betydelsen av ett gott värdegrundsarbete ger tryggare arbetsplatser där
medarbetaren vågar uttrycka vad de känner. Ger även ett utvecklat och vidgat normkritiskt
tänkande. Genus och hbtq- frågor har diskuterats på avdelningsmöte
Utvecklingsområde: Arbetsmiljö och kompetensförsörjning
Aktivitet

Status
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Ej påbörjad

Påbörjad

Främja psykisk hälsa

X

Säkerställa god fysisk och psykisk arbetsmiljö

X

Säkerställa kompetensförsörjning inom förvaltningen

X

Digitalisering och verksamhetsutveckling med tidsenliga verktyg

X

Genomförd

Effekt, hur märks detta inom avdelningen?

Genom en ökad kunskap kring psykisk hälsa kan psykisk ohälsa förebyggas och verksamheterna kan därmed utvecklas. Diskussioner har förts utifrån medarbetarenkäten.
Arbetsmiljön är viktig för att ge ett hållbart ledarskap, ökad trivsel och god arbetsmiljö. På
ledningsgruppens agenda finns en stående punkt för dialog om chefernas arbetsmiljö.
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För att kompetensförsörjning inom förvaltningen ska bli bättre måste kompetensförsörjningen breddas med nya yrkesgrupper. Som exempel kan nämnas att lärarassistenter och
studiehandläggare prövas för att avlasta lärare respektive studie- och yrkesvägledare.
Chefer måste bli bättre på att nyttja befintlig digital teknik. Chefer inom avdelningen kommer att utbildas och träna bland annat i att delta/hålla möten på distans
Utvecklingsområde: Allas ansvar för avdelningens olika uppdrag
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Ökad dialog inom avdelningen inför strategiska beslut

X

Tydliggöra roller/funktioner samt ansvar

X

Övergångar och samverkan mellan verksamheter/skolformer

X

Genomförd

Effekt, hur märks detta inom avdelningen?

Bättre tillvaratagande av erfarenheter och kompetenser görs genom att nyttja befintliga
kompetenser inom avdelningen - genom att använda olika personer för att bereda specifika
frågor.
Genom att tydliggöra styrkedjan får alla en bättre förståelse för det egna uppdraget liksom
för verksamheternas och förvaltningens olika roller och uppdrag. Avdelningen har uppdaterat verksamheternas organisationsskiss vilket ger en tydlighet kring vem som gör vad.
Bra rutiner för övergångar och samverkan säkerställer att elevens/deltagarnas studiegång
underlättas. Arbete pågår med att utveckla rutiner och aktiviteter för elever/deltagares
övergångar mellan verksamheterna inom avdelningen.
Utvecklingsområde: Gotlands kompetensförsörjning
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Följa och delta i projektet Kompetenta Gotland

X

Öka kunskap och medvetandegöra studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse

X

Göra våra arbetsplatser mer attraktiva

X

Genomförd

Effekt, hur märks detta inom avdelningen?

Avdelningen är involverad i projektet Kompetenta Gotland och bidrar till att målen uppnås
inom projektet. Regelbundna avstämningar via projektledaren.
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Hela avdelningens ansvar för studie- och yrkesvägledning tydliggörs via kunskapshöjande
aktiviteter och diskussioner.
Om våra arbetsplatser är attraktiva så ger det en ökad möjlighet att behålla och rekrytera
kompetent personal. Avdelningen inspireras av andra arbetsplatser som anses ”attraktiva”
och delger varandra goda exempel.
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Utvecklingsområde: Integration och etablering
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Bli förtrogen med Integrationsstrategin

Påbörjad

Genomförd

X

Bli förtrogen med internationell strategi

X

Öka vår kunskap om interkulturellt ledarskap

X

Öka vår kunskap om ledarens betydelse för att främja inkludering på arbetsplatsen

X

Öka vår kunskap om nyanlända kvinnors etablering

X

Effekt, hur märks detta inom avdelningen?

Integrationsstrategin finns som ett verktyg och stöd i verksamheterna. Återkommande dialog och diskussion kring hur innehållet i strategin bäst kan tillämpas.
Internationella strategin finns som ett verktyg och stöd i verksamheterna. Avdelningen har
fått stöd och genomgång i implementeringsarbetet av Region Gotlands EU-samordnare.
Arbetet med att anamma ett interkulturellt ledarskap och förhållningssätt har påbörjats genom diskussioner och kunskapshöjande föreläsningar av personer inom avdelningen.
Via projektet ”Integration på arbetsplatsen, IPA” som nu är avslutat har redskap/metoder
för att främja inkluderande arbetsplatser erhållits. Projektet Norma tar vid där IpA slutade.
Avdelningen kommer att ta del av/följa projektet.
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Genom ökad kunskap om kvinnors etablering kan avdelningens verksamheter ge flera nyanlända kvinnor möjlighet till arbete eller studier. Ny kunskap och nya redskap för att utveckla detta arbete kommer att ges via avdelningens projekt i Kibaha Tanzania som är ett
specifikt jämställdhetsprojekt där kvinnors situation kommer belysas extra mycket
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Bilaga 3: Ekonomisk uppföljning
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REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per enhet och skolform, tkr
År 2019

TOTALT

Budget
2019

Delår 1
resultatkrav

April

Delår 2

Bokslut
2018

299 930

4 850

1 753

0

12 241

Nyttjande av eget kapital
AVD OCH SKOLFORMER

3 500
82 589

4 850

3 450

3 400

11 088

851

200

150

150

200

Avdelningschef

7 320

-250

-250

-250

165

Integrationsenhet

2 779

2 200

1 500

1 800

5 059

Vuxenutbildning

22 789

2 200

2 200

2 200

3 725

Folkhögskolan

20 961

500

-500

500

353

Ungdomsverksamhet

17 000

0

0

0

242

Arbetsmarknad

10 889

0

350

-1 000

1 344

217 341

0

-1 697

-6 900

1 153

Ordförande

GYMNASIET
Antagning, interkom. ers.

42 315

-77

-182

238

1 867

Inack- och reseersättning

2 330

300

400

400

570

4 735

0

4 000

5 972

-3 256

Wisbygymnasiet

134 316

Gymnasiet gemensamt
-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Försörjning
-IT

Resursfördelning

54 343

-434

-434

-105

846

0

0

0

-991

1 717

0

0

0

1 111

-4 524

-1 481

-11 433

-4 120

115 790
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Bilaga 4: Statsbidrag

Skolverkets statsbidrag 2019
Namn

Sökt Sökta kr

Beviljade kr

Förskola
Läslyftet i förskolan 2019/2020

Nej

Omsorg på kvällar, nätter och helger

Ja

165 420 kr

165 420 kr

Kvalitetssäkrande åtgärder

Ja

2 305 914 kr

2 305 914 kr

Mindre barngrupper 2019/2020

Nej

Grundskola
Läslyftet 2018/2019

Ja

174 000 kr

174 000 kr

Läxhjälp 2019

Ja

1 737 000 kr

‐ kr

Specialpedagogik för lärande 2018/2019

Ja

866 700 kr

866 700 kr

Specialpedagogik för lärande 2019/2020

Nej

Lovskola 2019

Ja

406 800 kr

406 800 kr

Lågstadiesatsningen 2018/2019

Ja

9 079 085 kr

9 079 085 kr

Fritidshemssatsningen 2018/2019

Ja

2 379 256 kr

2 379 256 kr

Fritidshemssatsningen ht 2019

Ja

1 217 116 kr

1 217 116 kr

Lågstadiesatsningen 2019/2020

Ja

9 317 919 kr

9 317 919 kr

Science center **
Likvärdig skola 2019
Elevhälsa
Lärarassistenter
Papperslösa barn

Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

15 927 267 kr

452 470 kr
15 927 267 kr

1 921 714 kr
209 381 kr

1 921 714 kr
209 381 kr

45 707 572 kr

44 423 042

Summa BUN
Gymnasiet
Gymnasial lärlingsutbildning VT 19

Ja

12 750 kr

127 500 kr

Introduktionsprogram
Lärarassistenter
Fjärde tekniskt år

Ja
Ja
Nej

1 030 774 kr
300 000 kr

1030774
300 000 kr

Lärlingvux /Lärlingsvux+ SFI

Ja

4 207 500 kr

1 563 851

Yrkesvux/Yrkesvux + SFI

Ja

13 450 000 kr

13 450 000 kr

Lärlingvux /Lärlingsvux+ SFI

Ja

Yrkesförare 2019

Ja
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Vuxenutbildning

Summa GVN

‐

1 282 250 kr
1 930 000 kr

810000

19 648 774 kr

17 282 125 kr

2 114 560 kr

1 751 120 kr

Statsbidrag som berör hela förvaltningen
Högskolestudier specialpedagogik VT 18 +
HT 18
Icke folkbokförda elever

Nej

Karriärtjänster 2018/2019

Ja

5 958 192 kr

5 958 192 kr

Lärarlönelyftet 2018/2019

Ja

12 645 088 kr

12 645 088 kr

Ja
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Lärarlyftet VT 18 + HT 18

Ja

Skolledare & karriärstjänster

Nej

SIS‐medel

Nej

Skolbiblotek
Summa statsbidrag som berör hela förvalt‐
ningen
Summa BUN + GVN samt stöd som berör
hela förvaltningen

Nej

71 250 kr

71 250 kr

20 789 090 kr

20 425 650 kr

86 145 436 kr

82 130 817 kr

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-09-16

** Fenomenalen söker inte ett specifikt belopp utan blir tilldelade en summa beroende på hur
väl de uppfyller uppställda kriterier.
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/10
20 augusti 2019

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Intern kontroll inom HR området 2019
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

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


Att en granskning av kontrollområdet bisyssla bör övervägas som
kontrollområde till kommande interna kontrollplan.

Granskningen visar att den interna kontrollen av lönetillägg för utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen uppfyller Region Gotlands anvisningar. Granskning har
genomförts för 15 medarbetare med lönetillägg. Rekommendationen för lönetillägg
är:



Att förvaltningen fortsätter att informera om anvisningarna för lönetillägg via
exempelvis chefskonferens, introduktion av nya chefer och förvaltningens
chefsinfo.
Att en granskning av kontrollområdet lönetillägg bör övervägas som
kontrollområde till kommande interna kontrollplan.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2019/10

Bedömning

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

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

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Intern kontroll inom HR-området
1. Sammanfattning
Intern kontroll har genomförts inom områdena ”Bisyssla” och ”Lönetillägg”.
Granskningen visar att den interna kontrollen av bisyssla uppfyller Region Gotlands riktlinjer.
Rekommendationen för bisyssla är:


Att en granskning av kontrollområdet bisyssla bör övervägas som kontrollområde till
kommande interna kontrollplan.

Granskningen visar att den interna kontrollen av lönetillägg för utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen uppfyller Region Gotlands anvisningar. Granskning har genomförts för 15
medarbetare med lönetillägg. Rekommendationen för lönetillägg är:



Att förvaltningen fortsätter att informera om anvisningarna för lönetillägg via exempelvis
chefskonferens, introduktion av nya chefer och förvaltningens chefsinfo.
Att en granskning av kontrollområdet lönetillägg bör övervägas som kontrollområde till
kommande interna kontrollplan.

2. Bakgrund
I enlighet med gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens fastställande av intern kontrollplan
2019, utför utbildnings- och arbetslivsförvaltningen en granskning av processer inom HRområdet.
Granskningen syftar till att fånga upp eventuella avvikelser gentemot Region Gotlands fastställda
riktlinjer, anvisningar och policyer m.fl., de processer (kontrollområden) som granskas är:
a) bisyssla
b) lönetillägg

2.1 Kontrollmål inom kontrollområdet
Bisyssla:
 Information, att bisyssla är meddelad och följs upp vid medarbetarsamtal samt att
riktlinjerna delges vid introduktion av nyanställda.
 Dokumentation, att blankett används och finns tillgänglig.
 Bedömning, att bisyssla är rimlig i förhållande till
Förtroendeskadlig
- En bisyssla bedöms vara förtroendeskadlig om den kan skada allmänhetens
förtroende för Region Gotland. Allmänheten skall kunna förvänta sig att
ärenden handläggs sakligt och opartiskt.
Arbetshindrande
- En bisyssla blir hindrande när den har en sådan omfattning och förläggning
att den hindrar medarbetaren från att fullgöra sina ordinarie arbetsuppgifter.
Konkurrerande

Granskning av bisyssla och lönetillägg

En bisyssla är konkurrerande när en medarbetare utanför sin anställning i
regionen erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan
genom att tillföra kompetens.
Sammanställd, att fattade beslut om bisysslor finns samlat och diariefört.
-



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

3. Granskningsresultat
3.1 Bisyssla
Granskningen har begränsats till att endast avse inkomna anmälningar om bisyssla 2019. I
granskningen exkluderas samkörning med bolagsverket med flera. Granskningen har för gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden hanterat och bedömt två anmälda bisysslor.
3.1.1 Bedömning

1

Bisyssla/kontrollmål
Information
Dokumentation
Bedömning
Sammanställd
Kommentar
Information

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

Dokumentation

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

Bedömning

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

Sammanställd

Sammanställning av bisysslor bedöms uppfylla
riktlinjerna.

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

Granskning av bisyssla och lönetillägg

3.2 Lönetillägg
Vid uttag i ekonomisystemet har 15 medarbetare med lönetillägg påträffats för maj månad, det totala
beloppet för lönetillägg i maj månad inklusive personalomkostnadspålägg (PO) är 47 666 kronor,
variationen i tilläggen storlek är från 1 000 kronor till 4 470 kronor. Lönearten (L) som avses för
lönetillägg är 20, 21 och 22. Lärarlönelyftet hanteras inte i den här granskningen.
3.2.1 Bedömning
Lönetillägg/kontrollmål
Chefstillägg (L) 20
Tillfälliga arbetsuppgifter (L) 21
Speciella övertidsöverenskommelser (L) 22
Kommentar
Chefstillägg
Tillfälliga arbetsuppgifter

Antal
Uppfyllt
Ej uppfyllt
Delvis
3
3
0
0
12
12
0
0
0
0
0
0
Chefstillägget (L) 20 bedöms uppfylla
anvisningarna. Tillägget är i samtliga fall
underskrivet av förvaltningschef och de är
tidsbestämda.
Tillfälliga arbetsuppgifter bedöms uppfylla
fastställda riktlinjer. Tillägget är i samtliga fall
underskrivet av förvaltningschef och de är
tidsbestämda.

Speciella övertidsöverenskommelser

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

Sammanställd

Sammanställning av lönetillägg bedöms uppfylla
riktlinjerna.

4. Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderas följande:



Att förvaltningen fortsätter att informera om anvisningarna för lönetillägg via exempelvis
chefskonferens, introduktion av nya chefer och förvaltningens chefsinfo.
Att en granskning av kontrollområden lönetillägg och bisyssla bör övervägas som
kontrollområden till kommande interna kontrollplan.

Jimmy Söderström
Ekonomichef
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Granskning av bisyssla och lönetillägg
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kostnadsjämförelser 2018
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten

Sammanfattning

Av rapporten med dess bilaga framgår bland annat att:







Kostnadsutvecklingen för den kommunala gymnasieskolan i den egna
kommunen är lägre i jämförelse med genomsnittet för kommunkategorierna1.
För den kommunala vuxenutbildningen har kostnaderna ökat. Kostnadsnivån
är lägre än genomsnittet för kommunkategorierna.
Kostnaden för grundläggande vuxenutbildning har ökat i jämförelse med år
2018. Kostnadsnivån börjar närma sig genomsnittet för
kommunkategorierna.
Kostnaden för den kommunala gymnasiala vuxenutbildningen har ökat mer i
jämförelse med kommunkategorierna, men kostnaden är totalt sett lägre än
genomsnittet för kommunkategorierna.
Den egna kostnaden för svenska för invandrare (SFI) har ökat men är lägre
än genomsnittet för kommunkategorierna.
Region Gotland har högre kostnader, för varje skolform2 än vad som
motiveras av den egna strukturen enligt det kommunala
kostnadsutjämningssystemet. Sammanlagt har den egna kommunen en
överkostnad på 123,8 miljoner kronor. De senaste årens anpassningar av
ekonomin har inneburit att kostnaderna har minskat med 114,5 miljoner
kronor, år 2015 var motsvarande överkostnad 238,3 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort en rapport med bilaga där Region Gotlands inlämnade
räkenskaper per skolform för räkenskapsåret 2018 åskådliggörs och jämförs med
andra kommuner och riket.
Alla ekonomiska uppgifter har hämtats från Kommun- och landstingsdatabasen
(Kolada). För ekonomiska uppgifter hämtade från Kolada används ovägda
medelvärden för de olika kommunkategorierna (här, liknande kommuner m.fl.). Med
1
2

Samtliga kommuner, liknande kommuner och kommungruppen
Förskola, fritidshem, grundskola, förskoleklass samt gymnasieskola
1 (2)
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ovägt medelvärde menas att alla kommuners redovisade värden summeras ihop och
divideras med det antal kommuner som redovisat värden. Det ovägda medelvärdet
beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner, hur det ser ut i en genomsnittlig
kommun.
Uppgifter om olika ekonomiska nyckeltal kan hämtas från andra källor än Kolada
som exempelvis från Sveriges Kommuner och Landsting, Statiska centralbyrån,
Skolverket – Siris med flera. Att just uppgifter hämtade från Kolada används i
materialet har sin grund i att regionstyrelseförvaltningen inom Region Gotland gör
detsamma och att materialet här igenom blir koncernlikt.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att rapporten med dess bilaga kan fungera som
underlag för fortsatta analyser, fördjupningar och diskussioner om de kommunala
kostnaderna för de olika skolformerna.

Beslutsunderlag

- Rapport, Kostnadsjämförelser Utbildning 2014 till 2018
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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1. Inledning

Materialet har till uppgift att ge läsaren en vägledning om den egna kostnaden i
jämförelser med andra kommunkategorier. I materialet benämns mindre
stad/tätort (tidigare till och med 2016 Turism- och besöksnäringskommuner)
som – Kommungruppen och Strukturliknande kommuner som - Liknande
kommuner. Kommunkategorin Samtliga kommuner avses i det här materialet
som samtliga kommuner med redovisade värden.
Liknande kommuner är en jämförelsegrupp med sju kommuner som
strukturellt liknar den kommun som är i fokus. Liknande kommuner som
jämförelsegrupp finns på kommunal nivå för olika verksamhetsområden, till
exempel grundskola, samt för en övergripande nivå. Vilka som väljs ut som
liknande kommuner baseras till största del på referenskostnaden (70 procent),
som beskrivs i ett eget stycke nedan, men också på invånarantal (30 procent)
(Kommun och landstingsdatabasen, Kolada).
Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad
respektive verksamhet borde kosta, enligt kostnadsutjämningssystemet, om
kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och
effektivitet. De kommuner som ligger närmast varandra vad gäller förväntad
kostnad för en verksamhet samt invånarantal bildar alltså en jämförelsegrupp.
Liknande kommuner är därför framför allt relevant för kostnadsjämförelser.
Alla ekonomiska uppgifter har hämtats från Kommun- och
landstingsdatabasen (Kolada). För ekonomiska uppgifter hämtade från Kolada
används ovägda medelvärden för de olika kommunkategorierna. Med ovägt
medelvärde menas att alla kommuners redovisade värden summeras ihop och
divideras med det antal kommuner som redovisat värden. Det ovägda
medelvärdet beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner, hur det ser ut i en
genomsnittlig kommun.
Uppgifter om olika ekonomiska nyckeltal kan hämtas från andra källor än
Kolada som exempelvis från Sveriges Kommuner och Landsting, Statiska
centralbyrån, Skolverket – Siris med flera. Att just uppgifter hämtade från
Kolada används i materialet har sin grund i att regionstyrelseförvaltningen
inom Region Gotland gör detsamma och att materialet här igenom blir
koncernlikt.
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2. Förskola

Liknande kommuner för år 2018 är: Norrtälje, Hudiksvall, Västervik,
Hässleholm, Luleå, Ystad, Boden.
2014

2015

2016

2017

2018

145 891

151 336

152 988

156 571

161 764

130 784

136 712

142 232

147 445

151 845

133 644
138 809
Kommungruppen
129 139
134 948
Tabell 1: Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn

143 171

144 002

148 184

141 361

145 562

148 645

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har ökat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna kommunen är 3,3
procent från 2017, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga ökning på 2,7 procent. Kostnadsnivån för år 2018 är 8 procent
högre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 13 119
kronor per barn, för år 2017 var skillnaden 7,5 procent och 10 901 kronor
högre per barn.
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn

”Kostnad kommunal förskola (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av
huvudverksamhet) dividerat med antal inskrivna barn i förskola i kommunens
egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna
15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi.” Källa: SCB.”
(Kolada)
2014
Gotland
Jämförelser

2015

2016

2017

2018

4,8

4,4

4,5

4,4

4,6

Samtliga kommuner

5,4

5,3

5,2

5,1

5,2

Liknande kommuner

5,6

5,5

5,3

5,5

5,6

5,2

5,2

Kommungruppen
5,5
5,4
5,2
Tabell 2: Förskola, antal inskrivna barn per årsarbetare, avser kommunal regi

Antal inskrivna barn per årsarbetare har under den senaste femårsperioden
minskat, vilket medför att personalkostnaderna för motsvarande period har
ökat. Antal inskrivna barn per årsarbetare har ökat med 0,2 procentenhet sedan
2017.
Förskola per kategori
Gotland
Jämförelser

2014

2015

2016

2017

2018

111 149

114 098

114 382

117 993

123 242

Samtliga kommuner

96 300

99 789

103 918

108 243

111 732

Liknande kommuner

98 127

102 188

106 539

109 730

113 945

105 644

110 252

113 675

Kommungruppen
97 704
101 345
Tabell 3: Kostnad personal kommunal förskola, kr/inskrivet barn

Kostnadsökningen är högre i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna kommunen är 4,4
procent för 2018, att jämföras med de andra kommun-kategoriernas
genomsnittliga ökning på 3,4 procent. Kostnadsnivån för år 2018 är 9 procent

3

högre än kommun-kategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 10 125
kronor per elev, för år 2017 var skillnaden 7,8 procent och 8 585 kronor högre
per elev.
Kostnad personal kommunal förskola, kr/inskrivet barn

”Personalkostnader (löner och personalomkostnader) i kommunal förskola
dividerat med antal inskrivna barn i förskola i kommunens egen regi, per
kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober
innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2014
Gotland

2015

2016

2017

2018

-

16 542

17 779

17 191

16 056

Samtliga kommuner

-

17 992

18 653

19 317

19 989

Liknande kommuner

-

19 123

19 771

20 002

19 759

Kommungruppen
17 031
Tabell 4: Kostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn

17 991

18 695

18 865

Jämförelser

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 6,6 procent för 2018, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 1 procent. Kostnadsnivån för
år 2018 är 18 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad
och motsvarar 3 482 kronor lägre per barn, för år 2017 var skillnaden 11
procent och 2 147 kronor lägre per barn.
Nettokostnad lokaler i kommunal förskola, kr/inskrivet barn

”Nettolokalkostnad förskola skolkommun, tkr dividerat med antal inskrivna i
kommunal förskola, medelvärde för åren T och T‐1. Uppgiften avser kalenderår,
mätt 15/10. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

2014

2015

2016

2017

2018

20 839

22 532

22 822

22 763

-

17 445

18 470

19 695

20 285

-

19 471

16 025

-

19 343

18 526

-

Liknande kommuner

19 036
17 624
Kommungruppen
16 904
17 381
Tabell 5: Kostnad övrigt, kommunal förskola, kr/inskrivet barn

Finns en information om denna kategori 2018.
Kostnaderna har minskat i den egna kommunen från 2016 till 2017.
Kostnadsminskningen för den egna kommunen är 0,3 procent för 2017, att
jämföras med de andra kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 6,3
procent. Kostnadsnivån för år 2017 är 25 procent högre än
kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 4 484 kronor per
elev, för år 2016 var skillnaden 17 procent och 3 319 kronor högre per elev.
Kostnad övrigt, kommunal förskola, kr/inskrivet barn

”Kostnad kommunal förskola (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av
huvudverksamhet) minus lokalkostnader och personalkostnader dividerat med
antal inskrivna barn i förskola i kommunens egen regi, per kalenderår. Med
kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och
närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.” Kolada
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3. Pedagogisk omsorg

Upphörde i den kommunala verksamheten den 14 juli 2017.
4. Fritidshem

Liknande kommuner för år 2018 är: Norrtälje, Hudiksvall, Västervik, Boden,
Ystad, Hässleholm, Luleå
2014
Gotland

2015

2016

2017

2018

41 397

41 460

40 155

41 636

40 914

Samtliga kommuner

36 058

36 416

37 245

38 692

39 273

Liknande kommuner

31 899

32 273

33 121

33 823

34 726

Kommungruppen
33 716
Tabell 6: Kostnad kommunalt fritidshem, kr/elev

34 398

36 137

37 334

38 709

Jämförelser

Kostnaden har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för den
egna kommunen är 1,7 procent för 2018, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 2,6 procent. Kostnadsnivån
för år 2018 är 8,9 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 3 345 kronor per elev, för år 2017 var skillnaden 13,7
procent och 5 020 kronor högre per elev.
2014
Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

2015

2016

2017

2018

17,5

19,6

20,4

21,0

20,9

22,3

22,5

22,3

21,2

20,9

23,8

23,6

21,3

20,8

Liknande kommuner

24,0
24,5
24,3
Kommungruppen
22,3
22,4
22,5
Tabell 7: Fritidshem, Antal elever per anställd (heltidstjänst), kommunal regi

Antal inskrivna barn per årsarbetare minskar med 0,1 procent för 2018.
Fritidshem per kategori
Gotland

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

27 667

29 690

30 335

Samtliga kommuner

-

-

26 688

28 013

28 459

Liknande kommuner

-

-

22 866

25 193

26 265

Kommungruppen
Tabell 8: Kostnad personal kommunalt fritidshem, kr/elev

26 132

27 783

29 000

Jämförelser

Kostnadsnivån för år 2018 är 8,7 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 2 427kronor per elev. Kostnadsnivån
för år 2017 var 10 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 2 694 kronor per elev. Data finns ej tillgängligt för
perioden 2014-2015.
Kostnad personal kommunalt fritidshem, kr/elev

”Personalkostnader (löner och personalomkostnader) i kommunalt fritidshem
dividerat med antal inskrivna barn i fritidshem i kommunens egen regi, per
kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober
innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
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2014
Gotland
Jämförelser

2015

2016

2017

2018

7 636

7 335

6 893

6 430

5 298

Samtliga kommuner

5 426

5 498

5 639

5 610

5 847

Liknande kommuner

4 438

4 303

4 067

3 751

3 670

4 510

5 061

5 150

5 132

Kommungruppen
4 708
Tabell 9: Kostnad lokaler kommunalt fritidshem, kr/elev

Kostnaderna har minskat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsminskningen för den egna kommunen är 17,6
procent för 2018, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga ökning på 1 procent. Kostnadsnivån för år 2018 är 8,5 procent
högre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 415
kronor per elev, för år 2017 var skillnaden 32,9 procent och 1 593 kronor
högre per elev.
Bruttokostnad lokaler kommunalt fritidshem, kr/elev

”Bruttokostnad lokaler i kommunalt fritidshem dividerat med antal inskrivna barn
i fritidshem i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett
medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år.
Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2014
Gotland
Jämförelser

2015

2016

2017

2018

5 185

5 189

5 594

5 516

5 281

Samtliga kommuner

4 750

4 702

4 918

5 098

4 968

Liknande kommuner

4 961

6 873

6 787

5 546

6 015

4 531

4 944

4 401

4 577

Kommungruppen
4 400
Tabell 10: Kostnad övrigt kommunalt fritidshem, kr/elev

Kostnaderna har minskat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsminskningen för den egna kommunen är 4,3
procent för 2018, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga ökning på 3,4 procent. Kostnadsnivån för år 2018 är 1,8
procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar
94 kronor per elev, för år 2017 var skillnaden 10 procent och 501 kronor högre
per elev.
Kostnad övrigt kommunalt fritidshem, kr/elev

”Kostnad kommunalt fritidshem (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av
huvudverksamhet) minus lokalkostnader och personalkostnader dividerat med
antal inskrivna barn i fritidshem i kommunens egen regi, per kalenderår. Med
kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och
närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
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5. Förskoleklass

Liknande kommuner för år 2018 är: Norrtälje, Skövde, Östersund, Kalmar,
Sundbyberg, Sundbyberg och Luleå.
2014
Gotland

2015

2016

2017

2018

78 859

81 618

82 975

80 974

74 525

55 924

57 918

59 946

62 052

64 421

57 307
Kommungruppen
56 608
Tabell 11: Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev

60 540

59 652

61 618

54 558

59 916

62 421

63 704

64 404

Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 8 procent för 2018, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 2,1 procent. Kostnadsnivån
för år 2018 är 21,9 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 13 397 kronor per elev, för år 2017 var skillnaden 29,6
procent och 18 516 kronor högre per elev.
Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev

”Kostnad kommunal förskoleklass (bruttokostnad minus interna intäkter och köp
av huvudverksamhet) dividerat med antal elever i förskoleklass i kommunens
egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna
15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.”
(Kolada)
2014
Gotland
Jämförelser

2015

2016

2017

2018

10,7

11,7

11,6

11,1

10,9

Samtliga kommuner

12,2

12,2

12,0

11,8

11,8

Liknande kommuner

12,2

12,4

12,2

12,2

12,4

11,7

11,7

Kommungruppen
12,0
12,1
11,9
Tabell 12: Förskoleklass, Antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi

Antal elever per lärare är lägre för den egna kommunen i jämförelse med de
andra kommunerna, vilket medför en högre lärarkostnad per elev. Antalet
elever per lärare har minskat med 1,8 procent i jämförelse med de andra
kommunkategoriers genomsnittliga ökning på 0,6 procent.
Förskoleklass per kategori
2014
Gotland

2015

2016

2017

2018

56 192

59 131

59 810

58 374

54 319

36 784

38 453

39 756

41 752

43 253

38 105
39 123
Kommungruppen
37 536
39 508
Tabell 13: Kostnad personal kommunal förskoleklass, kr/elev

40 643

43 101

37 225

41 617

42 814

43 739

Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 6,9 procent för 2018, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga minskning på 2,7 procent.
Kostnadsnivån för år 2018 är 31,2 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 12 913 kronor per elev, för år 2017 var
skillnaden 37,2 procent och 15 818 kronor högre per elev.
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Kostnad personal kommunal förskoleklass, kr/elev

”Personalkostnader (löner och personalomkostnader) i kommunal förskoleklass
dividerat med antal elever i förskoleklass i kommunens egen regi, per kalenderår.
Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande
och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2014
Gotland

2015

2016

2017

2018

9 551

8 713

8 116

8 055

6 910

Samtliga kommuner

10 263

10 457

10 505

10 546

10 932

Liknande kommuner

10 444

9 977

10 952

11 331

10 638

Kommungruppen
10 696
10 470
Tabell 14: Kostnad lokaler kommunal förskoleklass, kr/elev

10 666

11 075

10 734

Jämförelser

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 14,2 procent för 2018. Kostnadsnivån för år 2018 är
35,8 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och
motsvarar 3 858 kronor mindre per elev, för år 2017 var skillnaden 26,7
procent och 2 929 kronor lägre per elev.
Kostnad lokaler kommunal förskoleklass, kr/elev

”Bruttokostnad lokaler i kommunal förskoleklass dividerat med antal elever i
förskoleklass i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett
medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år.
Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2014
Gotland

13 116
Samtliga kommuner

Jämförelser

Liknande kommuner1

2015
13 773

2016
15 049

2017

13 295
10 236

9 091

9 225

9 912

9 754

-

-

-

-

-

9 815

9 931

Kommungruppen
8 376
9 938
Tabell 15: Kostnad övrigt, kommunal förskoleklass, kr/elev

10 138

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 8,6 procent för 2018, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 3,1 procent. Kostnadsnivån
för år 2018 är 31,8 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 3 212kronor per elev, för år 2017 var skillnaden 48,7
procent och 4 761 kronor högre per elev.
Kostnad övrigt, kommunal förskoleklass, kr/elev

”Kostnad kommunal förskoleklass (bruttokostnad minus interna intäkter och köp
av huvudverksamhet) minus lokalkostnader och personalkostnader dividerat med
antal elever i förskoleklass i kommunens egen regi, per kalenderår. Med
kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och
närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)

1

Ingen information för liknande kommuner

2018

14 545
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6. Grundskola

Liknande kommuner för år 2018 är: Norrtälje, Skövde, Östersund, Kalmar,
Sundbyberg, Sundbyberg och Luleå.
2014

2015

2016

2017

2018

111 569

112 765

114 317

113 956

114 487

95 566

98 416

106 954

111 685

115 941

94 056
96 664
101 066
Kommungruppen
93 004
95 103
101 339
Tabell 16: Kostnad för kommunal grundskola (enl. Skolverket), kr/elev

105 834

111 721

105 659

110 104

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnadsutvecklingen har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen är
0,5 procent för 2018, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga ökning på 4,5 procent. Kostnadsnivån för år 2018 är 1,7
procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar
1 898 kronor per elev, för år 2017 var skillnaden 5,8 procent och 6 230 kronor
högre per elev.
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev för grundskola åk 1‐9
för valt år. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier, måltider,
elevhälsa, undervisning, lärverktyg, utrustning och skolbibliotek, övriga kostnader,
till exempel SYV‐verksamhet. Källa: SCB.” (Kolada)
2014
Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

2015

2016

2017

2018

10,5

11,6

11,7

11,4

11,0

11,8

11,8

11,7

11,5

11,5

12,0

12,1

11,5

11,5

Liknande kommuner

11,9
12,1
11,9
Kommungruppen
11,7
11,8
11,6
Tabell 17: Grundskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi

Antal elever per lärare har under 2018 minskat med 0,4 för den egna
kommunen.
Grundskola per kategori
2014
Gotland

2015

2016

2017

2018

57 623

58 445

61 470

62 898

65 424

49 612

51 754

58 236

61 623

64 308

50 648
52 684
57 164
Kommungruppen
49 520
50 747
55 368
Tabell 18: Kostnad för undervisning i kommunal grundskola, kr/elev

60 720

64 284

59 044

61 725

Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Undervisningskostnaderna har en lägre ökning i den egna kommunen i
jämförelse med de andra kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den
egna kommunen är 4 procent för 2018, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 4,9 procent. Kostnadsnivån
för år 2018 är 3,1 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 1 985 kronor per elev, för år 2017 var skillnaden 4
procent och 2 436 kronor högre per elev.

9

Kostnad för undervisning i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Undervisningskostnad grundskola åk 1‐9 skolkommun, dividerat med antal elever
i kommunens grundskola. Kostnader avseende samtliga förekommande läro‐ och
timplan bundna aktiviteter, d.v.s. i huvudsak lärarnas och annan pedagogisk
personals (t.ex. fritidspedagogers, förskollärares och specialpedagogers) löner för
det pedagogiska arbetet med eleverna. Exempel på läro‐ och timplanebundna
aktiviteter är förutom reguljär undervisning särskilda stödinsatser, prov och
arbetslivsorientering. Lön för skolledningen, exempelvis lön för rektor samt övrig
personals arbete med ledningsfunktion ingår. Om läraren till en del av sin tid har
andra arbetsuppgifter än det pedagogiska arbetet med elever redovisas den delen
av lönen under Övrigt. Lönekostnader för lärare och annan pedagogisk personal
under tid för kompetensutveckling ska ingå, liksom lönekostnader för eventuell
vikarie. Kostnader och ersättning för handledning av lärarkandidater redovisas
här. Kostnader för lärarfortbildning bruttoredovisas som kostnad för undervisning
och statsbidraget som erhålls som kompensation för ökade lönekostnader
redovisas som intäkt under Övrigt. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31
december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2014
Gotland
Jämförelser

2015

2016

2017

2018

4 020

4 120

4 067

3 961

3 857

Samtliga kommuner

3 971

4 226

4 616

4 574

4 721

Liknande kommuner

3 553

3 908

4 844

4 494

4 341

5 198

5 045

4 920

Kommungruppen
4 276
4 555
Tabell 19: Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola, kr/elev

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 2,6 procent för 2018, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga minskning på 0,9 procent.
Kostnadsnivån för år 2018 är 17,2 procent lägre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 804 kronor mindre per elev, för år 2017
var skillnaden 15,8 procent och 743 kronor lägre per elev.
Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Kostnad för lärverktyg i grundskola åk 1‐9 skolkommun, tkr dividerat med antal
elever i kommunens grundskola. Avser läroböcker, inklusive skön‐ och
facklitteratur, tidningar, tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material, för
undervisning framtagna kopior samt för böcker inköpta till skolbiblioteket,
lönekostnader för skolbibliotekarie samt kostnader för övrig skolbiblioteksservice.
Även kostnader för utrustning som maskiner, verktyg, symaskiner, hyvelbänkar,
datorer som används för undervisning i skolan, bild‐ och ljudmedier, AV‐centraler,
förbrukningsmaterial, programvara för undervisning, studiebesök,
kulturaktiviteter, lägerskolor, kostnader för resor i samband med studiebesök,
kulturaktiviteter och lägerskolor m.m. Kostnader för internetanslutning och e‐
postadresser i skolan till elever och lärare, service och underhåll t.ex. av
datorutrustning eller annan utrustning som används i undervisningen och
kalkylerade kapitalkostnader för denna utrustning inkluderas. Som intäkt
redovisas t.ex. försäljningsintäkter för elevarbeten och kopieringskort. Kostnader
för utrustning som används för annat ändamål än undervisning redovisas under
den verksamhet inom vilken utrustningen ska användas. Om AV‐centralen är
gemensam för flera kommuner redovisas endast den egna kommunens
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kostnader. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa:
SCB.” (Kolada)
2014
Gotland

2015

2016

2017

2018

2 927

2 851

3 215

3 282

3 762

Samtliga kommuner

2 918

3 017

3 259

3 571

3 796

Liknande kommuner

2 853

2 745

3 134

3 204

3 692

Kommungruppen
2 763
2 836
Tabell 20: Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola, kr/elev

3 019

3 146

3 434

Jämförelser

Kostnadsnivån för år 2018 är 3,3 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 121 kronor mer per elev, för år 2017 var
skillnaden 0,8 procent och 25 kronor lägre per elev.
Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Kostnad elevhälsa i grundskola skolkommun åk 1‐9, tkr dividerat med antal
elever i kommunens grundskola. Avser enbart intäkter och kostnader för
skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator, inklusive eventuella köpta
tjänster från exempelvis landsting. Lokalkostnader för dessa verksamheter
redovisas inte här utan under lokalkostnader. Kostnader för elevassistenter,
skolvärdar och elevförsäkringar ingår inte, dessa kostnader ingår under Övrigt.
Likasom kostnader för ev. fritidspersonal som arbetar i skolan med annat än
pedagogisk verksamhet. Kostnader för personliga assistenter enligt LSS ska
redovisas under avdelningen Vård och omsorg. Uppgiften avser kalenderår, mätt
31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2014
Gotland

2015

2016

2017

2018

6 760

7 104

7 015

7 071

6 945

Samtliga kommuner

6 299

6 350

6 457

6 649

6 833

Liknande kommuner

6 889

6 976

6 684

6 571

7 082

Kommungruppen
5 988
6 027
Tabell 21: Kostnad för måltider i kommunal grundskola, kr/elev

5 995

6 129

6 314

Jämförelser

Kostnaden har minskat i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsminskningen för den egna kommunen är 1,8
procent för 2018, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga ökning på 4,5 procent. Kostnadsnivån för år 2018 är 3 procent
högre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 202
kronor per elev, för år 2017 var skillnaden 9,6 procent och 621 kronor högre
per elev.
Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Kostnad för måltider i grundskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens grundskola. Avser åk 1‐9 motsvarande. Avser skolmåltidsverksamhet
(inklusive personal, livsmedel, transporter och material), cafeteria, administrativa
kostnader (t.ex. lönekostnader för skolmåltidskonsulent och kostkonsulent), köp
av tillagning eller servering av en från kommunen fristående entreprenör. Även
intäkter från leveranser av mat till annan verksamhet redovisas om kostnader för
denna verksamhet ingår i skolmåltidskostnaderna. Lokalkostnader för
skolmåltider redovisas inte här utan under lokaler. De skolor som köper sin sina
skolmåltider från storkök och betalar ett portionspris ska exkludera kostnaden för
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lokaler om de ingår i portionspriset. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31
december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2014
Gotland

2015

2016

2017

2018

21 646

20 985

19 901

18 938

16 609

Samtliga kommuner

17 564

17 659

17 631

17 419

17 770

Liknande kommuner

18 855

19 020

17 249

16 916

15 991

Kommungruppen
17 514
17 436
Tabell 22: Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev

16 293

16 336

17 161

Jämförelser

Kostnaden har minskat mer för den egna kommunen i jämförelse med de
andra kommunkategorierna. Kostnadsminskningen för den egna kommunen är
12,3 procent för 2018, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga ökning på 0,5 procent. Kostnadsnivån för år 2018 är 2,2
procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar
365 kronor per elev, för år 2017 var skillnaden 12,1 procent och 2 048 kronor
högre per elev.
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Lokalkostnad grundskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens grundskola åk 1‐9. Kostnader för såväl egna som hyrda lokaler,
inklusive kostnader för inventarier. Med lokalkostnader avses kostnader för
lokaler och inventarier i form av direkta kostnader, fördelade lokalkostnader,
externa och interna hyror, driftkostnader för värme, underhåll, städning m.m.
samt kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som
lärverktyg. Kostnad för vaktmästare avseende fastighetsskötsel redovisas här. Om
lokalerna utnyttjas även för annan verksamhet än skolverksamhet, ska endast de
kostnader som avser skolverksamheten redovisas. Kostnader för skolbänkar,
möbler, textilier etc. redovisas som lokal‐ och inventariekostnad medan kostnader
för t.ex. symaskiner och hyvelbänkar m.m. anses vara lärverktygskostnader.
Elevhemsboende redovisas under Bostadsverksamhet. Uppgiften avser
kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2014
Gotland

2015

2016

2017

2018

18 593

19 259

18 650

17 806

17 892

15 203

15 409

16 755

17 850

18 513

11 258
11 330
Kommungruppen
12 943
13 502
Tabell 23: Övriga kostnader i kommunal grundskola, kr/elev

11 992

13 929

16 330

15 465

15 959

16 548

Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 0,5 procent för 2018, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga höjning på 7,7 procent. Kostnadsnivån
för år 2018 är 4,4 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 762 kronor per elev, för år 2017 var skillnaden 11,9
procent och 1 893 kronor högre per elev.
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Övriga kostnader i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Övriga kostnader grundskola åk 1‐9 skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens grundskola. Under övrigt ingår t.ex. barn‐ och
utbildningsförvaltningen eller motsvarande OH‐kostnader som ska fördelas ut på
de olika skolformerna, administration, kostnader för kompetensutveckling utom
lönekostnader för personal under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter,
konferenser etc., kostnader för utvecklingsarbete, stipendier, fackligt arbete,
kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger, skolvärdar, tolkar
och fritidspersonal (t.ex. fritidsledare), kostnader för SYV (studie‐ och
yrkesvägledare), intäkter av statsbidrag inklusive bidrag från Migrationsverket
som avser asylsökande. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser
egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
7. Grundsärskola
Gotland

2014

2015

2016

2017

20182

494 500

645 500

590 100

577 600

-

Samtliga kommuner

492 834

496 777

555 851

585 461

-

Liknande kommuner

519 500

487 000

495 314

504 686

-

Kommungruppen
446 121
462 500
Tabell 24: Kostnad grundsärskola, kr/elev, avser kommunal regi

476 859

505 445

-

Jämförelser

Den egna kommunens kostnad har minskat för perioden 2016 till 2017 med
8,6 procent. I jämförelse med 2014 där kostnaden ökade med 30,5 procent.
Information om 2018 finns ej i dagsläget.
Kostnad för kommunal grundsärskola, kr/elev

”Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev/inskrivet barn för valt
år i grundsärskolan. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier,
skolmåltider, elevvård, undervisning, läromedel, utrustning och skolbibliotek,
övriga kostnader, till exempel SYV‐verksamhet, skolledning och administration
samt grundskolans del av kommungemensam verksamhet såsom
kompetensutveckling av lärare och personal, elevassistenter och skolvärdar. I
statistiken ingår inte kostnader för skolskjutsar. Källa Skolverket (Siris).” (Kolada)
20143
Gotland
Jämförelser

2015

2016

2017

-

2,3

2,8

2,9

3,1

Samtliga kommuner

-

3,6

3,8

3,8

4,4

Liknande kommuner

-

3,4

3,8

3,8

3,6

3,6

3,7

Kommungruppen
3,5
3,5
Tabell 25: Grundsärskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi

Antal elever per lärare är för den egna kommunen lägre i jämförelse med de
övriga kommunkategorierna, detta medför en högre personalkostnad per elev.

2
3

Ingen information 2018
Ingen information 2014

2018
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8. Gymnasiesärskola
20144
Gotland

2015

2016

2017

2018

-

2,0

2,0

2,5

1,8

-

3,2

2,9

2,9

1,7

3,2
2,7
2,5
Kommungruppen
3,2
3,2
3,0
Tabell 26: Gymnasiesärskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi

1,4

Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

1,8

Antal elever per lärare är för den egna kommunen högre i jämförelse med de
övriga kommunkategorierna, detta medför en lägre personalkostnad per elev.
För den egna kommunen har elevantalet minskat med 28 procent för 2018.

Gotland

2014

2015

2016

2017

20185

562 800

697 100

707 800

689 600

-

Samtliga kommuner

409 296

443 049

478 367

521 290

-

Liknande kommuner

410 300

434 767

503 367

563 500

-

Kommungruppen
395 969
435 762
Tabell 27: Kostnad för kommunal gymnasiesärskola, kr/elev

487 481

481 144

-

Jämförelser

Den egna kommunens kostnad har minskat för perioden 2016-2017 med 2,6
procent. I jämförelse med 2014 där kostnaden ökade med 23,9 procent.
Information om 2018 finns ej i dagsläget.
9. Gymnasieskola

Liknande kommuner för år 2018 är:, Varberg, Kalmar, Luleå, Norrtälje,
Skövde, Ängelholm och Falun
2014

2015

2016

2017

2018

130 325

132 379

134 823

134 218

123 300

136 557

135 910

131 716

147 342

136 361

106 968
106 531
Kommungruppen
113 148
115 693
Tabell 28: Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev

110 187

113 026

112 845

116 120

121 546

116 386

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaden har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för den
egna kommunen är 8,1 procent för 2018, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga minskning på 4,3 procent.
Kostnadsnivån för år 2018 är 1,2 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 1 436 kronor per elev, för år 2017 var
skillnaden 5,4 procent och 6 913 kronor högre per elev.
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev i den kommunala
gymnasieskolan för valt år. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och
inventarier, måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, övriga kostnader. Källa:
SCB.” (Kolada)
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Ingen information 2014
Ingen information 2018
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2014
Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

2015

2016

2017

2018

10,1

11,1

10,7

11,4

12,1

10,1

10,5

11,1

10,6

10,2

12,2

12,5

11,0

11,0

Liknande kommuner

12,0
11,8
12,3
Kommungruppen
10,8
11,1
11,6
Tabell 29: Gymnasieskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi

Antalet elever per lärare har för den egna kommunen 2018 ökat,
kommunkategoriernas genomsnittliga elev/lärare ligger på 11,2.
Gymnasieskola per kategori
2014
Gotland

2015

2016

2017

2018

58 057

63 458

63 596

58 645

54 688

Samtliga kommuner

68 025

70 020

69 538

77 910

72 462

Liknande kommuner

51 312

52 211

49 886

50 426

52 782

Kommungruppen
56 930
58 677
58 601
Tabell 30: Kostnad för undervisning i kommunal gymnasieskola, kr/elev

62 214

60 270

Jämförelser

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 6,7 procent för 2018, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga minskning på 2,6 procent.
Kostnadsnivån för år 2018 är 11,6 procent mindre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 7 150 kronor mindre per elev, för år
2017 var skillnaden 7,7 procent lägre och 4 872 kronor per elev.
Kostnader för undervisning i kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Undervisningskostnader gymnasieskola skolkommun, dividerat med antal elever i
kommunens gymnasieskola. Kostnader avseende samtliga förekommande läro‐
och timplan bundna aktiviteter, d.v.s. i huvudsak lärarnas och annan pedagogisk
personals löner för det pedagogiska arbetet med eleverna. Exempel på läro‐ och
timplanebundna aktiviteter är förutom reguljär undervisning särskilda
stödinsatser, prov och arbetslivsorientering. Lön för skolledningen, exempelvis lön
för rektor samt övrig personals arbete med ledningsfunktion ingår. Om läraren till
en del av sin tid har andra arbetsuppgifter än det pedagogiska arbetet med elever
redovisas den delen av lönen under Övrigt. Lönekostnader för lärare och annan
pedagogisk personal under tid för kompetensutveckling ska ingå, liksom
lönekostnader för eventuell vikarie. Kostnader och ersättning för handledning av
lärarkandidater redovisas här. Kostnader för lärarfortbildning bruttoredovisas som
kostnad för undervisning och statsbidraget som erhålls som kompensation för
ökade lönekostnader redovisas som intäkt under Övrigt. Uppgiften avser
kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
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2014
Gotland

2015

2016

2017

14 220

13 211

Samtliga kommuner

9 779

10 130

9 649

9 736

8 988

Liknande kommuner

8 407

8 429

8 866

10 370

10 424

Kommungruppen
10 851
10 910
11 353
Tabell 31: Kostnad för lärverktyg i kommunal gymnasieskola, kr/elev

10 977

10 373

Jämförelser

13 854

2018

13 313

13 653

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsutvecklingen för
den egna kommunen är 1,5 procent för 2018, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga minskning på 4,2 procent.
Kostnadsnivån för år 2018 är 37,5 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 3 725 kronor per elev, för år 2017 var
skillnaden 33,7 procent och 3 493 kronor högre per elev.
Kostnad för lärverktyg i kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Kostnad för lärverktyg i gymnasieskola skolkommun, tkr dividerat med antal
elever i kommunens gymnasieskolor. Avser läroböcker, inklusive skön‐ och
facklitteratur, tidningar, tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material, för
undervisning framtagna kopior samt för böcker inköpta till skolbiblioteket,
lönekostnader för skolbibliotekarie samt kostnader för övrig skolbiblioteksservice.
Även kostnader för utrustning som maskiner, verktyg, symaskiner, hyvelbänkar,
datorer som används för undervisning i skolan, bild‐ och ljudmedier, AV‐centraler,
förbrukningsmaterial, programvara för undervisning, studiebesök,
kulturaktiviteter, lägerskolor, kostnader för resor i samband med studiebesök,
kulturaktiviteter och lägerskolor m.m. Kostnader för internetanslutning och e‐
postadresser i skolan till elever och lärare, service och underhåll t.ex. av
datorutrustning eller annan utrustning som används i undervisningen och
kalkylerade kapitalkostnader för denna utrustning inkluderas. Som intäkt
redovisas t.ex. försäljningsintäkter för elevarbeten och kopieringskort. Kostnader
för utrustning som används för annat ändamål än undervisning redovisas under
den verksamhet inom vilken utrustningen ska användas. Om AV‐centralen är
gemensam för flera kommuner redovisas endast den egna kommunens
kostnader. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa:
SCB.” (Kolada)
2014
Gotland
Jämförelser

2015

2016

2017

2018

2 007

2 114

2 117

2 087

2 078

Samtliga kommuner

2 658

2 935

2 797

3 219

3 466

Liknande kommuner

2 188

2 524

2 153

2 495

2 827

2 452

2 721

2 938

Kommungruppen
2 315
2 398
Tabell 32: Kostnad elevhälsa i kommunal gymnasieskola, kr/elev

Kostnaden för den egna kommunen år 2018 är 32,5 procent lägre än de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 999 kronor
mindre per elev. Kostnadsutvecklingen för år 2018 är -0,4 procent.
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Kostnad elevhälsa i kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Kostnad elevhälsa i gymnasieskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens gymnasieskolor. Avser enbart intäkter och kostnader för
skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator, inklusive eventuella köpta
tjänster från exempelvis landsting. Lokalkostnader för dessa verksamheter
redovisas inte här utan under lokalkostnader. Kostnader för elevassistenter,
skolvärdar och elevförsäkringar ingår inte, dessa kostnader ingår under Övrigt.
Likasom kostnader för ev. fritidspersonal som arbetar i skolan med annat än
pedagogisk verksamhet. Kostnader för personliga assistenter enligt LSS ska
redovisas under avdelningen Vård och omsorg. Uppgiften avser kalenderår, mätt
31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2014
Gotland
Jämförelser

2015

2016

2017

2018

5 805

5 789

5 869

5 702

5 805

Samtliga kommuner

5 525

5 851

5 687

5 836

5 617

Liknande kommuner

5 002

5 230

4 890

5 725

5 609

5 037

5 394

5 333

Kommungruppen
5 113
5 091
Tabell 33: Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev

Kostnaderna har ökat i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna som har minskat. Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 1,8 procent för 2018 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga minskning på 2,3 procent.
Kostnadsnivån för år 2018 är 5,2 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 286 kronor mer per elev, för år 2017 var
skillnaden 0,9 procent och 50 kronor högre per elev.
Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Kostnad för måltider gymnasieskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens gymnasieskola. Avser skolmåltidsverksamhet (inklusive personal,
livsmedel, transporter och material), cafeteria, administrativa kostnader (t.ex.
lönekostnader för skolmåltidskonsulent och kostkonsulent), köp av tillagning eller
servering av en från kommunen fristående entreprenör. Även intäkter från
leveranser av mat till annan verksamhet redovisas om kostnader för denna
verksamhet ingår i skolmåltidskostnaderna. Lokalkostnader för skolmåltider
redovisas inte här utan under lokaler. De skolor som köper sin sina skolmåltider
från storkök och betalar ett portionspris ska exkludera kostnaden för lokaler om
de ingår i portionspriset. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser
egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2014
Gotland

2015

2016

2017

2018

30 973

30 741

31 987

34 058

28 997

23 121

23 275

20 446

21 024

19 566

23 033
22 039
18 613
Kommungruppen
22 706
22 516
20 104
Tabell 34: Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev

18 716

17 264

20 327

19 293

Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har minskat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsutvecklingen för den egna kommunen är 14,9
procent för 2018, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga minskning på 6,6 procent. Kostnadsnivån för den egna
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kommunen år 2018 är 55 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 10 289 kronor per elev, för år 2017 var
skillnaden 70,1 procent och 14 036 kronor högre per elev.
Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Lokalkostnader gymnasieskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens gymnasieskolor. Kostnader för såväl egna som hyrda lokaler,
inklusive kostnader för inventarier. Med lokalkostnader avses kostnader för
lokaler och inventarier i form av direkta kostnader, fördelade lokalkostnader,
externa och interna hyror, driftkostnader för värme, underhåll, städning m.m.
samt kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som
lärverktyg. Kostnad för vaktmästare avseende fastighetsskötsel redovisas här. Om
lokalerna utnyttjas även för annan verksamhet än skolverksamhet, ska endast de
kostnader som avser skolverksamheten redovisas. Kostnader för skolbänkar,
möbler, textilier etc. redovisas som lokal‐ och inventariekostnad medan kostnader
för t.ex. symaskiner och hyvelbänkar m.m. anses vara lärverktygskostnader.
Elevhemsboende redovisas under Bostadsverksamhet. Uppgiften avser
kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2014
Gotland

2015

2016

2017

2018

20 171

16 057

18 044

19 872

18 079

Samtliga kommuner

27 449

26 103

23 599

29 618

26 262

Liknande kommuner

14 617

14 821

14 114

15 240

14 457

Kommungruppen
15 232
16 100
Tabell 35: Övriga kostnader i kommunal gymnasieskola, kr/elev

18 573

19 914

18 178

Jämförelser

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen, samt i de andra
kommunkategorierna. Kostnadsminskningen för den egna kommunen är 9
procent för 2018, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga minskning på 9,1 procent. Kostnadsnivån för år 2018 är 7,9
procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar
1 553 kronor mindre per elev, för år 2017 var skillnaden 8 procent och 1 719
kronor lägre per elev.
Övriga kostnader i kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Övriga kostnader gymnasieskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens gymnasieskolor. Under övrigt ingår t.ex. barn‐ och
utbildningsförvaltningen eller motsvarande OH‐kostnader som ska fördelas ut på
de olika skolformerna, administration, kostnader för kompetensutveckling utom
lönekostnader för personal under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter,
konferenser etc., kostnader för utvecklingsarbete, stipendier, fackligt arbete,
kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger, skolvärdar, tolkar
och fritidspersonal (t.ex. fritidsledare), kostnader för SYV (studie‐ och
yrkesvägledare), intäkter av statsbidrag inklusive bidrag från Migrationsverket
som avser asylsökande. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser
egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
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10. Vuxenutbildning
2014
Gotland

2015

2016

2017

2018

43 546

42 843

45 273

42 696

56 764

48 849

53 767

57 237

55 781

58 808

Kommungruppen
52 182
53 023
57 224
Tabell 36: Kostnad Komvux, kr/heltidsstuderande, avser samtlig regi

59 379

59 543

Jämförelser

Samtliga kommuner

Kostnaderna har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 32,9 procent för 2018, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 2,8 procent. Kostnadsnivån
för år 2018 är 4,1 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 2 412 kronor mindre per heltidsstuderande, för år 2017
var skillnaden 25,8 procent och 14 884 kronor lägre per elev.
Kostnad Komvux, kr/heltidsstuderande

”Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och
landsting för Komvux, dividerat med antal heltidsstuderande. Avser samtlig regi.
Källa: SCB och Skolverket.” (Kolada)
2014
Gotland

2015

2016

2017

2018

85 651

85 375

120 057

61 410

67 413

54 456

55 849

56 156

53 003

66 020

Kommungruppen
50 856
52 872
47 175
50 154
Tabell 37: Nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande, avser
kommunal regi

53 928

Jämförelser

Samtliga kommuner

Kostnaderna har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 9,8 procent för 2018, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 16,3 procent. Kostnadsnivån
för år 2018 är 12,4 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 7 439 kronor per heltidsstuderande, för år 2017 var
skillnaden 19,1 procent och 9 832 kronor högre per elev.
Nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande

”Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för grundläggande
vuxenutbildning med kommunal anordnare dividerad med antal
heltidsstuderande. Uppgiften avser kalenderår. Källa: SCB och Skolverket.”
(Kolada)
2014
Gotland
Jämförelser

Samtliga kommuner

2015

2016

2017

2018

30 907

31 151

32 549

30 948

42 614

40 187

43 249

48 844

46 617

50 374

Kommungruppen
39 540
42 689
45 373
46 410
Tabell 38: Nettokostnad gymnas. vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande, avser kommunal
regi, inklusive upphandlade utförare

Kostnaderna har ökat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna kommunen är 37,7
procent för 2018, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga ökning på 5,1 procent. Kostnadsnivån för år 2018 är 12,9
procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar

47 443
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6 295 kronor mindre per heltidsstuderande, för år 2017 var skillnaden 33,5
procent och 15 566 kronor lägre per elev.
Nettokostnad gymnasial. vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande

”Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för gymnasial vuxen‐ och
påbyggnadsutbildning med kommunal anordnare dividerad med antal
heltidsstuderande. Uppgiften avser kalenderår. Källa: SCB och Skolverket.”
(Kolada)
11. Svenska för invandrare
2014
Gotland

2015

148

2016

157

Samtliga kommuner

220
247
Kommungruppen
215
252
Tabell 39: Kostnad svenska för invandrare, kr/inv, avser samtlig regi
Jämförelser

2017

2018

145

153

292

294

345

360

288

344

373

Den egna kostnaden har ökat med 90,8 procent för 2018, men ligger lägre än
de andra kommunkategorierna. Kostnadsnivån för år 2018 är 20,3 procent
lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 75
kronor mindre per studerande, för år 2017 var skillnaden 55,6 procent och 192
kronor lägre. I Kolada finns ingen uppgift om kostnad per heltidsstuderande.
Kostnad svenska för invandrare, kr/inv

”Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och
landsting för svenska för invandrare, dividerat med antal invånare totalt 31/12.
Avser svenskundervisning för invandrare, vilket även inkluderar verksamhet som
på kommunens uppdrag drivs av annan utbildningsanordnare, exempelvis ett
studieförbund. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.” (Kolada)
12. Folkhögskola 2012-2015, Finns ej uppgifter för 2016-2018
2012

2013

2014

2015

2016

3 845

3 512

3 584

3 962

-

4 001
3 976
4 007
Tabell 40: Total kostnad (kr) per deltagarveckor i 2015 års priser (KPI)

4 162

-

Gotland
Jämförelser

Landstingsskolor riket

Uppgifter för år 2016-2018 är i dagsläget inte publicerade. Kostnaden för den
egna kommunen är något lägre i jämförelse med landstingskolor riket år 2015

Gotland
Jämförelser

2012

2013

2014

2015

2016

1 337

1 7177

1 486

1 742

-

Landstingsskolor riket

1 678
1 686
1 748
1 848
Tabell 41: Kostnad (kr) undervisande personal per deltagarvecka i 2015 års priser (KPI)

Uppgifter för år 2016-2018 är i dagsläget inte publicerade. Kostnaden för den
egna kommunen är lägre i jämförelse med landstingsskolor i riket år 2015.

-
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13. Jämförelse av referenskostnad och nettokostnad år 2018
Förskola

Fritidshem

Grundskola

Gymnasieskola

Nettokostnad, kr/inv

6 121

1 544

11 132

3 830

Referenskostnad kr/inv

3 633

5 325

1 304

10 277

Skillnad, kr/inv

796

240

855

197

Skillnad, mnkr

47,2

14,2

50,7

11,7

8,30%

5,40%

Avvikelse procent
14,90%
18,40%
Tabell 42: Avvikelse nettokostnad och referenskostnad år 2018, Gotland

Tabellen visar att Region Gotland har högre kostnader, för varje skolform, än
vad som motiveras av den egna strukturen enligt det kommunala
kostnadsutjämningssystemet. Sammanlagt har den egna kommunen en
överkostnad på (123,8) miljoner kronor, att jämföras med 2017 168,7 miljoner
kronor, 212 miljoner kronor år 2016 (238 miljoner kronor för 2015).
Referenskostnaden ersätter den tidigare strukturårsjusterade
standardkostnaden. Referenskostnaden bygger i sin grund på
standardkostnaden det vill säga den kostnad som kommunen skulle ha om
verksamheten bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions och
effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna.
Nettokostnaden avser samtlig regi och grundskola inkluderar förskoleklass.
14. Antal invånare per år totalt och per åldersintervall
2014

2015

2016

2017

2018

Invånare totalt, antal

57 255

57 391

58 003

58 595

59 249

Invånare 0-19 år, antal

11 565

11 579

11 791

11 958

12 285

Tabellen visar att Region Gotland har haft en positiv befolkningsutveckling
sedan år 2014, antalet invånare har ökat med 1 994 invånare och ökningen
motsvarar 3,5 procent, ökningstakten har varit drygt en procent per år sedan
2015. I åldersintervallet 0-19 år har antalet invånare, sedan 2014 ökat med 720
barn och elever, ökningen motsvarar 6,2 procent.
2014
Invånare 0-5 år, antal

3 479

2015
3 407

2016
3 427

2017
3 473

2018
3 476

Invånare 16-19 år, antal

2 392

2 357

2 368

2 323

2 486

Invånare 20-64 år, antal

31 995

31 771

31 893

31 950

31 960

Invånare 6-15 år, antal

5 694

5 815

5 996

6 162

6 323

13 695

14 041

14 319

14 687

15 004

Invånare 65+, antal

Samtliga åldersintervall har sedan 2017 ökat.
Bilagor: Diagram

Bilaga- Kostnadsjämförelser 2018

Kostnadsjämförelser
1
2
3

1. Samtliga kommuner avser alla kommuner.
2. Liknande kommuner är en jämförelsegrupp med 7 kommuner som strukturellt liknar Gotland.
3. Kommungruppen avser: Kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största
tätorten. Ingår i huvudgruppen mindre städer/tätort och landsbygdskommuner.
I graferna har vi ett nyckeltal ”Snitt av de tre kommungrupperna” vilket menas med medelvärdet av 1, 2 och 3.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/114
6 september 2019

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister och
leverantörsutbetalningar
Förslag till beslut

•
•

Informationen tas emot
Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med redovisning av vidtagna åtgärder

Sammanfattning/ Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har gett PwC i uppdrag att granska
regionens leverantörsregister och leverantörsutbetalningar.
Efter genomförd granskning bedömer revisorerna att regionstyrelsen och nämnderna
endast delvis har en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörer och
leverantörsutbetalningar. Bedömningen grundar sig på iakttagelser som PWC gjort.
För nämndens verksamhetsområde är det två utav fem iakttagelser som berör, dessa
är:


Målet om att 95 procent av fakturorna ska vara betalda i tid per månad.
Revisorerna hade även synpunkter på att regionens endast tar hänsyn till
andelen fakturor som betalas sent inte till vilka belopp. Revisorerna
exemplifierar detta för december månad 2018, att tekniska nämndens värde
på försenade fakturor var 33,9 miljoner kronor medan barn- och
utbildningsnämndens var 300 000 kronor.



Det fanns vissa brister avseende den löpande redovisningen av
beslutsattesträtter, det finns risk för att avslutande av beslutsattesträtter för
personer som byter tjänst inom regionen inte avslutas korrekt.
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Tjänsteskrivelse
GVN 2019/114

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att information behöver ges till de som innehar
beslutsattesträtt om viktigheten av att betala fakturor i tid – kopplat till målet om 95
procent. Förvaltningen avser att som ett första steg informera genom utbildningsoch arbetslivsförvaltningens ”chefsinfo” i oktober månad i år. Utöver detta är planen
att för november månad kontakta de som ej har betalat fakturor i tid – detta kommer
att meddelas i den information som går ut i ”chefsinfo” i oktober.
Ansvaret för den löpande redovisningen av beslutsattesträtter och dess ersättare
upprätthålls genom delegation från nämnden till ekonomichefen. Ibland uppstår brist
då beslut om beslutsattestanter inte omedelbart kommer in på listan.
Avslut av beslutsattesträtter som byter tjänst inom regionen – här brister
förvaltningen, åtgärden för att förhindra brister får vara att undersöka möjligheten att
matcha beslutattestlistan mot den information om beslutsattestanter som finns i det
administrativa systemets register.
Beslutsunderlag

- Revisionsrapport, Granskning av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Sara Wilhelmsson
T f utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende GVN 2019/51, BUN 2019/129
11 juli 2019

Bo Eriksson
Chef avdelning kvalitet och utveckling

Barn- och utbildningsnämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport om skolinspektionens beslut efter regelbunden tillsyn av
huvudman
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot

Sammanfattning

Skolinspektionen har, under vårterminen 2019 (v14 och v17), genomfört regelbunden tillsyn
av huvudmannen Region Gotland
Skolinspektionens uppdrag

Skolinspektionens målbild har fokus på alla barns och elevers lika värde. En skola där alla
barn och elever oavsett könstillhörighet får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig
utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn och elever ska ges
möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. I myndighetens
verksamhet finns ett jämställdhetsperspektiv integrerat.
Vad innebär en tillsyn?

Vid tillsynen bedömer Skolinspektionen hur väl huvudmannen uppfyller nationella mål och
krav. Skolinspektionen genomför tillsyn av att huvudmannen tar sitt ansvar för verksamheten
inom förskola, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola samt för fritidshemmet.
Skolinspektionen har inte funnit skäl till regelbunden tillsyn vid några skolenheter inom
Region Gotland
Hur genomfördes tillsynen?

Tillsynen bestod av faktagranskning av dokumentation och av intervjuer.
Inför tillsynen överlämnade förvaltningen, till Skolinspektionen, en större mängd
dokumentation/underlag och besvarade även ett antal frågeställningar. Underlagen lästes och
granskades av Skolinspektionen som en del av tillsynen innan genomförande av intervjuer.

Skolinspektionen genomförde intervjuer med följande;
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Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2019/129

Lärargrupper inom förskola, grundskola och gymnasiet
Personal inom fritidshem
Rektorsgrupp inom grundskola (med fritidshem)
Rektor, biträdande rektorer gymnasiet
Verksamhetschefer förskola, grundskola, gymnasieskola
Presidiet BUN
Presidiet GVN
Handläggare för kön till förskola och tillsyn över fristående förskolor
Barn och elevhälsan
Avdelning kvalitet och utveckling
Enhet Modersmål/Lotsen

Efter genomförd tillsyn

Skolinspektionen sammanställde protokoll utifrån genomförda intervjuer och
faktagranskning av översänd dokumentation/underlag och besvarade frågeställningar.
Protokollen skickades till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF). UAF gavs
möjlighet att gå igenom/faktagranska och även lämna synpunkter till Skolinspektionen på
sammanställningen. Förvaltningen granskade protokollen och lämnade även synpunkter.
Skolinspektionens beslut efter genomförd tillsyn översändes till förvaltningen under v25 och
v26.
Innehåll i dessa beslut redovisas i denna skrivelse.
Ärendebeskrivning

Här följer en rapport över Skolinspektionens samtliga beslutspunkter samt förvaltningens
handlingsplan för att skriftligen redovisa vidtagna åtgärder.
Besluten är uppdelade enligt följande;
 Förskola
 Grundskola
 Fritidshem
 Gymnasieskola

Föreläggande

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Gotlands kommun att senast
den 31 januari 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast
samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen. (Dnr 31-SI 2019:1113, 1114, 1115, 1116)
Skolinspektionens utförligare bedömning i respektive beslut skrivs inte in i denna
tjänsteskrivelse. Dessa finns bifogade i detta ärende. Vid nämndsammanträden ges en kortare
beskrivning av bedömningen.
I de fall det är möjligt får bristerna avhjälpas på annat sätt än Skolinspektionen föreslår.
Förskola
Styrning och utveckling av utbildningen
Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller författningskraven avseende att:
- Huvudmannen ser till att det inom ramen för utbildningen i förskolan och annan pedagogisk
verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn samt
tar emot anmälningar om kränkande behandling från förskolechefer. (6 kap. 6-10 §§ skollagen;
Lpfö 98, 1 Förskolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande värden)

Åtgärder
-

Se till att samtliga identifierade fall av kränkande behandling anmäls av personalen till rektorn
och därefter vidare till huvudmannen.
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Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2019/129

Fritidshem

Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet

Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller författningskraven avseende att:
- Undervisningen i fritidshemmet erbjuder eleverna en meningsfull fritid och rekreation. (14 kap. 2 §
skollagen; Lgr 11, 4 Fritidshemmets syfte)
- Huvudmannen ser till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek, och att
eleverna i övrigt erbjuds en god miljö. (2 kap 35 §, 14 kap. 9 § skollagen; Lgr 11, 1 Skolans
värdegrund och uppdrag, God miljö för utveckling och lärande)

Åtgärder
-

Se till att undervisningen i fritidshemmet erbjuder samtliga elever rekreation.
Se till att grupperna i fritidshemmet har en lämplig sammansättning och storlek.

Styrning och utveckling av utbildningen

Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller författningskraven avseende att:
- Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen i förhållande till de nationella målen, och
dokumenterar denna uppföljning. (1 kap. 9 §, 4 kap. 3 och 5-6 §§ skollagen; Lgr 11, 4
Fritidshemmets syfte och centrala innehåll)
- Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga
utvecklingsåtgärder för att säkerställa en likvärdig utbildning, och dokumenterar de beslutade
åtgärderna. (1 kap. 9 §, 4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
- Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen
och åtgärderna dokumenteras. (1 kap. 9 §, 4 kap. 3 och 6-7 §§ skollagen)
- Huvudmannen ser till att det inom ramen för utbildningen i fritidshemmet och annan pedagogisk
verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever samt
tar emot anmälningar om kränkande behandling från rektorer. (6 kap. 6-10 §§ skollagen; Lgr
11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande värden)

Åtgärder

Se till att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. I detta ingår:
- att fritidshemsverksamheten följs upp så att det finns ett tillräckligt underlag för att analysera
verksamhetens arbete mot de nationella målen i läroplanen,
- att de resultat som framkommer vid uppföljningen analyseras för att identifiera sådana faktorer
som påverkar och orsakar måluppfyllelsen,
- att det beslutas om, planeras och genomförs nödvändiga utvecklingsåtgärder utifrån analysen av
måluppfyllelsen samt
- att samtliga delar i det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras.
- se till att samtliga fall av kränkande behandling anmäls till rektorn och därefter vidare till
huvudmannen.
Grundskola
Förutsättningar för utbildningen
Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller författningskraven avseende att:
- Huvudmannen ser till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna i
förskoleklass och grundskola, så att den kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande och
för att stödja elevernas utveckling mot målen. (2 kap. 25 § skollagen)
- Huvudmannen ser till att det vid grundskoleenheterna erbjuds studiehandledning på modersmålet
till de elever som behöver det. (5 kap. 4 § skolförordningen)

Åtgärder

- Se till att tillgång till elevhälsans alla kompetenser finns i sådan utsträckning att de, utifrån varje enskild
skolas behov, kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande i arbetet med att stödja av elevernas
utveckling mot utbildningens mål.
- Se till att alla elever i behov av studiehandledning på modersmålet erbjuds detta utifrån elevens behov.
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Styrning och utveckling av utbildningen

Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller författningskraven avseende att:
- Huvudmannen ser till att det inom ramen för utbildningen bedrivs ett målinriktat arbete för att
motverka kränkande behandling av elever, samt tar emot anmälningar om kränkande behandling
från rektorer. (6 kap. 6-10 §§ skollagen; Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag,
Grundläggande värden)

Åtgärder
-

Se till att all kränkande behandling anmäls till rektorn och sedan vidare till huvudmannen.

Gymnasieskola

Förutsättningar för utbildningen

Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller författningskraven avseende att:
- Huvudmannen ser till att det vid gymnasieskolenheterna erbjuds studiehandledning på modersmålet
till de elever som behöver det. (9 kap. 9 § gymnasieförordningen)

Åtgärder

- Se till att alla elever som är i behov av studiehandledning på modersmålet får det.

Styrning och utveckling av utbildningen

Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller författningskraven avseende att:
- Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen i förhållande till de nationella målen, och
dokumenterar denna uppföljning. (1 kap. 9 §, 4 kap. 3 och 5-6 §§ skollagen)
- Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga
utvecklingsåtgärder för att säkerställa en likvärdig utbildning, och dokumenterar de beslutade
åtgärderna. (1 kap. 9 §, 4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
- Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen
och åtgärderna dokumenteras. (1 kap. 9 §, 4 kap. 3 och 6-7 §§ skollagen)

Åtgärder

Se till att:
- gymnasieskolans verksamhet följs upp så att det finns ett tillräckligt underlag för att analysera
tillgång och kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)
- de resultat som framkommer vid uppföljningen av tillgång och kvalitet på APL analyseras för att
identifiera sådana faktorer som påverkar och orsakar måluppfyllelsen,
- det utifrån analysen av uppföljningen av tillgång och kvalitet på APL beslutas om, planeras och
genomförs nödvändiga utvecklingsåtgärder samt
- dokumentera samtliga delar i det systematiska kvalitetsarbetet.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att föreläggandena innebär att Region Gotland ska ha vidtagit
åtgärder för att avhjälpa påtalade brister senast den 31 januari 2020. De vidtagna åtgärderna
ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen.
Handlingsplan
Här följer förvaltningens handlingsplan för att skriftligen redovisa vidtagna åtgärder.
 190902 genomför förvaltningen ett planeringsmöte för hur besluten skall besvaras
och översändas till SI. Dvs. vem gör vad, hur och när? Vid mötet deltar
förvaltningschef, avdelningschefer och kvalitetsutvecklare
 Inkomna beslut gås igenom och förberedande analys görs. Vid behov tas kontakt
med skolinspektionen.
 Avdelning kvalitet och utveckling är sammanhållande för processen
 Viktigt att svaren är tydliga och för att undvika komplettering och förtydligande i
efterhand.
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Avdelningschefer formulerar utkast till svar, ev. tillsammans med
verksamhetschef/rektor. Slutlig formulering görs i samråd med kvalitet och
utveckling
FC och resp. nämnd informeras om svarsinnehåll
Skriftligt svar/redovisningen formuleras för respektive del (förskola, grund, osv)
Slutgiltiga svar till skolinspektionen samordnas och skickas av kvalitet och utveckling
Svar/redovisning presenteras i respektive nämnd senast december-19
Svar/redovisning diarieförs och registreras i ärendet
Ärende och åtgärder följs upp i BUN respektive GVN under mars 2020

Beslutsunderlag

Beslut för förskola efter tillsyn i Gotlands kommun, skolinspektionen
Dnr 31-SI 2019:1113, 190620
Beslut för fritidshem efter tillsyn i Gotlands kommun, skolinspektionen
Dnr 31-SI 2019:1114, 190620
Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Gotlands kommun, skolinspektionen
Dnr 31-SI 2019:1115, 190626
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Skolinspektionens beslut
Föreläggande
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Gotlands
kommun att senast den 31 januari 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för
Skolinspektionen.
Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristen avhjälpas på
annat sätt.
Förutsättningar för utbildningen
Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller författningskraven
avseende att:
 Huvudmannen ser till att det vid gymnasieskolenheterna erbjuds studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. (9 kap.
9 § gymnasieförordningen)
Åtgärder
-

Se till att alla elever som är i behov av studiehandledning på modersmålet får
det.

Styrning och utveckling av utbildningen
Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller författningskraven
avseende att:
 Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen i förhållande till de
nationella målen, och dokumenterar denna uppföljning. (1 kap. 9 §, 4 kap. 3 och
5-6 §§ skollagen)
 Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder för att säkerställa en
likvärdig utbildning, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (1 kap. 9 §,
4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
 Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (1 kap. 9 §, 4 kap.
3 och 6-7 §§ skollagen)
Åtgärder
-

Se till att:
- gymnasieskolans verksamhet följs upp så att det finns ett tillräckligt
underlag för att analysera tillgång och kvalitet på det arbetsplatsförlagda
lärandet (APL),
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-

-

-

de resultat som framkommer vid uppföljningen av tillgång och kvalitet på
APL analyseras för att identifiera sådana faktorer som påverkar och
orsakar måluppfyllelsen,
det utifrån analysen av uppföljningen av tillgång och kvalitet på APL
beslutas om, planeras och genomförs nödvändiga utvecklingsåtgärder
samt
dokumentera samtliga delar i det systematiska kvalitetsarbetet.

Bedömning
Skolinspektionen bedömer att det finns brister i huvudmannens arbete med studiehandledning på modersmålet eftersom huvudmannen inte säkerställer att elever får
den studiehandelning på modersmålet som de är i behov av. Skolinspektionen bedömer även att det finns brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete eftersom
huvudmannens uppföljning av det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är bristfällig.
Den bristande uppföljningen medför att huvudmannen saknar ett tillräckligt underlag
för att kunna genomföra en analys och besluta om relevanta och nödvändiga
utvecklingsåtgärder.

Föreläggande
Förutsättningar för utbildningen
Brister i tillgången till studiehandledning på modersmål
Skolinspektionen bedömer att det finns brister i huvudmannens arbete med
studiehandledning på modersmålet. Tillsynen visar att huvudmannen inte säkerställer
att elever får den studiehandelning på modersmålet som de är i behov av. Bristen kan
leda till att elever som är i behov av studiehandledning på sitt modersmål inte ges
förutsättningar att utvecklas mot undervisningens mål.
Rättslig reglering
I gymnasieförordningen anges att en elev ska få studiehandledning på modersmålet,
om eleven behöver det.
Skolinspektionens utredning
Av Skolinspektionens utredning framgår att huvudmannen inte säkerställer att elever
får den studiehandelning på modersmålet som de är i behov av. I intervju med skolledningen för gymnasieskolan uppger en rektor att det finns elever som är i behov av
studiehandledning på ”väldigt speciella” språk men som inte får studiehandledning.
En rektor uppger att skolan inte har kunnat erbjuda studiehandledning på holländska.
En rektor uppger att det finns ”små språk” där de inte har kunnat tillgodose behovet,
där det inte finns tillgång till studiehandledare. En rektor uppger att det är svårt att
säga hur många elever det rör sig om som inte får studiehandledning, det varierar, max
tre elever. Enhetschefen för modersmålet uppger att på gymnasieskolan finns nu ett
behov av studiehandledning på swahili, vilket ännu inte kunnat tillgodoses. Det
kommer att undersökas om den tjänsten kan erbjudas via fjärrundervisning. Enhetschefen uppger att det hela tiden dyker upp nya språk som det finns ett behov av.
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Enhetschefen uppger att holländska är ett av språken som kommunen har möjlighet att
erbjuda studiehandelning i. En lärare uppger att det skulle behövas ”tolk” ibland på
lektioner för att vissa elever med annat modersmål ska ha en rimlig möjlighet att följa
med i undervisningen. En lärare uppger att problemen med att elever inte förstår det
svenska språket löses genom att deras klasskamrater får översätta. Fem lärare uppger
att det finns elever som skulle behöva studiehandledning på modersmålet, men som
inte får det. En lärare exemplifierar med en elev som skulle behöva studiehandledning
på thailändska. Avdelningschefen för gymnasieskolan uppger att de försöker tillgodose
elevernas behov av studiehandledning på modersmålet i den mån det finns tillgång till
lärare och att de kontinuerligt skickat personer för utbildning till studiehandledare.
Enhetschefen för modersmålet uppger att huvudmannen inte bevakar, följer upp eller
inventerar behovet av studiehandledning. Enhetschefen uppger att hon önskar att det
fanns resurser för att göra uppföljning kring behov av studiehandledning på modersmålet, men det görs inte i dagsläget. Lärarna uppger att rektorn inte följer upp om
eleverna får den studiehandledning på modersmålet som de är i behov av.
Motivering till föreläggande som ingripande
Då Gotlands kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter
som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Gotlands kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen.
Styrning och utveckling av utbildningen
Brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
Skolinspektionen bedömer att det finns brister huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Tillsynen visar att huvudmannens uppföljning av det arbetsplatsförlagda
lärandet (APL) är bristfällig. Den bristande uppföljningen medför att huvudmannen
saknar ett tillräckligt underlag för att analysera resultaten samt besluta om relevanta
och nödvändiga utvecklingsåtgärder.
Rättslig reglering
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet bedriva ett systematiskt
kvalitetsarbete genom att planera, följa upp och utveckla verksamheten. Inriktningen
på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i
skollagen och andra föreskrifter uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska
dokumenteras.
Av förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165 s. 306) framgår att huvudmannen har
det yttersta ansvaret för genomförandet av utbildningen vilket ger huvudmannen en
central roll när det gäller att bedriva ett kvalitetsarbete som ska garantera kvalitet och
likvärdighet. Kvalitetetsarbete ska bygga på de uppgifter som kommer fram i
verksamheternas kvalitetsarbete och på andra uppgifter som är väsentliga för
uppföljningen och utvecklingen.
Enligt Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet
(SKOLFS 2012:98) innebär systematiskt och kontinuerligt, att arbetet ska bedrivas
strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Varje huvudman och
varje skolenhet måste därför hitta sina former och rutiner för kvalitetsarbetet.
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Utgångspunkten är alltid densamma, att identifiera utvecklingsområden för ökad
måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. Huvudmannen behöver därför
klargöra hur detta arbete ska bedrivas.
Skolinspektionens utredning
Skolinspektionens utredning visar att huvudmannens uppföljning av det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är bristfällig. Av huvudmannens kompletterande svar till
Skolinspektionen framgår det att huvudmannen inte genomför någon uppföljning av
tillgång eller kvalitet på de arbetsplatsförlagda platserna. Huvudmannen uppger dock
att de får information om det skulle uppstå brist på platser för APL. Detta är även
något som rektorn och de biträdande rektorerna bekräftar i Skolinspektionens intervju.
En representant från nämnden uppger att den enda gång nämnden eller presidiet får
information kring frågor som rör det arbetsplatsförlagda lärandet är om det är något
som ”absolut inte fungerar”. En av representanterna har exempelvis fått information
om att APL på vårdprogrammet har haft för stort fokus på äldrevård och för lite fokus
på akutsjukvård. En annan representant uppger att det tidigare varit uppe information
på nämnden kring att det varit svårt att hitta APL-platser för elever på vissa program.
På Skolinspektionens fråga till representanterna för kvalitet- och utvecklingsenheten
om de tar upp tillgång och kvalitet på APL svarar tre representanter att det inte tas upp
och att det inte heller finns i gymnasieskolans inlämnade dokumenterade uppföljning
till huvudmannen.
Motivering till föreläggande som ingripande
Då Gotlands kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter
som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Gotlands kommun att
fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.
På Skolinspektionens vägnar

X

Sara Carlsson

Sara Carlsson
Beslutsfattare
Signerat av: Sara Carlsson

X

Linda Wolf

Linda Wolf
Föredragande
Signerat av: Linda Wolf

I handläggningen av ärendet har även utredare Anne-Charlotte Ramsthaler och
utredare Anna Möller medverkat.
Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se
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Fakta om Gotlands kommun
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2019. Detta
beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom
skolformen gymnasieskola
Gotlands kommun har ca 59 250 invånare. Regionfullmäktige ansvarar för att
kommunens verksamheter genomförs enligt lagar och förordningar och har som
huvudman det yttersta ansvaret för barn- och utbildningsverksamheten.
Regionfullmäktige har utsett barn- och utbildningsnämnden (BUN) samt gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden (GVN) att operativt fullgöra de statliga uppdragen för
barn- och utbildningsverksamheten.
Gotlands kommuns utbildnings- och arbetslivsförvaltning verkställer de båda
nämndernas beslut. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen leds av en
utbildningsdirektör, som tillika är skolchef.
Den kommunala gymnasieskolan leds av en avdelningschef. Skolenheten leds sedan av
en rektor och fem biträdande rektorer. Elevantalet i kommunens gymnasieskola var vid
tillsynens tidpunkt ca 1520.
Måluppfyllelse
Kunskapsresultat
Enligt Skolverkets nationella statistik för år 2018 var den genomsnittliga betygspoängen
för elever på yrkesprogram 13,0 i jämförelse med rikets 13,2. Den genomsnittliga
betygspoängen för elever på högskoleförberedande program var 15,1 i jämförelse med
rikets 14,8.
Skolverkets nationella statistik för år 2018 visar att 71,0 procent av avgångseleverna
hade grundläggande behörighet till högskola i jämförelse med rikets 73,0 procent.
Läsåret 2017/18 var andelen elever med examen från nationellt program 92,3 procent i
jämförelse med rikets 90,4 procent.
Trygghet och studiero
I Skolinspektionens enkät, som genomfördes våren 2018 i år 2, framgår att 80 procent
av eleverna i år 2 upplever att de har studiero på lektionerna. Av enkäten framgår även
att 91 procent av eleverna känner sig trygga i skolan.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Omdisponering av eget kapital
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om tilläggsbudgetering på
driften genom omdisponering av det egna kapitalet med 3,5 miljoner kronor för
att täcka det underskott som uppstått på grund av återbetalning av återsökta
statsbidrag för asyl.

Sammanfattning

I samband med upprättandet av delårsrapport 2 och i enlighet med Region Gotlands
regler för styrning och uppföljning, avser gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
att nyttja delar av det egna kapitalet för att täcka det underskott om 3,5 miljoner
kronor (kostnadsnetto) som uppstått på grund av regionstyrelseförvaltningens
administration av återsökningar av statsbidrag för asyl.
Ärendebeskrivning

Region Gotland bildade år 2016 en central organisation för att söka och hantera
statsbidrag från Migrationsverket. För utbildnings och arbetslivsförvaltningen (UAF)
innebar detta i praktiken att inga ansökningar gällande statsbidrag skulle sökas utav
verksamheten i UAF utan regionstyrelseförvaltningen (RSF) administrerade och
sökte bidragen från Migrationsverket. När RSF hade gjort en ansökan och skickat
den till Migrationsverket påfördes förvaltningarna det sökta beloppet som en intäkt i
driften och beloppet bokfördes även som en fordran mot Migrationsverket på ett
centralt balanskonto i regionen.
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Under 2019 har de återsökta bidrag som legat på balanskontot som fordran mot
Migrationsverket och där Migrationsverket avslagit och rättat vissa tidigare1
återsökningar av bidrag, återförts till förvaltningarna utav regionstyrelseförvaltningen.
För utbildnings- och arbetslivsförvaltningens egna prognoser gällande bidrag från
Migrationsverket har informationen från RSF haft brister vilket framförallt har
påverkat storleken för det periodiserade beloppet för fjärde kvartalet 2018 vilket har
medför ett ökat kostnadsnetto för 2019.
Sammantaget påverkas gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ekonomi negativt,
då det saknas täckning för avslagna och rättade bidrag motsvarande 3,5 miljoner
kronor för år 2019.
Regionstyrelseförvaltningen har numera ändrat utbetalningarna till förvaltningarna
genom att utbetalning för bidrag görs endast då det återsökta bidraget inkommit från
Migrationsverket.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens egna kapital uppgår till 30,4 miljoner
kronor år 2019.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i
samband med delårsrapport 2 och i enlighet med Region Gotlands regler för styrning
och uppföljning, nyttjar delar av det egna kapitalet för att täcka det underskott om
3,5 miljoner kronor som uppstått på grund av regionstyrelseförvaltningens
administration av återsökningar av statsbidrag för asyl.
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Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Bidrag sökta för åren 2016 till 2018
2 (2)

