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1 Verksamhetsplanens syfte och funktion
Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit konkretiseras. Verksamhetsplanen skall visa vägen från
regionfullmäktige till nämnder, förvaltningar, avdelningar, enheter och medarbetare så att
den inriktning och de mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region
Gotland rör sig i den riktning som är önskvärd. Verksamhetsplanen utgår från det
systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningen och fastställs av nämnd.
I verksamhetsplanen ingår de övergripande mål från koncernstyrkortet som är tillämpliga
för förvaltningen. Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prioriterade aktiviteter som
planeras att genomföra och till vilka mål de kopplas.
Det finns en ambition i verksamhetsplanen att den direkta styrningen från staten respektive
via kommunen (regionen) ska komplettera varandra.

.

Ärendenr BUN 2019/13 GVN 2019/257 Datum 2019-10-14

Figur 1: Region Gotlands styrmodell

Verksamhetsplanen är framtagen inom förvaltningen i samråd med verksamheterna och
nämnderna. Alla enheter tar därefter fram egna aktivitetsplaner med utgångspunkt från
verksamhetsplanen. För alla medarbetare ska det upprättas medarbetarkontrakt som knyter
ihop den enskildes uppdrag med det förvaltningsövergripande uppdraget.
Styrkort

Verksamhetsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Figur 2: Styrkedjan från koncernstyrkort till medarbetarkontrakt
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Verksamhetsbeskrivning

2.1

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens (UAF) uppdrag är att erbjuda en god, likvärdig
och hälsofrämjande lärmiljö med verksamheter av hög kvalitet som främjar alla barns,
elevers, studerandes och deltagares positiva utveckling och lärande. Kort sagt: vi ska skapa
förutsättningar för att alla ska få möjlighet att lyckas. Målsättningen är att elever,
studerande och deltagare ska fullfölja sin skolgång och studier, ge möjlighet till ett livslångt
lärande för enskilda medborgare, ge en god grund för att aktivt kunna delta i samhällslivet,
att höja utbildningsnivån på Gotland, att erbjuda utbildningar som matchar den enskildes,
näringslivets och samhällets behov samt att arbeta för en hållbar kompetensförsörjning på
Gotland.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har cirka 2200 medarbetare och förvaltningen leds
av en utbildningsdirektör. Det politiska ansvaret för verksamheterna delas mellan barn- och
utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Figur 3: Organisationsbild. Beskriver förvaltningens verksamheter.
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2.1.1

UAF:s statliga uppdrag;



Det statliga uppdraget för skolväsendet (förskola, grundskola, särskola,
gymnasium, vuxenutbildning) regleras i skollagen (2010:800)1 och i övriga
nationella styrdokument. Skollagen reglerar även barn- och elevhälsa, studie- och
yrkesvägledning samt det kommunala aktivitetsansvaret.



Barnkonventionen gäller som lag från och med 1 januari 2020

Skollagen omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (inkl. svenska för invandrare), särskild utbildning för vuxna samt barn och elevhälsan.
Skollagen beskriver även det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar.
1
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Folkhögskolans uppdrag som utgår bl.a. från förordning (2015:218) om
statsbidrag till folkbildningen.



Fenomenalen Science Center. Har till en del ett statligt uppdrag som finansieras
med statsbidrag från Skolverket.



Arbetsmarknadsenheten arbetar med arbetsmarknadsinsatser på individnivå.



Integrationsenhetens uppdrag är att ge nyanlända förutsättningar för etablering i
det gotländska samhället.



Ungdomsenhetens uppdrag är att bedriva ungdomsgårdar samt ungkulturhus.
Fältfritidsledare ingår även i enheten.



Kulturskolan Gotland är en frivillig verksamhet inom Region Gotland. Uppdraget
är att erbjuda undervisning och aktiviteter för barn, ungdomar och i mån av plats
även vuxna.



Studieförbundens kommunala bidrag hanteras inom gymnasie- och
vuxenutbildningsavdelningen.

2.1.2

2.2

Verksamhetsplan 2020

UAF:s kommunala uppdrag

Nulägesbeskrivning

I verksamhetsplanen 2020 anges prioriterade aktiviteter som kopplas till övergripande mål
från styrkortet.
2.2.1

Samhälle

Ett prioriterat område för de båda nämnderna är att skapa en god lärmiljö för livslångt
lärande som leder till att elever och studerande fullföljer sina studier 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 som behöver fortsatt fokus i förvaltningen.

Ärendenr BUN 2019/13 GVN 2019/257 Datum 2019-10-14

Den psykiska ohälsan bland befolkningen är ett ökande orosmoln. En regional
handlingsplan för förebyggande arbete mot självmord finns upprättad, samt en
förvaltningsöverskridande handlingsplan för ökad psykisk hälsa. Fler barn och unga är i
behov av extra stöd och specialinsatser. En utmaning är att hitta sätt att främst arbeta
hälsofrämjande och förebyggande. Övergripande elevhälsoplan tas fram för UAF för att
underlätta verksamheternas arbete, för att öka likvärdigheten mellan skolorna och att skapa
bättre förutsättningar för elevhälsopersonal som arbetar på flera skolor.
I mars 2019 levererade SKL ”#skolDigiplan - Nationell handlingsplan för digitalisering av
skolväsendet”2. Den innehåller förslag på nationella initiativ och aktiviteter som behövs för
att nå den nationella strategins mål till år 2022. En likvärdig tillgång och användning av
tidsenliga och digitala verktyg, samt digital kompetens är en viktig rättvisefråga. Skolan har
här en central roll. Den nationella digitaliseringsstrategin3 har inneburit reviderade
läroplaner med krav på att skolan ska ge varje barn och elev en adekvat digital kompetens,
vilket innebär att den digitala kompetensen förändras över tid i takt med utvecklandet av

2
3

Framtagen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket, och i samverkan med skola och näringsliv.
Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Beslutad av regeringen 2017
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såväl användande som verktyg. En fortsatt satsning på kompetensutveckling av personal är
här mycket viktigt.
Ungdomars förändrade fritidsvanor gör att det finns ett behov av att se över mötesplatser
och arenor. Verksamheter, som ungdomsenheten, behöver än mer arbeta för att finnas där
ungdomar uppehåller sig, det vill säga en anpassning till den digitala världen – vilket
innebär en stor utmaning.
En utmaning att arbeta vidare med är att öka likvärdigheten i våra skolor4. Förvaltningen
ser fortsatt skillnader både inom och mellan skolor samt mellan pojkar och flickor. Skolan
behöver bland annat arbeta vidare med sitt kompensatoriska uppdrag. En förebyggande
och främjande elevhälsa är betydelsefull för att vi ska lyckas. Dessutom är det viktigt med
en väl fungerande samverkan mellan professioner både inom och utanför skolans
verksamhet. Övergångarna mellan skolformerna behöver säkerställas och överlämningarna
bli mer genomarbetade. Tidiga och riktade insatser samt flexibel och behovsstyrd
resursanvändning är några stödjande åtgärder för att öka likvärdigheten. I övrigt hänvisas
till delår 2 2019 där resultat och analys redovisas för respektive skolform.
2.2.2

Verksamhet

Kvalitet

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen har i dag en inarbetad struktur med
resultatinsamling, analysarbete och uppföljning i dialogform för skolledare. Det finns dock
ett behov av att öka delaktigheten i analysarbetet tillsammans med medarbetarna och att
förvaltningens alla verksamheter skall känna sig delaktiga och följas upp under året.
Behovet av att anpassa utbudet för framtida behov blir mer och mer tydligt. Dels beror
detta på de stigande barn- och elevtalen i verksamheterna som främst beror på en ökande
inflyttning till Gotland. Dels beror detta på att Visby växer i snabb takt, vilket innebär att
det börjar bli ont om plats i både förskolor och skolor i Visby och dess närområden.
Region Gotland beslutade under 2018 om en strategi för serviceutbudet som ska ge
vägledning för hur servicenivån ska vara i de olika delarna av ön. Den är ett viktigt underlag
för förvaltningens fortsatta planering och arbete.

Ärendenr BUN 2019/13 GVN 2019/257 Datum 2019-10-14

Att öka elevernas och vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och förståelse är ett
fortsatt utvecklingsområde för Gotlands kommunala skolor, vilket konstaterades i
analysrapport vår 2019. En gemensam struktur med information till vårdnadshavare och
elever samt barn är under framtagande, ett s.k. ”förväntansdokument”. Beskriver
skyldigheter och rättigheter som vårdnadshavare och elever samt barn har, i förskola,
grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.
Det statliga stödet till kulturskolan är återinfört. Det förbättrar kulturskolans möjligheter att
utöka kulturskolans utbud och nå fler grupper. Andelen elever som är inskrivna i
Kulturskolan Gotland är något lägre än i riket i övrigt.
2.2.3

Pågående förvaltningsövergripande utvecklingsarbete:

Förskolan kommer att genom projektet Bokstart starta upp ett forskningssamarbete med
Uppsala Universitet där förskollärareleverna kommer att delta i forskningen via sina
partnerförskolor. Projektet är ett samarbete mellan biblioteket, BVC och förskolan
Gotland.

4

I begreppet ”skola” menar vi förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.
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STL – Skriva sig till lärande: Är en modell som ökar lärandet och språkutvecklingen genom
att kombinera pedagogik och digital teknik. Genomförs i samarbete med SKL. Ett stort
antal pedagoger i grundskola utbildas. Årskurs 1 och 4 på samtliga grundskolor deltar.
PRIO (Planering – Resultat – Inatiativ – Organisation) är ett skolutvecklingsarbete utifrån
en modell som SKL (Sveriges kommuner och landsting) framställt i samarbete med
Stockholms stad.
Digitalisering syftar till att både stärka det pedagogiska uppdraget och förbättra processer
inom centrala funktioner samt öka likvärdigheten.
IFOUS – Digitala lärmiljöer – Likvärdig utbildning med fjärr och distansundervisning. Ett
projekt med Grundskola, gymnasium, vuxenutbildning i samarbete. Syftet är att utveckla
fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att
stödja elevernas kunskapsutveckling.
”Hållbara Gotland” kopplat till statliga ersättningsmedel5 pågår med namnet ”Kompetenta
Gotland” Projektet har som långsiktigt mål att öka studiemotivationen för gotländska
elever, öka kunskapen om olika yrken och utbildningar samt ombesörja
kompetensförsörjningen på Gotland. Detta för att möta det ökande behovet av studie- och
yrkesvägledning samt även fungera som ett nav för samarbetet skola och arbetsliv.
Tillgängliga lärmiljöer får stöd av Specialpedagogiska specialmyndigheten (SPSM). Syftet
med projektet är att öka måluppfyllelsen och öka kunskapen om olika pedagogiska
arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. Gotland har i snitt en högre andel
barn och unga som diagnosticeras med neuropsykiatriska funktionsvariationer i jämförelse
med riket. Kompetens att anpassa verksamheterna till barns och elevers olikheter är därför
särskilt viktigt på Gotland.
En fortsatt utmaning framåt är etablering, särskilt behöver nyanlända kvinnors situation
uppmärksammas och där spelar förskolan en stor roll. Möten och mötesplatser mellan
etablerade och nya gotlänningar är viktigt för integrationsarbetet. Att skapa sådana
mötesplatser är en del av UAF:s uppdrag.

Ärendenr BUN 2019/13 GVN 2019/257 Datum 2019-10-14

Under 2019 är vuxenutbildning en prioriterad fråga för SKL. Arbetsförmedlingens
förändrade uppdrag kommer sannolikt också att innebära att Vuxenutbildningen blir en
ännu viktigare aktör i arbetsmarknadspolitiken än den redan är.
Lärcentrum är en plats där studerande på olika utbildningsnivåer och hos olika
utbildningsanordnare från vuxenutbildning 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 och arbetet fortsätter under 2020.
För Gotlands Folkhögskolan, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenheten är
omorganisationen/reformeringen av Arbetsförmedlingen den enskilt största osäkerheten
och påverkansfaktorn.
Fenomenalen Science Center är med och driver konceptet Maker Tour-mot nya höjder
tillsammans med bl.a. Region Kronoberg, Tekniska museet och Linnéuniversitetet. Ett
utbildningskoncept som gör det enklare för lärare att öka elevernas intresse för
5

Statliga ersättningsmedel för minskad kalkbrytning, sk ”Peter Larsson-pengarna”
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naturvetenskap, teknik och matematik. Skolorna får även besök av en maker-buss som
utbildar både elever och lärare i teknikutveckling och programmering helt kostnadsfritt
Kompetensförsörjningen inom skolan är en av de absolut viktigaste frågorna under
kommande åren och får mycket stor påverkan på hur likvärdigheten kan säkras för barn
och elever över hela ön. Eftersom lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna
ska lyckas nå målen så är kompetensförsörjning intimt förknippad med kvalitet i skolan.
2.2.4

Uppdrag från regionfullmäktige

Skolöversyn - Inför budget år 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN) den 4
juni 2019 att ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med
ett projektdirektiv inför en större översyn av den kommunala förskole- och
grundskoleorganisationen. Därefter beslutade regionfullmäktige den 17 juni 2019 att ge
BUN i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland. Detta utifrån en
kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet och då med
en bibehållen kvalitetsnivå. Kompetensförsörjningen och lokaler skall särskilt belysas.
Målbilden är att bygga upp en kostnadseffektiv förskole- och grundskoleverksamhet av
likvärdig och god kvalitet på hela ön som är möjlig att kompetensförsörja.
2.2.5

Prioriterade uppdrag från nämnd

Alléskolan får en permanent lösning - BUN har begärt om investeringsmedel på 82
miljoner kronor för en tillbyggnad av Alléskolan på befintlig tomt i Visby och då i form av
ett modulhus och en renovering av befintligt skolhus för år 2020–2022 samt tilläggsanslag
för ökade driftkostnader med 6,2 miljoner kronor per år. Regionfullmäktige har i juni
beviljat medlen. Alléskolan är i ett eftersatt skick med ett föreläggande kring ljudmiljön
orsakad av ventilationsanläggningarna.
2.3

Ekonomi
2.3.1

Kostnad per barn, elev och studerande

Gotland har 2018 högre kostnader, per barn/elev och studerande, för de flesta
verksamheter jämfört med genomsnittet för jämförbara kommuner6 och riket, med
undantag av gymnasiet, vuxenutbildningen, SFI som har lägre kostnad. För hela perioden
2015–2018 har däremot Gotlands kostnader per barn och elev procentuellt minskat mer
jämfört med utvecklingen av genomsnittet för jämförbara kommuner och riket.

Ärendenr BUN 2019/13 GVN 2019/257 Datum 2019-10-14

2.3.2

Kostnad per invånare

Region Gotland har högre kostnader per invånare, för varje skolform, än vad som
motiveras av den egna strukturen enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet.
Sammanlagt har den egna kommunen en sammanlagd överkostnad för år 2018 på 123,8
miljoner kronor, att jämföras med 168,7 miljoner kronor år 2017, 212 miljoner kronor 2016
och 238 miljoner kronor för 2015. Från och med år 2015 har överkostnaden minskat med
114,5 miljoner kronor.

Jämförbara kommuner är kommungruppen mindre stad/tätort, likhetsutsökta kommuner från kommun- och landstingsdatabasen
Kolada.
6
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Beslutad budget per avdelning eller verksamhet.

Internbudget BUN 2020, budget tkr
(Innehåller prognos om preliminära externa intäkter)
Organisation
41

Verksamhet
11

32

39

40

41

42

43

Ärendenr BUN 2019/13 GVN 2019/257 Datum 2019-10-14

44

45

46

47

Barn- och utbildningsnämnden
Intäkter
Kostnader
Nettoram

0

Nämnd
Kostnader
Summa

0

Science center Fenomenalen
Intäkter
Kostnader
Summa

0

Kulturskola
Intäkter
Kostnader
Summa

0

Gemensam verksamhet
Intäkter
Kostnader
Summa

0

Förskola
Intäkter
Kostnader
Summa

0

Pedagogisk omsorg
Intäkter
Kostnader
Summa

0

Fritidshem
Intäkter
Kostnader
Summa

0

Förskoleklass
Intäkter
Kostnader
Summa

0

Grundskola inkl grundsärskola
Intäkter
Kostnader
Summa

0

Gymnasiesärskola
Kostnader
Summa

0

Särskild utbildning för vuxna
Kostnader
Summa

0
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Internbudget GVN 2020, budget tkr
(Innehåller prognos om preliminära externa intäkter)
Organisation
46

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Intäkter
Kostnader
Nettoram

0

Verksamhet
11

Nämnd
Kostnader
Summa

38

0

Ungdomsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Summa

46

0

Gymnasieutbildning
Intäkter
Kostnader
Summa

49

0

Folkhögskola
Intäkter
Kostnader
Summa

47

0

Vuxenutbildning
Intäkter
Kostnader
Summa

61

0

Integration
Intäkter
Kostnader
Summa

Ärendenr BUN 2019/13 GVN 2019/257 Datum 2019-10-14

62

0

Arbetsmarknadsåtgärder
Intäkter
Kostnader
Summa

0

Nettoram

0
Budget 2020

Investeringar
Tabell 1: Investeringsram Kommentarer:
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Medarbetare

Det är stora skillnader gällande behörighetsläget mellan förskole- och skolenheterna inom
grundskolan, till stor del beroende av geografiskt läge. Till detta tillkommer vetskapen om
att universiteten inte kommer att utbilda lärare i tillräcklig omfattning för att möta behoven
framåt, detta gäller samtliga skolformer. Redan nu förekommer det att förvaltningen inte
lyckas rekrytera de behöriga lärare som krävs för att motsvara kraven inom de
skollagsreglerade skolformerna.
Andra yrkesgrupper som är särskilt svårrekryterade är studie- och yrkesvägledare och flera
av barn- och elevhälsans yrkesgrupper. Det är nödvändigt med en fortsatt satsning på
konkurrenskraftiga löner för dessa bristgrupper, men också att fortsätta att arbeta brett för
att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Inte minst arbetet inom
arbetsmiljöområdet har betydelse för medarbetarnas välmående och därmed troligen för
bilden av Region Gotland som arbetsgivare. Inom området hör också behov av fortsatta
satsningar på t ex alternativa kompetenser, fjärrundervisning och tvålärarsystem, som
alternativ för att minska beroendet av legitimerade lärare och samtidigt skapa
förutsättningar för ett hållbart och inkluderande arbetsliv.
Antal anställda (delår 2) med kommentarer.

Antal anställda totalt

2018 07 31

2019 07 31

Diff

1 958

2 094

136

1 453
340
165

1 486
378
230

33
38
65

varav
-

kvinnor
män
tidsbegränsat anställda

Tabell 2: Medarbetare

Kommentarer: Den största delen av ökningen kan hänföras till anställningar som
finansierats via statsbidrag. Noteras att förvaltningen löpande också har ett antal
timanställda inom framförallt förskolans och grundskolans verksamheter. Under perioden
januari till juni 2019 anställdes motsvarande 82,78 årsarbetare korttidsvikarier via den
centrala vikarieförmedlingen inom dessa verksamheter.

Ärendenr BUN 2019/13 GVN 2019/257 Datum 2019-10-14
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Figur 4: Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands koncernstyrkort är övergripande för alla regionens verksamheter.
Koncernstyrkortet innehåller sex målområden fördelat på perspektiven samhälle och
verksamhet. Mål från koncernstyrkort:
3.1.1

Samhälle

Social hållbarhet

1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn
har goda uppväxtvillkor
3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Ekonomisk hållbarhet

4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på
hela Gotland
6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

Ekologisk hållbarhet

Ärendenr BUN 2019/13 GVN 2019/257 Datum 2019-10-14

7. Gotlands klimatavtryck minskar
8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen
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Verksamhet

Kvalitet

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt
med berörd verksamhet inom regionen
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt
bemötta
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

Medarbetare

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus

3.2

Mål från övergripande planer, strategier och program

Ärendenr BUN 2019/13 GVN 2019/257 Datum 2019-10-14

Varje avdelning inom UAF beslutar om tillämpliga aktiviteter kopplade till nedanstående
program/strategier.


Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland?



Integrationsstrategi för Gotland 2017–2020.



Internationell strategi för Region Gotland



Miljöprogram för Region Gotland



Program för god och jämställd hälsa



Handlingsplan för digitalisering 2017–2022



Program för självmordsförebyggande arbete



Handlingsplan psykisk hälsa



Handlingsplan Alkohol, narkotika och tobak?



Nämndernas samrådsgrupp med organisationer för personer med
funktionsnedsättningar inom Region Gotland samt tillhörande arbetsplan



Arbetsmarknadspolitiska strategin



Strategi för våldsförebyggande arbete
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4 Prioriterade aktiviteter
Nedan beskrivna aktiviteter är områden förvaltningen behöver utveckla eller bevara i syfte
att nå målen.
SOCIAL HÅLLBARHET
Avser mål 1: Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Aktivitet
Gemensamt


Tillgängliga lärmiljöer ska bli en naturlig del av verksamheten som ständigt utvärderas och utvecklas.



Väl fungerande övergångar mellan skolformerna.



Implementera den nationella IT-strategin.



Utökat samarbete mellan skolformer och andra aktörer inom utbildning.

Avser mål 2: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor
Aktivitet
Gemensamt


Utveckla arbetet mot kränkande behandling



Utveckla hälsoarbete i syfte att öka välmående och uppnå arbetsmiljö



Arbeta med barns delaktighet, integritet och jämställdhet



Kvalitativt samarbete med Barn- och elevhälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och
Barnhabiliteringen



Samordna och erbjuda samhällslotsar till alla förvaltningar inom Region Gotland. Erbjuda föräldragrupper till
nyanlända.

Avser mål 3: Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Aktivitet
Gemensamt


Skapa gemensamma handlingsplaner, för t.ex. inrymningar



Utbildningsinsatser för chefer, medarbetare, barn, elever, ungdomar, studerande och deltagare för att skapa
trygghet, medvetenhet och rusta för ett uthålligt och robust samhälle



Beredskap för att ge flerspråkig information



Krisplanerna används som grund

EKONOMISK HÅLLBARHET
Avser mål 4: Ökad befolkning i arbetsför ålder

Ärendenr BUN 2019/13 GVN 2019/257 Datum 2019-10-14

Aktivitet
Gemensamt
Vara goda ambassadörer och attraktiva arbetsgivare för våra verksamheter för att få nya medarbetare.

God likvärdig kvalité i samtliga verksamheter/enheter

Samarbete med Uppsala universitet genom partnerskap, aspirantplatser, VFU-handledare.

Verka för ett gott mottagande och en hållbar etablering av nyanlända genom att ge stöd på flera språk inom

många olika områden.

Avser mål 5: Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland
Aktivitet
Gemensamt
Utveckla samarbete med företag och näringslivsorganisationer med syfte att kompetensförsörja,
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Avser mål 6: Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Aktivitet
Gemensamt
Följa rutiner för bostadsförsörjning


EKOLOGISK HÅLLBARHET
Avser mål 7: Gotlands klimatavtryck minskar
Aktivitet
Gemensamt
Varje arbetsplats arbetar för att tillsammans med personal, barn, elever och deltagare för att minska

klimatavtryck och medvetandegöra människans påverkan på miljön.
Uppmuntra medarbetare, elever och deltagare att välja cykel istället för bil och kollektivtrafik.

Erbjuda kranvatten och vegetarisk kost vid representation.

Utbilda för ökad medvetenhet utifrån agenda 2030.


Avser mål 8: Tillgången vill vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Aktivitet
Gemensamt
Medvetandegöra medarbetare, barn, elever, deltagare och ungdomar om vikten av vattnets betydelse för

människan, naturen och samhället.

Avser mål 9: Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen
på ekosystemen
Aktivitet
Gemensamt
Uppmuntra personal och deltagare att välja cykel istället för bil.

Erbjuda kranvatten och vegetarisk kost vid representation.

Informera om vilka hållbara val som finns vid planering av olika arrangemang.

Öka medvetenheten om samspel mellan människa, samhälle och natur.


KVALITET
Avser mål 10: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Aktivitet
Gemensamt

Utveckla fler E-tjänster även på andra språk

Byt ut eller utveckla lärplattformerna

Tillgänglighetsgranska webb, dokument med mera. Region Gotland mallar ska användas

Analysera servicemätningen och göra förbättringar utifrån resultat

Rutiner för bemanning/kontakt med verksamheterna

Ärendenr BUN 2019/13 GVN 2019/257 Datum 2019-10-14

Avser mål 11: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Aktivitet
Gemensamt
Att systematiskt arbeta med resultat utifrån:

Elev- och kundenkäter

Synpunkter och klagomål

Servicemätningar

Uppföljning av verksamheterna

Kontrollera tillgängligheten i allt vi gör.

Vara transparanta i våra processer med en större tydlighet i våra kommunikationskanaler för att stödja detta.
Informera alla regionens medarbetare om vikten av att använda tolk eller samhällslots vid behov.

Utbilda i bra bemötande.
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Avser mål 12: Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Aktivitet
Gemensamt
Arbeta enligt ”Handlingsplan digitalisering 2017 – 2022”

Verksamheterna ska arbeta med utveckling genom att ta stöd i det systematiska kvalitetsarbetets processer och

synliggöra den utveckling som sker
Fortsätta kompetenssatsa i digitalisering - höja lägstanivån

Omvärldsbevaka för att förnya, förbättra samt bygga strukturer som främjar innovation

Knyta forskning till pågående och planerade projekt


MEDARBETARE
Avser mål 13: Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Aktivitet
Gemensamt


Genomföra de aktiviteter som kan hänföras till pågående översyn av den gemensamma organisationskulturen
inom Region Gotland och som förväntas föreslås för att nå ett nytt läge, utifrån en önskad tillitsbaserad kultur.



Hålla dialogen levande kring vad begreppet ”tillit” innebär, till exempel på arbetsplatsmöten.



Tydliggör uppdragen på central förvaltning och RSF så att vi vet vem som gör vad. Om vi klargjort rollerna så är
det lättare att veta vilket stöd som finns centralt och vilket man måste skaffa sig själv i egen budget.



Skapa tydliga ramar där det tillåts att vara kreativ. Förmedla budskapet att det är tillåtet att misslyckas till
förmån för att pröva ex. nya undervisningsmetoder.



Vi efterfrågar ett starkare verksamhetsperspektiv ”bottoms-up” i planer och beslut. Lita till professionen i val av
utvecklingsinsatser och kompetensutveckling.

Avser mål 14: Region Gotland lyckas kompetensförsörja genomaktivt och strategiskt arbete
Aktivitet
Gemensamt


Genomföra de aktiviteter som definieras i UAF:s komptensförsörjningsplan.



Fortsätt samarbetet med Uppsala universitet/Campus Gotlands lärarutbildning.



I samarbete med HR utveckla nya rekryteringskanaler.



Tillgängliggöra studie- och yrkesvägledning för alla gotlänningar.



Utveckla arbetet med skola-arbetsliv som hela skolans ansvar.



Bidra till att hela arbetskraften på Gotland tas i anspråk.



Utforma en modell av RAK (rätt använd kompetens) – se över vem som gör vad.

Avser mål 15: Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus

Ärendenr BUN 2019/13 GVN 2019/257 Datum 2019-10-14

Aktivitet
Gemensamt


Genomföra de aktiviteter som definieras i arbetsgruppen ”lärares arbetsmiljö”. I tillämpliga delar genomförs
aktiviteter även för de medarbetare inom UAF som inte direkt berörs av arbetsgruppens arbete.



Genomföra de aktiviteter som definieras på förvaltningscentral nivå efter genomförd medarbetarenkät under
hösten 2019.



Genomföra de aktiviteter som definieras på förvaltningscentral nivå efter genomförd uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) under hösten 2019.



Aktivt arbete utifrån Regionens friskvårdpolicy.



Gemensamma friskvårds- och personalaktiviteter för att öka samhörigheten, skapa vi-känsla på arbetsplatsen,
utveckla likabehandlingsarbetet.
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5 Uppföljning
Skollagens krav, nationella mål, delår 2 och analysrapport VÅR är en del av det underlag
som används i framtagandet av verksamhetsplanen. Uppföljning och analys av
verksamhetsplanens indikatorer samt central sammanhållna aktiviteter sker löpande under
året. Slutligt resultat och måluppfyllelse redovisas i verksamhetsberättelsen.
Kedjan för uppföljning illustreras nedan och utgörs av en omvänd styrkedja. Innehållet i
medarbetarkontraktet följs upp av enhetschef7. Innehållet i aktivitetsplanen på enhetsnivå
följs upp av avdelningschef. Genomförd uppföljning visar hur väl förvaltningens olika
verksamheter når målen, vilka utvecklingsområden som finns framöver samt vilka insatser
som ska genomföras för att öka måluppfyllelsen.

Figur 5: Uppföljarkedjan

Ärendenr BUN 2019/13 GVN 2019/257 Datum 2019-10-14

För de verksamheter som styrs av skollag är Skolverkets kvalitetshjul känt. Sveriges
kommuner och landsting (SKL) har även tagit fram en motsvarande modell som gäller alla
kommunalt styrda verksamheter, den så kallade styrsnurran.

Figur 6: SKL styrsnurra

Delår 2

7

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

Analysrapport VÅR

Ärendenr BUN 2019/13 GVN 2019/257 Datum 2019-10-14

I början av vårterminen mottar rektor på
förskolor resultat av föräldraenkäter.
Vartannat år mottar rektorer inom
grundskola och gymnasiet resultat av
elevenkäter. Ingen skriftlig analys av detta
begärs in. Under vårterminen kallar
kvalitets- och utvecklingsavdelningen in till
kvalitetsuppföljningssamtal med alla
rektorer samt övriga enhetschefer med
utgångspunkt i värdegrundsarbetet inom
verksamheterna. Några få frågeställningar
kopplade till de prioriterade
utvecklingsområdena i verksamhetsplanen
diskuteras. Med enkätresultaten och
kvalitetsuppföljningssamtalen som underlag
utarbetar kvalitets- och
utvecklingsavdelningen analysrapport VÅR.
Analysrapport VÅR har fokus på
värdegrund och trivsel.
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Indikatorer för löpande nämndinformation

Ärendenr BUN 2019/13 GVN 2019/257 Datum 2019-10-14

Kompletteras när indikatorerna till styrkortet är fastställda.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/257
15 oktober 2019

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2020, inklusive beslut om uppföljning
Förslag till beslut


Verksamhetsplan 2020, exklusive punkt 5.1 Indikatorer, fastställs enligt förslag
under förutsättning att även barn- och utbildningsnämnden fastställer nämnda
plan.

Region Gotlands koncernstyrkort beslutades i Regionfullmäktige
2019-06-17 och gäller för perioden 2020 – 2024. Respektive förvaltning gör en
verksamhetsplan kopplat till koncernstyrkortet, utifrån en mall från ledningskontoret.
Verksamhetsplanen skapar en röd tråd från regionfullmäktige via nämnd och
förvaltning, vidare till avdelnings- och enhetsnivå, och knyter ihop regionfullmäktiges
mål med verksamhetsplanering och budget.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2020
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende GVN 2019/211
24 september 2019

Maria Benczy
chef Barn- och elevhälsan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa
Förslag till beslut

•

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

Sammanfattning

Programmet för god jämlik jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i Region
Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025; Gotlänningarna har bra hälsa
och mår bäst i landet.
Programmet för god jämlik jämställd hälsa (giltighetsperiod 2019–2023) pekar ut fyra
prioriterade fokusområden för att nå det övergripande målet om att gotlänningarna
har bra hälsa och mår bäst i landet.
Dessa fyra prioriterade fokusområden är:
1. Barn och unga - En god start i livet
2. Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
3. Hälsosamt åldrande
4. Inflytande och delaktighet
Programmet innehåller även strategier kopplade till respektive fokusområde och
syftar till att minska påverkbara skillnader i hälsa.
Fokusområden och strategier är utvalda utifrån de utmaningar som finns för
folkhälsan på Gotland med inriktning att fokusera där det bedöms få störst effekt,
istället för att fokusera på befolkningen som helhet.
Genomförande av programmet för god jämlik jämställd hälsa ska ske genom
omsättning av programmets strategier till styrning i verksamheterna genom
verksamhetsplan och vid behov aktivitets/handlingsplaner. Uppföljning och
redovisning av aktiviteter görs i samband med verksamheternas delårsrapporter och
bokslut.
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Region Gotland

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Besöksadress Visborgsallén 19

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

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2019/211

Bedömning

Förvaltningen anser att innehållet stämmer väl överens med förvaltningens
hälsofrämjande, förebyggande och kompensatoriska uppdrag samt med
Barnkonventionen som blir lag 2020-01-01. Förvaltningen föreslår därför att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
yttrande.
Beslutsunderlag

Remissversion-Program för god jämlik jämställd hälsa. Datum 2019-06-12. Ärende nr
RS 2019/575

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
Tf Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande

GVN 2019/211
2 oktober 2019

Remissinstans: RS 2019/575

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa
Sammanfattning

Programmet för god jämlik jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i Region
Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025; gotlänningarna har bra hälsa
och mår bäst i landet.
Programmet för god jämlik jämställd hälsa (giltighetsperiod 2019–2023) pekar ut fyra
prioriterade fokusområden för att nå det övergripande målet om att gotlänningarna
har bra hälsa och mår bäst i landet.
Dessa fyra prioriterade fokusområden är:
1. Barn och unga - En god start i livet
2. Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
3. Hälsosamt åldrande
4. Inflytande och delaktighet
Yttrande:

Innehållet i förslaget till program för jämställd hälsa stämmer väl överens med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens hälsofrämjande, förebyggande och
kompensatoriska uppdrag samt med Barnkonventionen som blir lag 2020-01-01.
Det saknas dock tydligare kopplingar till relaterade styrdokument.

Andreas Unger
Ordförande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

PLAN

RemissversionPr
ogram för god
jämlik jämställd
hälsa
Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2019-06-12
Gäller 2020-2023
Ärendenr RS 2019/575
Version [1.0]

Innehåll
Remissversion Program för god jämlik jämställd hälsa...............................................1
Bakgrund ......................................................................................................................2
Social Hållbarhet ............................................................................................................................2
Mål för folkhälsa.............................................................................................................................2
Agenda 2030..............................................................................................................................2
Nationella folkhälsopolitiken ........................................................................................................3
Region Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025 ...............................................................3

Utmaningar för folkhälsan ...........................................................................................3
Jämlikhet och jämställdhet ..........................................................................................................3
Utbildning ..................................................................................................................................4
Förebyggande och hälsofrämjande insatser ..................................................................................4
Delaktighet och inkludering .........................................................................................................4

Program för God jämlik jämställd hälsa.......................................................................4
Fokusområde 1 ..............................................................................................................................5
Barn och unga - En god start i livet..................................................................................................5
Fokusområde 2 ..............................................................................................................................6
Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa ................................................................6
Fokusområde 3 ..............................................................................................................................7
Hälsosamt åldrande ........................................................................................................................7
Fokusområde 4 ..............................................................................................................................8
Inflytande och delaktighet...............................................................................................................8

Genomförande och uppföljning....................................................................................9

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

<Remissversion: Program för god jämlik jämställd hälsa>

Bakgrund
Social Hållbarhet

Hållbar utveckling definierades av Bruntlandkommissionen 1987 som en utveckling som
tillgodoser dagens behov utan att kompromissa med kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling beskrivs i tre områden som överlappar
varandra: ekonomisk- ekologisk och social hållbarhet.
Ett social hållbart samhälle definieras som ett jämställt och jämlikt samhälle där människor
lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans
där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och
förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen1.
En jämlikt och jämställt fördelad folkhälsa är en förutsättning för social hållbarhet som i sin
tur påverkas av och påverkar ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Hur vi mår och upplever vår hälsa påverkas av en mängd olika faktorer i levnadsvillkor,
livsmiljö och levnadsvanor, hälsans bestämningsfaktorer. De faktorer som kan påverkas
och som antingen kan leda till hälsa och ohälsa. Det vill säga faktorer som påverkar
människors förutsättningar och förmågor till ett liv med god hälsa, inom alla
hållbarhetsområdena.
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Det finns ett samband mellan social position och hälsa och livslängd, den så kallade sociala
gradienten. Ju högre social position desto bättre hälsa2.
Det finns skillnader i hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor som beror på systematiska
skillnader mellan samhällsgrupper med olika social position på Gotland. Systematiska
skillnader i hälsa gör att vi inte uppfyller de mänskliga rättigheterna3. Ojämlik och
ojämställd hälsa medför också lidande, ekonomiska konsekvenser och har negativ
påverkan på hållbar utveckling och tillväxt.
Mål för folkhälsa

Region Gotland ska ta hänsyn till följande globala och nationella mål i sitt arbete för en
jämlik och jämställd hälsa;
Agenda 2030

I september 2015 antog FN en agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och
miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning. Agenda 2030 för hållbar
utveckling består av 17 globala mål inom olika områden och är universella, integrerade och
odelbara, det vill säga samtliga mål påverkar människors hälsa på det ena eller det andra
sättet. Arbetet för en jämlik och jämställd hälsa omfattas främst av mål 3 att säkerställa
hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Förutom mål 3 kopplar flera andra
1
2
3

Mötesplats social hållbarhet
Marmott M, Statussyndromet
Delbetänkande kommissionen för jämlik hälsa, SOU 2016:55
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mål i agendan direkt till hälsa eller att minska den ojämlika hälsan som t ex, mål 1 ingen
fattigdom, mål 2 ingen hunger, mål 4 god utbildning för alla, mål 5 jämställdhet, mål 6 rent vatten och
sanitet, mål 8 anständiga arbetsvillkor, mål 10 minskad ojämlikhet samt mål 11 hållbara städer och
samhällen.

Nationella folkhälsopolitiken

Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Att skapa tidiga, förebyggande och hälsofrämjande insatser i ordinarie verksamhet är det
mest effektiva folkhälsoarbetet. Folkhälsopolitiken har sektorsövergripande mål- och
uppföljningsstruktur med åtta målområden som alla ska leda till en god och jämlik hälsa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Region Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025
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Programmet för god jämlik jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i Vision 2025
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
En ny regional utvecklingsstrategi, RUS, håller på att arbetas fram och kommer att ersätta
nuvarande program Vision 2025. Ny RUS beräknas vara klar till årsskiftet 2020-2021.

Utmaningar för folkhälsan
Nulägesbild av folkhälsan på Gotland finns bland annat i analys av Öppna jämförelser
Folkhälsa, 2019. Rapporten och annat statistiskt underlag finns på
www.gotland.se/folkhalsostatistik. Nedan presenteras de utmaningar som finns för att
förbättra folkhälsan på Gotland.
Jämlikhet och jämställdhet

För att minska klyftorna i hälsa, delaktighet och medborgarinflytande
måste insatser riktas till hela befolkningen men vara mer omfattande och/eller intensiva för
grupper med störst risk för ohälsa som exempelvis personer med kort utbildning, låg
inkomst, funktionsnedsättning, HBTQ-personer och andra minoritetsgrupper, personer
med psykisk ohälsa och nyanlända.
När det gäller funktionsnedsättning har offentliga verksamheter ett särskilt ansvar att
erbjuda tillgänglighet4 för alla. Servicetjänster ska bli möjliga för alla att tillgå och användas
av så många som möjligt, så kallad universell utformning.

4

Fysisk-, informativ-, kommunikativ och psykosocial tillgänglighet
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Blandande boendeformer och en hållbar bostadsmiljö är viktigt för att kunna välja sitt
boende utifrån till exempel inkomst, ålderdom eller funktionsnedsättning. Den
demografiska utvecklingen, med allt fler äldre, ställer också krav på trygga och tillgängliga
bostäder med närhet till offentlig service.
Fortsatt arbete behövs för ökad jämställdhet i samhället, bland annat genom att motverka
mäns våld mot kvinnor.
Utbildning

För en långsiktig god folkhälsa är utbildning en av de viktigaste faktorerna för likvärdiga
förutsättningar, till exempel att fler unga fullföljer gymnasiet eller gymnasiesärskola och att
det finns möjlighet till kompetensutveckling genom hela livet. Det är viktigt med god
kvalitet i förskolan och genom hela grundskolan och in i vuxenstudier. Det behövs insatser
från hela samhället och inte enbart från verksamheter som ger utbildning.
Förebyggande och hälsofrämjande insatser

Ett strategiskt viktigt område är att främja hälsa och delaktighet samt förebygga ohälsa och
exkludering. Dels minskar det mänskligt lidande och dels minskar behov och kostnader i
samhällets välfärdstjänster. Det är av vikt eftersom vi har ändliga resurser och bland annat
ser skillnader i hälsa mellan olika grupper. Vidare utgör den demografiska utvecklingen
med allt fler äldre, färre i arbetsför ålder samt risken för ökade och hastigt uppkomna
behov till följd av oroligheter i vår närmiljö och andra delar av världen risk för ökade
samhällskostnader. Främjande och förebyggande insatser behöver prioriteras inom
områden som ger störst sjukdomsbörda och höga kostnader för individ och samhälle, både
i förlorade levnadsår med kvalitet och rena ekonomiska kostnader.
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Delaktighet och inkludering

Det strategiska arbetet behöver fokusera på att stärka det sociala kapitalet som är en
skyddsfaktor mot ohälsa och exkludering. Det handlar om att öka tillit till myndigheter och
till varandra, verka för ett tryggt och säkert samhälle, minska ensamhet, öka socialt
deltagande samt säkra att alla människor är inkluderade i samhället; oavsett ålder, kön,
könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och var på ön
människor är bosatta.
Samhällsplanering behöver göras så att alla får likvärdiga förutsättningar att ha ett
hälsosamt och socialt liv.
Program för God jämlik jämställd hälsa
Programmet för god jämlik jämställd hälsa pekar ut prioriterade fokusområden för att nå
det övergripande målet om att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Strategierna i de fyra fokusområdena syftar till att minska påverkbara skillnader i hälsa.
Fokusområden och strategier är utvalda utifrån de utmaningar som finns för folkhälsan på
Gotland med inriktning att fokusera där det bedöms få störst effekt, istället för att fokusera
på befolkningen som helhet.
Programmet styr Region Gotlands nämnder, bolag och stiftelser.
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Fokusområde 1

_____________________________________________________________________
Barn och unga - En god start i livet

Bra livsvillkor tidigt i livet genom till exempel utbildning, goda sociala relationer och god
livsmiljö, ger grund för hälsofrämjande levnadsvanor och god hälsa. Det finns skillnader
mellan flickor och pojkar i både livsstil och hur de uppfattar sin hälsa. Det är därför viktigt
att insatser görs utifrån olika behov och förutsättningar bland flickor, pojkar eller personer
med annan könsuppfattning.
Det finns goda kunskaper om metoder och processer som skapar skyddsfaktorer som
främjar hälsa. Till exempel är familjen5 en viktig del som resurs och stöd i utsatta
situationer. Familjens erfarenhet och kompetens ska tillvaratas och stödjas.
Jämställdhetsperspektivet ska prägla och motivera insatser som görs. Genom ett
hälsofrämjande arbete för det ofödda och det växande barnet som till exempel MVC/BVC,
elevhälsan, fritidshemsverksamheten, förskola/skola och familjestöd så skapas
förutsättningar för ett bra liv tidigt. När individuella behov av insatser för att förebygga
ohälsa upptäcks är det av stor vikt att åtgärder görs tidigt, utan fördröjning och i samarbete
mellan olika verksamheter6.
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Det hälsofrämjande arbetet med att möjliggöra fysisk rörelse i skolan, ökad kunskap och
information om nyttan med fysisk aktivitet, goda matvanor och tillgång till kultur- och
fritidsaktiviteter är en framgångsfaktor för minskade skillnader i hälsa. Gotland har goda
förutsättningar att genom samhällsplanering skapa lättillgängliga och stimulerande
utemiljöer särskilt för barn. Attraktiva grönområden och skolgårdar som stimulerar till lek
och rörelse ökar barnens förmåga att till exempel tillgodogöra sig utbildning. Det handlar
också om att skapa säkra skolvägar, så att barn och unga kan ta sig till skolan till fots eller
med cykel.
Kunskap och lärande är centrala delar för att nå en jämlik och jämställd hälsa. Det finns
starka samband mellan utbildningslängd och hälsa. Personer med längre utbildning har mer
hälsofrämjande levnadsvanor som bidrar till god hälsa än personer med kort utbildning.
Det är därför viktigt att barn och unga på lika villkor, oavsett förmåga, kan tillgodogöra sig
utbildning och att tilltron till den egna förmågan stärks så att de får möjligheter med att
fullfölja gymnasie- eller gymnasiesärskolan.
Ett förebyggande arbete med att minska riskabla levnadsvanor som riskbruk av alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel prioriteras. Bland annat genom att skjuta upp debuten
till laglig ålder har uppnåtts för alkohol, tobak och spel. Arbetet kräver samverkan på alla
nivåer.
Den psykiska ohälsan ökar på Gotland så väl som nationellt. Orosanmälningarna ökar och
präglas i hög utsträckning av våld i nära relation och bevittnat våld. Goda uppväxtvillkor
innebär i ett senare skede ett tryggt föräldraskap. Om barn bevittnat eller upplevt våld har
de sämre förutsättningar att utöva ett tryggt föräldraskap när de blir äldre. Det finns starka
kopplingar mellan psykisk ohälsa och att både utsätta eller utsättas för våld. Att förhindra
både våldsutövande och utsatthet skapar förutsättningar att förbättra den psykiska hälsan
5
6

En familj kan se ut på många sätt. Här avses den eller de som har ansvar för ett barns uppfostran och utveckling.
Folkhälsomyndigheten, Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld
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på Gotland. Särskilda insatser behöver riktas till grupper och individer som befinner sig i en
utsatt situation. Till dessa räknas barn och unga som växer upp i våldsamma miljöer
och/eller tar ett stort ansvar som omsorgsvårdare i hemmet.

Strategier

Strategierna har kopplingar till mål i förslaget till strategi för att förebygga och motverka
mäns våld mot kvinnor, Region Gotland 2019-2022.


Stärka hälsofrämjande levnadsvanor



Stärka familjen som resurs



Samverkan vid tidiga insatser för vård och stöd



Stödja barn att fullfölja gymnasiet eller gymnasiesärskola



ANDTS-förebyggande arbete (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel)



Förebygga och motverka att barn utsätts för eller bevittnar våld

Fokusområde 2

_____________________________________________________________________
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Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa

Hälsa skiljer sig mellan olika sociala grupper7, 2. Jämfört med befolkningen som helhet är
risken för ohälsa större bland personer med låg social position, som bland annat påverkas
av utbildningslängd och inkomst. Personer i särskilt utsatta situationer har sämre hälsa än
övriga befolkningen. Särskilt tydligt är det bland personer med funktionsnedsättning,
hbtq+-personer och vissa nationella minoriteter. Kvinnor har i många avseenden sämre
hälsa än män. Det är särskilt tydligt bland personer med funktionsnedsättning8. Även
personer som vårdar närstående har ökad risk för ohälsa9.
Region Gotland har möjlighet att göra insatser för jämlik hälsa, på olika nivåer:
1. Påverka människors förutsättningar för god hälsa.
Verksamheterna i Region Gotland ger förutsättningar för människor att få god hälsa
genom att påverka deras livsvillkor. Det görs bland annat genom att erbjuda
välfärdstjänster och service till kvinnor och män, flickor och pojkar och personer med
annan könsidentitet på ett sätt så att alla får tillgång och god kvalitet oavsett ålder,
socioekonomi, etnicitet, funktionsnedsättning etc.
En viktig del är att erbjuda utbildning av god kvalitet genom hela livet. En annan
grundförutsättning för hälsa är boende och närmiljö som ger likvärdiga möjligheter till
hälsofrämjande val och sociala mötesplatser10. Det handlar bland annat om hur vi bor, hur
vi rör oss i den bebyggda miljön, närhet till grönområden, lek och friluftsliv.
Det handlar om jämlik hälsa, SOU 2016:55
Marmott, M, Statussyndromet
8 Myndigheten för Delaktighet
9 Nationellt Kompetenscentrum anhöriga
10 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47
7
2
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Samhällsplanering utgör en viktig roll för att kunna erbjuda en god livsmiljö där alla,
oavsett kön och ålder upplever trygghet och inte utsätts för hälso- eller säkerhetsrisker.
2. Direkta insatser för att främja hälsofrämjande levnadsvanor och socialt deltagande och förebygga
ohälsa för utsatta personer och grupper som har störst risk för ohälsa.
3. Främja hälsa bland medarbetare inom Region Gotland
En hälsofrämjande arbetsplats har förmåga att fokusera på god hälsa, att förebygga ohälsa
samt att stödja tidig återgång i arbete efter sjukdom, på såväl individ-, grupp- som
organisationsnivå11. Arbetsplatsen kan också arbeta för att inspirera medarbetare till goda
hälsorelaterade vanor och främja öppenhet kring hälsa och uppmärksamma specifika
faktorer som påverkar hälsan hos medarbetare, exempelvis egen och anhörigas ohälsa. Ett
öppet och tillåtande arbetsklimat gör också att chefer och kollegor kan reagera och stödja
en person som utsätts för exempelvis våld.
Region Gotland ska vara en attraktiv arbetsgivare som värdesätter och tillvaratar individers
olikheter. Ett utvecklingsområde är bland annat att verka för att ge sysselsättning till fler
personer som står längre ifrån arbetsmarknaden. Avgörande för att det ska ske är ett
prioriterat personal- och arbetsmiljöarbete. Det handlar också om att möta
kompetensbehovet inom Region Gotland. Ökar dessutom sysselsättningen för fler främjar
det i sin tur hälsa och välmående för de som har en ökad risk för ohälsa.

Strategier
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Strategierna har tydliga kopplingar och delvis överlappning till de strategier och exempel på
möjliga åtgärder som finns i Gotlands integrationsstrategi12.


Samhällsplanering som skapar delaktighet för alla och som underlättar hälsosamma
val



Skapa möjligheter för likvärdig tillgång till välfärdstjänster, arbete och sysselsättning



Stärka hälsofrämjande levnadsvanor



Främja god hälsa i arbetslivet för medarbetare inom Region Gotland

Fokusområde 3

_____________________________________________________________________
Hälsosamt åldrande

Det är aldrig för sent att satsa på god hälsa eftersom hälsofrämjande insatser ökar livsglädje
och livskvaliteten13. Äldre blir allt friskare och fler väljer att arbeta längre. Arbete är för de
flesta bra för hälsan. Det är viktigt att Regionen Gotland skapar förutsättningar för friska
arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv i alla åldrar. Det kan till exempel vara lagom
arbetsbelastning och balans mellan arbete och fritid.

11
12
13

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020, Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland. Länk: https://gotland.se/97362
Folkhälsomyndigheten, Hälsosamt åldrande
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Det naturliga åldrandet innebär att den fysiska funktionen förändras men den kan också
leda till minskad social aktivitet och risk för psykisk ohälsa. Riskbruk av alkohol bland
äldre, särskilt bland kvinnor, ökar. De alkoholrelaterade skadorna blir fler, eftersom
känsligheten för alkohol ökar med åldern.
Fallolyckor är ett annat riskområde relaterat till åldrandet. Det medför ett stort lidande för
den enskilde och är en stor kostnad för samhället.
Äldre personer som ger anhöriga stöd och omsorg behöver tillgång till kunskap och
gemenskap för att själva bibehålla en god hälsa.
Hälsan är även hos den äldre generationen ojämlik och ojämställt fördelad. Det är viktigt
att hälsofrämjande insatser även når dem med störst ohälsa. Det finns risk för att äldre
personer utesluts från att delta i många hälsofrämjande och förebyggande insatser. De äldre
diskrimineras på så vis på grund av ålder.
Ökad kunskap om digitalt utanförskap och stödjande insatser för att minska utsatthet och
ensamhet måste utvecklas.

Strategier


Främja möjligheter att bibehålla hälsan



Möjliggöra inkludering och socialt deltagande



Fallförebyggande arbete

Fokusområde 4

_____________________________________________________________________
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Ärendenr RS 2019/575 Datum 2019-06-12

Inflytande och delaktighet

De mänskliga rättigheterna vilar på grundprinciperna jämlikhet och ickediskriminering.
Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett ålder, kön, könsidentitet, etnicitet,
religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och var på ön människor är bosatta.
Om människor upplever att de inte kan påverka sina egna livsvillkor eller inte är socialt
delaktiga kan känslan av utanförskap och maktlöshet ge negativa hälsoeffekter.
Medborgardialoger för fysisk planering, samrådsforum för personer med
funktionsnedsättning och olika insatser för att involvera barns perspektiv i olika processer
redan på kartläggnings- och planeringsnivå är några exempel på samverkande och
utvecklande former för olika grupper.
För att ge förutsättningar för alla invånare att vara delaktiga och att motverka faktorer som
inverkar negativt på möjligheten att påverka sina egna liv behövs ytterligare kunskaper och
utveckling av metoder, arbetssätt, mötesplatser och sociala forum.
Digitalt utanförskap drabbar allt fler, särskilt personer över 65 år men också andra grupper
som till exempel personer med funktionsnedsättning. Det i sin tur riskerar att stänga
människor ute från att vara delaktiga i samhället.
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<Remissversion: Program för god jämlik jämställd hälsa>

Region Gotland har en viktig roll i att stödja digital delaktighet för att minska ojämlikhet i
hälsa genom att ordna aktiviteter, exempelvis kunskap om datoranvändning på olika
mötesplatser såsom på bibliotek.

Strategier

Strategierna har tydliga kopplingar och delvis överlappning till de strategier och exempel på
möjliga åtgärder som finns i Gotlands integrationsstrategi12.


Förstärka social sammanhållning och inkludering



Stärka och utveckla dialoger med barn och unga



Utveckla tillgängligheten4 i Region Gotlands verksamheter



Stärka kompetensen för att minska digitalt utanförskap

Genomförande och uppföljning
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att bidra till att uppfylla det övergripande målet att
gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet genom åtgärder inom den egna
verksamheten. Nämnder och styrelser omsätter programmets strategier till styrning i
verksamheterna genom deras årliga verksamhetsplan och vid behov
aktivitets/handlingsplaner.
Vid val och prioritering av aktiviteter i verksamheterna används om möjligt
hälsoekonomiska bedömningar14.

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

Ärendenr RS 2019/575 Datum 2019-06-12

Uppföljning och redovisning av aktiviteter görs i samband med verksamheternas
delårsrapporter och bokslut. Regionstyrelsen ansvarar för årlig återrapport till
Regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer genomförandet av programmet genom att utveckla
samverkan och gemensam uppföljning mellan regionens nämnder, bolag och stiftelser.

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020, Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland. Länk: https://gotland.se/97362
Fysisk,- informativ-, kommunikativ och psykosocial tillgänglighet
14 För kunskap om Hälsoekonomiska bedömningar, se Folkhälsomyndigheten:
http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/rapporter/2019/2019-2-uppfoljning-av-funktionshinderspolitiken-2018.pdf
12
4
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/244 BUN 2019/728
8 oktober 2019

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden /
Barn- och utbildningsnämnden

Yttrande över uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjning
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag
till yttrande som sitt eget, under förutsättningen att barn- och
utbildningsnämnden gör detsamma.

Sammanfattning

De nu gällande riktlinjerna för bostadsförsörjning antogs av regionfullmäktige i
oktober 2013 och ska nu ersättas med föreslagna riktlinjer som har skickats på
remiss, bland annat till de båda utbildningsnämnderna. Enligt lagen om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar har regionen en planeringsskyldighet för
bostadsförsörjningen utifrån beslutade riktlinjer. Bedömningen är att de reviderade
riktlinjerna överlag stämmer väl överens med dagens behov och situation för
verksamhetens målgrupper. Det kan däremot aldrig nog förtydligas vikten av att vid
planering av bostadsområden samtidigt se över tillgängligheten och behovet av
barnomsorg och skolor. När det gäller de inackorderade eleverna vid Wisbygymnasiet
så finns det inget organiserat bostadsstöd från Region Gotland, ett behov som bör
belysas.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat1 ett reviderat förslag på riktlinjer för
bostadsförsörjning 2020–2023 till bland annat gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN) och barn- och utbildningsnämnden (BUN) för
eventuella synpunkter på förslaget. Regionstyrelsen önskar att remissen besvaras med
utgångspunkt från respektive instans enskilda perspektiv där synpunkter på innehållet
samt förslag på konkreta åtgärder för att främja en positiv utveckling av
bostadsmarknaden gärna lämnas. Enligt lag (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar har regionen en planeringsskyldighet för
bostadsförsörjningen utifrån beslutade riktlinjer. Riktlinjer för bostadsförsörjningen
ska antas av regionfullmäktige under varje mandatperiod. Boendeplanering handlar
1

RS § 241 Riktlinjer för bostadsförsörjningsplan, 2019-08-29
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om att analysera och bedöma vilka förändringar som behövs i bostadsbeståndet till
följd av hur kraven och önskemålen från befolkningen förväntas utvecklas. Att följa
och analysera hur befolkningen och dess behov förändras över tid är därför en
nyckelfråga. Riktlinjerna för bostadsförsörjning har en tidshorisont för de närmaste
fyra åren. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är mer övergripande och
långsiktig.
Regionen driver frågan om bostadsförsörjning intensivt i flera sammanhang och
viljeinriktningar avseende bostadsförsörjningen finns i ett antal program och planer,
fördjupade översiktsplaner, exploateringsplan, socialförvaltningens
bostadsförsörjningsplaner för äldre och personer med funktionsnedsättning etc.
De primära mål och strategier som Region Gotland arbetar mot när det gäller
bostadsförsörjning är:
1. Det byggs i snitt 300 bostäder per år över hela Gotland (fram till 2025).
2. Det finns ett varierat utbud av bostäder för människor med olika behov och
med olika ekonomiska förutsättningar.
3. Ett offensivt bostadsbyggande sker över hela Gotland.
4. Korta kötiden för hyresrätter.
I riktlinjerna finns föreslagna insatser för att nå ovan uppsatta mål. Kopplat till mål 2
och 4 finns den föreslagna insatsen Säkerställ att ca 10 % av lägenheterna vid nybyggnation
tilldelas regionen för socialförvaltningens och utbildnings- och arbetslivsförvaltningens behov.
Förslaget stämmer väl med bostadsbehovet för verksamhetens målgrupper
(nyanlända och elever). I möjligaste mån bör det eftersträvas att nybyggnation sker
vid befintliga skolor samt att hänsyn också tas till infrastruktur.
Bedömning

Målgruppen för nämndernas verksamhet i riktlinjerna är i första hand anvisade
nyanlända. Den samordnande verksamheten och ingången inom Region Gotland för
nyanlända personer med uppehållstillstånd2 är integrationsenheten inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningen. Integrationsenheten har som uppgift att bidra till
etableringen med mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning på
Gotland. Integrationsenheten har även en representant i Region Gotlands
samordningsgrupp kring bostadsförsörjning3, för att säkerställa att behoven avseende
bostäder för nyanlända tillgodoses inom ramen för det övriga arbetet med
bostadsförsörjning på Gotland. Bedömningen är att man i förslaget till riktlinjer har
beaktat denna målgrupps intressen och behov på ett tydligt sätt. Det påtalas att
nyanlända har behov av att bo på serviceorter och inte nödvändigtvis Visby. Det
framkommer också att de har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden precis som flera
andra grupper i samhället. De önskningar som integrationsenheten hör från
nyanlända om att bo i Visby är detsamma som hörs från andra grupper.
En grupp som hamnat något i skymundan i de föreslagna riktlinjerna är eleverna på
Wisbygymnasiet. Dessa ingår givetvis i gruppen ”Ungdomar” i riktlinjerna men har
en likartad problembild som gruppen ”Studenter” och deras behov kan därför
behöva belysas. Under vårterminen 2019 hade cirka 120 elever inackorderingsstöd
och bostad i Visby men behovet av inackorderingsbostad är troligtvis högre eftersom
den påverkas av rådande bostadssituation. Eleverna får inget organiserat bostadsstöd
från Region Gotland utan är hänvisade till privata hyresvärdar eller andra privata
lösningar under sin studietid. I normalfallen behöver eleverna bostad i Visby under
Nyanlända med uppehållstillstånd: Som anvisats till Gotland av Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Som valt att
kommunplacera sig på Gotland. Anvisade kvotflyktingar.
3 GVN § 121, Samordning av bostadsförsörjning, 2018-11-20
2
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tre läsår. Befolkningsprognosen över kommunens 16-åringar år 2019–20244 visar
även på att elevvolymerna kommer att öka på Gotland under de kommande fem åren
– vilket stämmer med slutsatsen kring demografiska förändringar i föreslagna
riktlinjer.
Vid planeringen av nya bostadsområden är det viktigt att samtidigt se över
tillgängligheten och behovet av barnomsorg och skolor - detta bör förtydligas. Alla
nämnder och förvaltningar behöver samarbeta och vara delaktiga för att regionen ska
ha en väl fungerande bostadsförsörjning.
Sammanfattande bedömning

Den sammanfattande bedömningen är att utöver bostadsstödsbehovet för
inackorderade elever och förtydandet att se över tillgängligheten och behovet av
barnomsorg och skolor vid planering, så stämmer de föreslagna riktlinjerna väl med
behovet från verksamhetens målgrupper.
Yttrande

o Det finns inget organiserat bostadsstöd från Region Gotland när det gäller de
inackorderade eleverna vid Wisbygymnasiet, ett behov som bör belysas.
o Det kan aldrig nog förtydligas vikten av att vid planering av bostadsområden
samtidigt se över tillgängligheten och behovet av barnomsorg och skolor. I
möjligaste mån bör det eftersträvas att nybyggnation sker vid befintliga skolor
samt att hänsyn också tas till infrastruktur.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-08
Regionstyrelsens beslut, RS § 141 Riktlinjer för bostadsförsörjningsplan, 2019-08-29
Remissversion ”Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020–2023”
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Bilaga: Remissversion ”Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020–2023”

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen

4

Källa: Befolkningsprognos 2019 – 2024 Region Gotland, Statisticon AB
3 (3)

Regionstyrelseförvaltningen

Missiv

RS 2017/1093
6 september 2019

Anna Adler

Enligt sändlista

Remiss. Uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjning 20202023
På uppdrag av regionstyrelsen skickas förslag på revidering av riktlinjer för
bostadsförsörjning på remiss och härmed inbjuds berörda myndigheter,
organisationer och andra intressentgrupper att yttra sig över samt lämna synpunkter
på förslaget.
Regionstyrelsen önskar att remissen besvaras med utgångspunkt från respektive
instans enskilda perspektiv där synpunkter på innehållet samt förslag på konkreta
åtgärder för att främja en positiv utveckling av bostadsmarknaden gärna lämnas.
Remissvar lämnas senast 2019-10-31 till registrator-rs@gotland.se eller RS registrator,
Region Gotland, 621 81 Visby.
Regionstyrelsen avser att bereda förslaget 11 december för beslut i regionfullmäktige
i februari 2020.
Upplysningar lämnas av Anna Adler, telefon 0498-269075, 070-7887807 eller
anna.adler@gotland.se.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor:
Regionstyrelsen 2019-08-29, §
Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning
Sändlista
Se separat lista
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera för
bostadsförsörjningen i kommunen utifrån beslutade riktlinjer. Syftet med planeringen ska
vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Boendeplanering handlar om att analysera och bedöma vilka förändringar som behövs i bostadsbeståndet till följd av hur kraven och önskemålen från befolkningen förväntas utvecklas. Ett bra underlag är avgörande för kvaliteten i planeringen. Att följa och analysera hur
befolkningen och dess behov förändras över tid är en nyckelfråga och med höga ambitioner och bra planering kan bostadsbyggandet bidra till att många viktiga mål i samhällsplaneringen uppnås.
Regionen driver frågan om bostadsförsörjning intensivt i flera sammanhang och viljeinriktningar avseende bostadsförsörjningen finns i ett antal program och planer, fördjupade
översiktsplaner, exploateringsplan, socialförvaltningens bostadsförsörjningsplaner för äldre
och personer med funktionsnedsättning etc. Det är viktigt att bostadsförsörjningsperspektivet så som det beskrivs i dessa riktlinjer beaktas i övriga processer kopplade till samhällsplanering och utveckling.
1.2 Koppling till andra styrdokument

De övergripande målen och de strategiska vägvalen för Gotlands utveckling som samhälle
och region hanteras i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Strategin är det instrument
för utvecklingen av hela det gotländska samhället som Region Gotland förfogar över som
regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län. Under den regionala utvecklingsstrategin
sorterar sedan ett flertal olika strategier, planer, program och riktlinjer, som var för sig hanterar utmaningar och fördjupade insatser inom olika sektorer. Gemensamt för dessa är att
de alla ska bidra till att de övergripande målen som fastställs i den regionala utvecklingsstrategin uppnås, och ta vägledning från de i strategin formulerade strategiska vägvalen.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 är det nu gällande övergripande
styrdokumentet för regionens verksamheter och huvudinstrument för att samla och leda
Gotland mot en önskvärd utveckling och gemensamma mål. Den nya regionala utvecklingsstrategi, RUS, som påbörjas under 2019, ska ersätta Vision Gotland 2025.
Den regionövergripande översiktsplanen Bygg Gotland 2010-2025 är ett konkretiseringsprogram av Vision Gotland 2025 när det gäller hur mark och vatten ska användas och utvecklas fram till år 2025. Även översiktsplanen kommer att omarbetas med uppstart under
2019.
Både den regionala utvecklingsstrategin och översiktsplanen är naturligt av övergripande
karaktär. Riktlinjerna för bostadsförsörjning har en kortare tidshorisont där de närmaste
fyra årens möjligheter, begränsningar och behov i bostadsbyggandet, i samspel främst med
exploateringsplanen samt dessa mer långsiktiga ställningstaganden, kan beskrivas. Exploateringsplanen anger bland annat hur pågående och planerat utförande av regionens bostadsförsörjning sker de närmaste åren och utgör därmed en viktig del av genomförandet av bostadsförsörjningsplaneringen.

3 (18)

Region Gotland

Riktlinjer för bostadsförsörjning

1.3 Syfte

Syftet med riktlinjerna för bostadsförsörjning är att redovisa Region Gotlands inriktning,
mål och ambitioner för de kommande årens bostadspolitik och bostadsbyggande samt att
tjäna som underlag för den fortsatta samhällsplaneringen. Riktlinjerna ska även stödja dialogen mellan regionen och exploatörer och vara vägledande för olika aktörers och intressenters agerande inom Gotlands bostadsmarknad, samt även utgöra underlag för fortsatt debatt och diskussion.
Riktlinjerna syftar till att tillmötesgå och möjliggöra för en fortsatt positiv tillväxt för Gotland genom att föreslå åtgärder som kan bidra till att utveckla efterfrågade bostäder och
goda boendemiljöer för alla, oavsett ålder, könstillhörighet, bakgrund och ekonomiska resurser.

2. Utmaningar för bostadsförsörjningen
Region Gotland står i likhet med andra län och kommuner inför en rad utmaningar när det
gäller bostadsmarknaden och situationen för de bostadssökande. De bostadspolitiska målen
för Region Gotland, vilka anges under avsnitt 3.2, kopplar på olika sett till dessa utmaningar och är tänkta att tillsammans med handlingsplanen under kapitel 10 styra mot ett
läge som hanterar utmaningarna på ett socialt, ekonomiskt och långsiktigt hållbart sätt.
2.1 Specifika utmaningar för bostadsförsörjningen

Nedan specificeras de utmaningar som ligger till grund för målformuleringarna och därtill
hörande strategier:
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Långa kötider för en hyresrätt i framför allt Visby.
En åldrande befolkning ställer krav på anpassat boende.
För få boenden på privata marknaden är tillgängliga för förhyrning året runt.
Alltför många bostäder i Visby omvandlas till hotell.
För få prisvärda bostäder byggs som genomsnittsgotlänningen har råd med.
Planlagd mark för bostäder på lång sikt är begränsad och måste säkerställas .
Bostadsbyggandet på landsbygden kräver stimulans för att stärkas.
Hela Gotland ska vara attraktivt för boende.
Allt fler människor har svårt att på egen hand ta sig in på bostadsmarknaden (nyanlända, människor med neuropsykiatriska diagnoser, ungdomar, studenter).

2.2 Demografisk förändring

Gotland står inför en markant förändrad demografi. Enligt den befolkningsprognos från
Statistiska centralbyrån som finns att tillgå, kommer Gotlands befolkning att få en stor ökning av andelen äldre samt en befolkningsstruktur som geografiskt skiljer sig åt. Andelen
äldre blir jämförelsevis större på landsbygden än i Visby med omnejd. Där kommer antalet
ungdomar att öka, och därmed behovet av bostäder som ur ett kostnads- och storleksperspektiv är rimligt för yngre människor. Prognosen visar även på en demografisk situation
där andelen yrkesverksamma av befolkningen förväntas minska, vilket innebär att allt färre
ska försörja allt fler och att allt fler bostäder för äldre kommer att efterfrågas.
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Gotland förväntas dessutom redan år 2025 bli den region i Sverige som har den högsta andelen äldre befolkning, medan andelen unga i stort sett förväntas vara konstant.
2.3 Befolkningsutveckling

Vid 2018 års slut hade Gotland 59 030 invånare och befolkningen prognostiseras öka för
varje år. Regionens tillväxtmål är att nå 65 000 invånare år 2025. Redan år 2021 förväntas
regionen enligt SCB passera 60 000 invånare och Gotland upplever för närvarande en historisk rekordsnabb befolkningstillväxt. Detta är en förändring som inträffat på kort tid
och länet saknar erfarenhet att absorbera så många nyinflyttade på årsbasis vilket ger effekter på bostadsmarknaden.
Diagrammet visar den prognostiserade utvecklingen av folkmängden efter åldersklass över
tid (SCB).

Det finns flera faktorer som påverkar befolkningstillväxten. En av dem är den rekordstora
invandringen sedan några år tillbaka, men det är viktigt att påpeka att samtliga faktorer som
påverkar en befolkningsutveckling drar i samma riktning. Andra faktorer är till exempel
höga födelsetal och ökad livslängd.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gotlands län har något lägre andel barn under 10 år samt kvinnor och män 25-44 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer i åldrarna över 50 år är högre än riksgenomsnittet.
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2.4 Hållbar utveckling

I samband med FN-mötet i Rio de Janeiro 1992 utvecklades begreppet hållbar utveckling till
att omfatta tre dimensioner - ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Att
uppfylla en dimension betraktas inte som hållbar utveckling, utan den bygger på att de tre
dimensionerna ömsesidigt stöder varandra. Vid FN:s toppmöte i New York i september
2015 antogs, som en vidareutveckling av ovanstående, Agenda 2030 som ny utvecklingsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling.
De globala målen har bäring på Region Gotlands regionala utvecklingsansvar. I denna roll
har Region Gotland uppdraget att utarbeta en regional utvecklingsstrategi för länet samt att
leda, samordna och följa upp arbetet med att genomföra denna. Hållbar utveckling och de
globala målen enligt Agenda 2030 regionaliseras genom att de dockar i de utmaningar som
Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig aktör har att hantera.
2.4.1 Ekologisk hållbarhet

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Region Gotland är sedan 1992 en ekokommun, med målet att samhällsutvecklingen ska
vara långsiktigt hållbar ur såväl ett socialt, ekologiskt som ett ekonomiskt perspektiv. Planeringen för och byggandet av bostäder är härvidlag ett centralt område. Bostäder har lång
livslängd, både bostädernas miljöprestanda och den fysiska miljö de utgör tillsammans med
sin omgivning blir rådande under lång tid. Hur den fysiska miljön utformas påverkar under
mycket lång tid framöver den sociala hållbarheten.
Region Gotland ska ha en hög ambition i det byggande som det ges planförutsättningar för.
Ett miljöanpassat byggande behöver inte bli dyrare och är en viktig del i omställningen till
en ekologiskt hållbar ö. Ambitionen med att vara en ekokommun måste kvarstå och förstärkas i bostadsbyggandet.
Vid markanvisning och detaljplanering bör den miljömässiga aspekten få en tyngre och mer
framträdande roll och redan tidigt i planeringen bör regionen ställa krav på redovisning av
vilka konsekvenser projektet får för miljön och hur det på kort och lång sikt kan bidra till
en bättre miljö. Förutom att bygga goda sociala miljöer för människorna med hjälp av t ex
grönytefaktorer, parkeringstal, byggnadsgestaltning, våningstal mm bör krav ställas på bl a
miljövänligare byggmaterial, lägre kemikalieanvändning och miljöcertifiering av byggnader.
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Det handlar även om hushållning med resurser och energiförbrukning, transporter, hantering av avfall och kemikalier, biologisk mångfald, natur- och kulturmiljöer, osv.
2.4.2 Social hållbarhet

För ett integrerat och jämställt samhälle måste man tidigt i processerna för bostadsbyggnadsplaneringen ha med sig perspektivet social hållbarhet. För att ett samhälle ska bli socialt hållbart över tid måste man planera för en blandning av bostäder i olika storlekar och
med olika upplåtelseformer där alla har möjlighet att bo, oavsett ekonomiska och sociala
förutsättningar. Oavsett var på Gotland man bor ska det finnas tillgång till affärer och offentlig service inom rimligt avstånd (se vidare strategin Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på
Gotland 2019-2030). Tätorter och landsbygd ska samspela och utvecklas utifrån sina egna
styrkor och på så sätt bidra till den inomregionala balansen.
Bostaden är grundläggande för välbefinnande och livskvalitet. Den är en viktig bidragande
faktor till jämlika och värdiga levnadsförhållande och bostadspolitiken bör därför särskilt
främja en god uppväxtmiljö för barn och ungdomar. De bostadspolitiska besluten bör även
ha inriktningen att underlätta för möten mellan människor och hushåll med olika ekonomisk kraft och olika kulturella bakgrunder.
2.4.3 Ekonomisk hållbarhet

Begreppet ekonomisk hållbarhet kan användas på olika sätt i olika sammanhang. Det kan t
ex relatera till den samhällsekonomiska utvecklingen och den ekonomiska tillväxten i stort,
vilket bl a omfattar att tillgodose behovet av bostäder, inte minst då behovet av bostäder
för ökad inflyttning till Gotland. En bostadsmarknad i balans ger möjlighet att öka befolkningen samt att skapa en bra grund för kompetensförsörjning och därmed rekrytering av
arbetskraft.

3. Mål och vision med bostadspolitiken
Inriktningen för de bostadspolitiska målen är att säkerställa att Region Gotlands bostadsmarknad utvecklas på ett positivt sätt som bidrar till en långsiktigt hållbar regional utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för boende och att alla människor oavsett bakgrund lever i goda bostäder och trygga miljöer.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Visionen är att framtidens Gotland har ett rikt och varierat utbud av bostäder som motsvarar nuvarande och blivande gotlänningars behov och efterfrågan där bostadsbeståndet erbjuder olika upplåtelseformer, bostadsstorlekar och hustyper i varierande prisnivåer. Det
gör det möjligt för hushåll med olika förutsättningar att flytta till eller inom Gotland allteftersom hushållet krymper, växer eller på något annat sätt förändras.
Region Gotland och bostadsmarknadens aktörer arbetar tillsammans mot denna vision
3.1 Globala och nationella mål för boende och byggande

Utifrån läget på bostadsmarknaden kan konstateras att det i princip i hela landet saknas ett
normalläge där utbudet möter efterfrågan, så även på Gotland. Man kan också konstatera
att de nationella mål, planer och program som finns är otydliga och utgörs av en stor flora,
vilket medför osäkerhet kring vad som faktiskt är prioriterade mål. Målformuleringen är
otydlig på ett nationellt plan och det saknas en gemensam problembeskrivning och bra planeringsunderlag från nationell nivå.
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Ovan beskrivna otydlighet kring de nationella målen för bostadsförsörjning och planering
påverkar landets kommuners arbete. Det finns ett stort antal bostadspolitiska utmaningar
och frågan är komplex och kräver därmed en tydlig statlig och social bostadspolitik, vilket
saknas i nuläget. Samspelet brister mellan stat, region och kommun vilket medför stora
skillnader i förutsättningar mellan kommunerna i landet.
Ett övergripande nationellt mål som kan tydas för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social
synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi
främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas (prop.2011/12:1).
Ett delmål för den nationella bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.
Agenda 2030 innehåller 17 hållbarhetsmål där alla är relevanta för bostadsförsörjning, men
framför allt mål 11 Hållbara städer och samhällen är direkt riktat mot samhällsplanering.
Målet lyder att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara.
3.2 Region Gotlands bostadspolitiska mål

För att kunna sätta upp relevanta mål som i ett lite längre perspektiv kan uppnås, är det viktigt att de största utmaningarna är identifierade. Det handlar inte bara om att bygga fler eller ett visst antal bostäder, utan det måste byggas i syfte att skapa ett bostadsbestånd som
motsvarar medborgarnas behov. Man kan säga att det handlar om att gå från byggpolitik till
bostadspolitik och också från stadsutveckling till samhällsutveckling.
Genom en god planberedskap och ett gott samarbete med marknadens aktörer kan ett ökat
bostadsbyggande säkerställas samt därmed attraktiva, hälsosamma och hållbara livsmiljöer
skapas för medborgarna. Genom en aktiv markpolitik kan en bredd i bostadsbyggandet stimuleras och ett strategiskt långsiktigt ägande och utvecklande av regionens markinnehav
ske.
De primära mål och strategier som Region Gotland arbetar mot när det gäller bostadsförsörjning är följande:
1. Det byggs i snitt 300 bostäder per år över hela Gotland (fram till
2025).
- Främja bostadsbyggande över hela ön.
Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

-

Utöva en aktiv markpolitik genom planerade markköp och försäljningar
med villkor om byggande.
Ha en god planberedskap.

2. Det finns ett varierat utbud av bostäder för människor med olika
behov och med olika ekonomiska förutsättningar.
- Planera för en mångfald av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar
och boendekostnader för att tillgodose olika gruppers behov i bostadsbeståndet.
-

Arbeta med det sociala hållbarhetsperspektivet tidigt i processen.
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-

Sträva efter variation i bostadsproduktionen genom att öka antalet byggherrar.

3. Ett offensivt bostadsbyggande sker över hela Gotland
- Arbeta vidare med så kallad dubbel markanvisning.
-

Sprid kunskap om och uppmuntra till byggemenskaper.

-

Anvisa minst en tomt för en byggemenskap under mandatperioden.

-

Uppmuntra till omställning av tomma/övergivna byggnader.

4. Korta kötiden för hyresrätter
- Anvisa mark till Gotlandshem.
-

Anvisa mark med tomträtt och villkoret hyresrätt.

-

Arbeta för att främja flyttkedjor.

-

Ställ krav på hyresrätter vid markanvisningar till privata byggherrar.

En handlingsplan för hur regionen ska arbeta mot dessa mål och strategier finns längst bak
i dokumentet på sida 16.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4. Bostadsmarknaden idag
En väl fungerande bostadsmarknad är en nödvändig förutsättning för att kunna skapa ett
attraktivt och långsiktigt hållbart Gotland, såväl ur ett ekonomiskt perspektiv som ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Gotland har också med sitt unika läge mitt i Östersjön
vissa specifika förutsättningar. Till exempel finns inga angränsande län som direkt berör eller berörs av bostadsbyggandet på Gotland. Det finns även en rad restriktioner att förhålla
sig till, t ex naturreservat, grundvattentillgång och vattenskyddsområden, militärens närvaro
och dess påverkansområden, vindkraftutbyggnad, flygbuller osv.
De senaste åren har Gotland haft en hög prisutveckling på framför allt bostadsrätter och de
senaste fem åren rikets snabbaste prisutveckling på fritidsbostäder. En för Gotland viktig
parameter är att många som efterfrågar fritidshus och även andra bostäder i länet bor i delar av Sverige med en högre prisbild. Detta har påverkat utveckling av bostadsmarknaden
och fört med sig högre priser än vad som skulle varit fallet om efterfrågan enbart bestod av
lokalbefolkningen och lett till att många fastighetsägare på Gotland inte är folkbokförda
här.
I den årliga bostadsmarknadsenkäten som genomförs av Boverket bedöms länets bostadsmarknad som helhet vara i obalans samt att det råder fortsatt brist på bostäder i framför allt
Visby. Obalansen kan hänföras till ett förväntat underskott av bostäder i centralorterna.
De senaste åren har efterfrågan varit särskilt stor på mindre bostäder, delvis till följd av polisens och militärens satsningar på Gotland, men också på grund av att Uppsala universitet
Campus Gotland har och kommer att utöka antalet studenter. I den senaste bostadsmarknadsanalysen skriver Länsstyrelsen emellertid att bostadsbehovet spänner över samtliga
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storlekskategorier och att det finns behov av allt från hyresrätter och bostadsrätter till
stadsnära villor och tomter för egnahemsbyggare.
Bostadsefterfrågan bedöms således vara stor för alla typer av bostäder och till stor del koncentrerad till Visby. Att fokus ligger på Visby beror huvudsakligen på den lokala arbetsmarknaden, närheten till service samt att Gotland har en utpräglad säsongsekonomi. Visby
har Gotlands största arbetsmarknad och viljan att arbetspendla mer än någon mil är begränsad. Brist på allmänna kommunikationer gör det dessutom svårt att bo utanför Visby
om man inte har bil, vilket är fallet för till exempel många nyanlända och även för majoriteten av studenterna.
Beträffande bostadsmarknaderna utanför Visby görs bedömningen att dessa är och kommer att förbli i balans. Det finns dock en tydligt uttalad politisk vilja att öka bostadsbyggandet på landsbygden samt att människor ska vilja och kunna bo där året runt.
Vissa samhällsgrupper på Gotland har extra svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och
hitta den bostad som passar just deras behov. Detta gäller särskilt ungdomar, studenter, nyanlända och personer med funktionsvariation. Bostadsbristen för ungdomar och studenter
beror främst på att det råder ett generellt underskott på hyresrätter på Gotland samt att de
lägenheter som finns tillgängliga är för stora, för dyra eller ligger i områden som är mindre
attraktiva för ungdomar och studenter. Den absolut största bristen är dock att många bostäder till förhyrning på den privata marknaden inte går att hyra 12 månader om året på
grund av turistsäsongens mer lukrativa marknad. Det innebär att även om man som t ex
student vill stanna på Gotland under sommarlovet och arbeta, så kan man inte det då man
saknar bostad under sommarmånaderna.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För studenter rådde det tidigare balans på bostadsmarknaden förutom just vid terminsstart.
Enligt Sveriges förenade studentkårers senaste undersökning har dock situationen försämrats och Visby har gått från gul markering till röd, vilket innebär att det tar minst ett halvår
för nya studenter att få tag i en bostad. Kötiden uppges enligt Gotlandshem vara två år för
en studentbostad.
Beträffande nyanlända beror bostadsbristen för den här gruppen i likhet med grupperna för
unga och studenter på underskottet på hyresrätter och då särskilt lägenheter med en rimlig
hyresnivå. För nyanlända finns även ett stort behov av större bostäder då det ofta handlar
om familjer med flera barn. Även för nyanlända är efterfrågan störst i Visby då nyanlända i
regel saknar bil och ofta också har ett större behov initialt av kommunal service än genomsnittsmedborgaren. Trots allmänna kommunikationer är det svårt för de nyanlända att bosätta sig utanför Visby och de större tätorterna som Slite, Fårösund, Hemse, Klintehamn
och Roma.
Läget på bostadsmarknaden påverkas även av det ökande antalet fritidsbostäder och länets
popularitet bland fritidshusköpare. Detta har lett till kraftigt stigande bostadspriser, vilket
försvårar för hushåll med små eller begränsade resurser att komma in på bostadsmarknaden. Samtidigt som de ökade priserna på framför allt fritidshus, men även andra boendeformer, medför svårigheter för vissa grupper att ta sig in på bostadsmarknaden bidrar den
ökande andelen delårsboende med en positiv effekt på regionens ekonomi. Allt fler tillbringar också allt större del av året i sitt fritidshus och detta kan ha en positiv effekt på ekonomin genom ökat underlag för offentlig service, handel och övrigt samhällsutbud.
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5. Vad har byggts de senaste åren?
På Gotland fanns år 2017 totalt 28 789 bostäder i varierande form. Det motsvarar 2,04 invånare/bostad att jämföra med riket som helhet där motsvarande siffra är 2,08. Ca 60% av
bostäderna utgörs av småhus och 40% av hela beståndet är ej permanentboende. Antal fritidshus är 11 645, vilket är dubbelt så hög andel som rikssnittet.
Den vanligaste upplåtelseformen är eget ägande som utgör ungefär 50% av det totala beståndet. Fördelningen av övriga upplåtelseformer är cirka 31% hyresrätter respektive 19%
bostadsrätter. Sett till enbart flerfamiljshus är ungefär 55% hyresrätter och 45% bostadsrätter.
Bostadsbyggandet på Gotland har varierat mellan åren, men har ökat konstant från tidigt
2000-tal och framåt med ett tydligt uppsving från år 2016. Framför allt har det byggts lägenheter i flerbostadshus (blå staplar i diagrammet nedan).

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Under åren 2007-2018 färdigställdes drygt 1600 bostäder, varav ca 680 är bostadsrätter, ca
320 hyresrätter och resten äganderätter.

Antal färdigställda bostäder
Region Gotland har de senaste åren beviljat startbesked för lägenheter i flerbostadshus och
småhus enligt följande:
År
Antal lägenheter

2015
299

2016
305

2017
507

2018
136
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Det finns i dagsläget en relativt stor planerad och pågående nyproduktion av bostäder på
Gotland i olika grad av färdigställande, allt från förstudier till pågående byggnation. För
2019 finns planer för produktionsstart av ca 225 lägenheter i flerfamiljshus, varav ca 75%
som hyresrätt. För 2020 finns planer för närmare 900 lägenheter, merparten som hyresrätt.
Majoriteten av det som har byggts på senare år har varit bostadsrätter, men regionen försöker på olika sätt att styra om delar av produktionen till hyresrätt för att få en större bredd i
upplåtelseformerna.
I översiktsplanen från 2010 anges att befolkningsökningen på Gotland ska vara fördelad
över stad och land och det finns en politisk vision om att hela Gotland ska leva. GotlandsHem har även i sitt ägardirektiv krav på sig att bygga utanför Visby.
Det har dock varit svårt för exploatörer, inklusive GotlandsHem, att finna ekonomiska incitament för att uppföra lägenheter på landsbygden samt i de mindre tätorterna. För att stimulera nyproduktion av bostäder på landsbygden har Region Gotland startat ett pilotprojekt med så kallad dubbel markanvisning. Detta innebär att för att få tillgång till en attraktiv
markanvisning i Visby tar exploatören även på sig ansvaret att genomföra ett eller flera bostadsprojekt utanför Visby. De bostäder som pilotprojektet avser att få till stånd förväntas
vara färdigställda i slutet av 2020.

6. Bostadsbehov för olika grupper
Det finns många grupper och människor i utsatta situationer i samhället som på olika sätt
har svårt att skaffa en bostad som uppfyller de behov man har. Under en människas liv förändras dessutom bostadsbehovet över tid, naturligt genom livets olika skeden eller genom
specifika händelser som förändrar en människas tillvaro. Det är därför viktigt att det i samhället finns en blandning av bostäder som kan möta dessa varierande behov.
6.1 Studenter

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Högskolan på Gotland grundades 1998 och blev 2013 en del av Uppsala Universitet, Campus Gotland. Sedan samgåendet med Uppsala Universitet har Campus Gotland vuxit i en
allt snabbare takt och utgör nu en av de största tillväxtmotorerna för Gotland. Idag studerar ca 1200 studenter på Campus Gotland och antalet förväntas öka till ca 1500 studenter
inom ett par år.
Flertalet av studenterna är inflyttare och flyttar till Gotland för att läsa här under en längre
period. För studenter rådde tidigare balans på bostadsmarknaden förutom vid terminsstart,
men enligt Sveriges förenade studentkårers senaste undersökning har situationen försämrats och Visby har gått från gul markering till röd. Bland annat beror den röda markeringen
på att utbudet av studentbostäder fortfarande är begränsat. Kötiden för att få en av GotlandsHems ca 200 studentlägenhet är två år, vilket innebär att man inte, som utlovat, kan
garantera ett permanent boende efter första terminens slut för studenter.
På Gotland och framför allt i Visby är det extra svårt att finna ett studentboende som även
kan bebos under turistsäsongen, vilket innebär att många inte kan stanna på Gotland under
sommarlovet. Att ha tryggt boende och integreras i det gotländska samhället under studietiden är en förutsättning för att behålla studenterna på Gotland även efter avslutade studier.
Den dyra turistsäsongen försvårar även boendesituationen för forskarstudenter som studerar på Campus under sommaren.
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Den påbörjade satsningen att bygga fler studentbostäder bör mot bakgrund av ovanstående
vara fortsatt högt prioriterad.
6.2 Ungdomar

Unga människor har i likhet med många andra grupper i samhället begränsade ekonomiska
möjligheter att skaffa sig ett första eget boende och allt fler bor därför kvar hemma i allt
längre utsträckning. Även för denna grupp försvåras situationen av bristen på mindre hyresrätter i framför allt Visby.
6.3 Äldre

Andelen äldre, det vill säga människor som har fyllt 65 år, har under de senaste åren ökat.
Antal personer i denna åldersgrupp fortsätter att stiga i hela landet, men inte riktigt i samma
snabba takt som på Gotland. Prognosen visar att det är i åldrarna 65 år och äldre som regionen har sin största tillväxt fram till 2025.
Om man inte kan få sitt behov av omvårdnad tillgodosett i sitt ordinarie boende, finns
möjligheten att ansöka om en plats på ett särskilt boende. Behovet av dessa boendeformer
bedöms öka med ca 25% under en tioårsperiod jämfört med 2018, utifrån den prognostiserade åldrande befolkningen.
De flesta äldre bor i det ordinarie bostadsbeståndet och därför är det av stor vikt att det
planeras för attraktiva och tillgängliga bostäder anpassade för äldre, som gör det är möjligt
att bo kvar i sitt eget hem så länge som det är möjligt. Det ordinarie boendet som människor själva ordnar kommer i framtiden, liksom idag, att vara den viktigaste boendeformen
för de allra flesta äldre. Ifall nya bostäder anpassas för en åldrande befolkning kan det framtida behovet av särskilt boende begränsas och sannolikt minska.
Många av de äldre som bor kvar i sitt ordinarie boende upplever ensamhet och otrygghet.
Det är därför viktigt att i planeringen av nya bostadsområden lägga stor vikt även vid detta
perspektiv för att skapa socialt hållbara samhällen på lång sikt, t ex genom så kallat generationsboende där olika åldersgrupper bor tillsammans och delar på gemensamhetsutrymmen.
6.4 Personer med funktionsvariation enligt LSS och SoL

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Allt fler som söker boende enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade
(LSS) har neuropsykiatriska diagnoser. Dessa förändrade behov kräver att Region Gotland
tänker nytt och hittar mer flexibla lösningar för att kunna möta upp behoven.
På Gotland råder brist på i första hand bostäder upplåtna med hyresrätt, vilket försvårar för
framför allt ungdomar som tillhör personkretsen LSS att flytta hemifrån. Eftersom målgruppen kan ha svårigheter att hyra bostad i andra hand, är samarbetet med GotlandsHem
och andra fastighetsägare mycket viktigt.
Det finns behov av attraktiva och tillgängliga mindre lägenheter som integreras i det befintliga bostadsbeståndet, där boende enligt LSS kan leva med hjälp av boendestöd. Det finns
även behov av gruppbostäder bestående av flera lägenheter, där lokalerna integreras i bostadsområdet.
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6.5 Nyanlända

Varje år anvisas av Migrationsverket ett visst antal nyanlända människor till Gotland i enlighet med Bosättningslagen (2016:38). De nyanlända har beviljats uppehållstillstånd och regionen har enligt lagen ett ansvar att ordna med bostäder för denna grupp. Antalet anvisningar skiljer sig åt från år till år och för 2019 kommer 75 personer att bli anvisade till Gotland, vilket kan jämföras med 2018 då motsvarande siffra var 125.
Bostadssituationen på Gotland påverkar i stor utsträckning de nyanlända. De som kommer
på anvisning enligt bosättningslagen förses med bostad främst i det allmännyttiga beståndet
och det kan bli var som helst på Gotland. Etableringsprocessen för de nyanlända förenklas
dock om det finns tillgång till affär, service och busstrafik på bostadsorten, vilket gör att
landsbygden är mindre attraktiv för denna grupp och många söker sig på sikt till Visby.
Regionen får ingen information i förväg om i vilka familjekonstellationer de nyanlända
kommer. Den tid regionen har för att ordna en bostad sedan anvisningen givits är två månader. Det är alltså helt nödvändigt att det finns en buffert av lediga bostäder i varierande
storlek.
Förutom anvisade flyktingar som omfattas av bosättningslagen har regionen också ett stort
antal självbosatta, det vill säga människor från andra länder som självmant väljer att flytta
till Gotland. Under 2018 bosatte sig ca 150 personer på Gotland utöver anvisningstalet.
Vilken typ av bostäder dessa människor bor i finns ingen statistik över, men man kan förstå
att flera av dem har tidsbegränsade boenden då de till sommaren kontaktar regionen för att
få hjälp med bostad inför turistsäsongen.
(Se vidare Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020. )
6.6 Människor som inte kan ta sig in på bostadsmarknaden på egen hand

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Denna målgrupp hanteras idag av socialtjänsten, vid undantagsfall genom andrahandsavtal.
På sikt är målet att hyresgästerna själva ska ta över hyresavtalet som fullgod hyresgäst. Behovet av billiga och mindre bostäder är stort för denna grupp liksom för andra målgrupper
med sämre ekonomiska förutsättningar. För att främja integrering bör dessa bostäder vara
en del av det befintliga beståndet.

7. Bostadsförsörjning framåt
Regionens ansvar är att planera för bostadsförsörjningen i länet och har en skyldighet att
tillhandahålla bostäder för vissa specifika samhällsgrupper. Det gäller grupper enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och bosättningslagen. Att
socialtjänsten är delaktig i bostadsplaneringen är därmed av yttersta vikt och deras kunskap
bör tas tillvara i planeringen för att stärka upp ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.
Den senaste mandatperioden har det allt oftare talats om bostadsbrist på Gotland, detta
trots att det byggs mer än någonsin, framför allt i Visby. Av det kan slutsatsen dras, att det
som produceras inte fullt ut möter det som marknaden efterfrågar. Inte heller är nyproduktion lösningen för de som står längst bort från bostadsmarknaden, utan möjligheter att
på egen hand ta sig in på marknaden.
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Det finns även en tröghet i marknaden, där människor mer eller mindre tvingas, eller väljer
att bo kvar, i t ex sina stora villor trots att behovet av utrymmet inte längre finns. Detta beror till stor del på att boendet ofta blir dyrare vid en flytt, framför allt vid flytt till nyproduktion.
Att hyra bostad på privata marknaden innebär på Gotland nästan alltid att man tvingas
lämna sin bostad över sommaren då ägaren vill hyra ut till turister/sommargäster för en
högre hyra alternativt nyttja bostaden självt som sommarboende. Detta leder i allt högre utsträckning till att allt fler bostäder står tomma under större del av året, eftersom de bostadssökande vill ha ett långsiktigt boende som inte behöver lämnas över sommaren. Gotland är
inte ensamt om den här problematiken, det finns andra län i Sverige och andra länder där
man har motsvarande situation och där man även har hittat olika tillvägagångssätt för att
hantera detta. En utblick över dessa andra områden skulle kunna ge användbara verktyg
även för Gotland.
7.1 Marknadsdjup

Utbyggnadsmålet är satt utifrån tillväxtmålet 65 000 invånare år 2025 i relation till att invånarantalet vid 2018 års utgång var 59 249 invånare. Om man förenklat räknar med att det i
snitt bor 3 personer per bostad, blir nybyggnadsbehovet i snitt 300 lägenheter per år fram
till 2025 för att säkerställa bostadsbehovet.
En mer avancerad modell har tagits fram av konsultbolaget Spacescape med hjälp av underkonsulten Evidens. Målsättningen för modellen är att kvantifiera hur många bostäder
som efterfrågas per år på en utvald marknad, vilket i modellen kallas för marknadsdjup.
Metoden genomförs i flera steg med ett antal antaganden. Med den kunskap som sammantaget skapas i modellens olika steg kan slutligen marknadsdjupet beräknas, det vill säga hur
många nya bostäder som årligen kan produceras till marknadspriser, eller hyra för nyproducerade hyresbostäder.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Slutsatsen från marknadsdjupsberäkningarna enligt ovan beskrivna modell är att det skattade totala marknadsdjupet för Gotland är ca 250 bostäder per år med varierande upplåtelseform. Vidare kan konstateras att den nyproduktionstakt som hållits på Gotland de senaste åren, med ca 200 bostäder per år i snitt, är under rådande marknadsförutsättningar fullt
möjlig för fortsatt nyproduktion. Ett mål för bostadsförsörjningsplaneringen bör därmed
vara att det fortsatt framåt produceras i snitt cirka 200 bostäder per år.
Planerad nybyggnation av bostäder på Gotland bygger bl a på bedömningar gjorda i den av
regionfullmäktige antagna exploateringsplanen. Exploateringsplanen är ett styrdokument
för regionens samhällsbyggnad de närmaste åren och ska ge en helhetsbild av pågående,
kommande och planerade samhällsbyggnadsprojekt. Enligt nu gällande exploateringsplan
planeras det för ca 930 nya bostäder den kommande 4-årsperioden. Det innebär i snitt ca
230 bostäder per år och alltså i enlighet med det beräknade marknadsdjupet.
(Se vidare Exploateringsplan region Gotland 2020-2023. )
7.2 Bostadssociala ambitioner

Alla kommuner står idag inför stora sociala utmaningar, så även Region Gotland. Det är
därför viktigt att bostadspolitiken får ett tydligt socialt hållbarhetsperspektiv och inriktningen måste vara att bostadsbyggande genomförs med bostadssociala ambitioner.
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Mark behöver även fortsättningsvis anvisas för byggande av hyresrättslägenheter. Region
Gotland och GotlandsHem måste ha ett starkt fokus på att hålla byggkostnaderna nere,
men också att hyressättningen görs utifrån ett mer långsiktigt perspektiv i syfte att hålla
nere hyresnivåerna.
7.3 Pågående projekt

Framför allt i Visby har det under de senaste åren påbörjats ett stort antal bostadsprojekt.
Det största av dem är utvecklingen av det tidigare militära området A7, numera Artilleriet.
Här har under de senaste två åren ett helt nytt bostadsområde växt fram med totalt ca 850
bostadslägenheter med olika utformning och upplåtelseform. I stort är all mark för bostadsbebyggelse såld och området beräknas fullt utbyggt med bostäder under 2021.
Stadsbyggnadsprojekt Visborg är nästa stora utvecklingsområde i Visby och det beräknas
komma att utgöra Visbys markreserv för en lång tid framöver och kan när det är fullt utbyggt komma att innehålla mer än 3 000 bostäder i flerfamiljshus och villor. Den pågående
etappen ett i Visborgs norra del beräknas innehålla omkring 480 bostäder med bland annat
hyresrätter och studentlägenheter.
Del av kvarteret Järnvägen, som är beläget strax utanför Söderport i Visby, har under 2018
detaljplanelagts och en exploatör har påbörjat bostadsbyggande. Resterande del av kvarteret
Järnvägen, som till stor del ägs av privata aktörer kommer också att planläggas. Hela området inrymmer ca 100 lägenheter.
I sydöstra Visby projekteras för ca 35 småhustomter för villabebyggelse inom kvarteret
Brodösen på Terra Nova. Dessa beräknas klara för försäljning våren 2020.
På Artilleriet inom kvarteret Rustmästaren och Kaptenen genomfördes under våren 2019
försäljning av 14 småhustomter till privatpersoner för villabebyggelse.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Under 2018 genomfördes ett pilotprojekt avseende så kallad dubbel markanvisning. Detta
är ett sätt att tillskapa bostadsbyggande på landsbygden, då en attraktiv fastighet i Visby har
sålts i ett paket med två fastigheter på landsbygden (Hemse respektive Klintehamn) med
förbehållet att bebyggelse ska ske först på landsbygden innan projekt får startas i Visby. Totalt kan projektet ge närmare ett 100-tal nya bostäder.
Det pågår även ett antal bostadsprojekt på platser utanför Visby. Ett antal småhus och
mindre flerfamiljshus uppförs eller omvandlas varje år och bidrar på så sätt till att skapa
möjligheter för människor att bosätta sig i de större orterna och på andra platser runtom på
Gotland. Många av de projekt som genomförs utanför Visby sker på privat mark, men utgör icke desto mindre en viktig del av bostadsförsörjningen.
7.4 Byggemenskaper

Ett sätt att ta till vara lokala initiativ och gynna bostadsproduktion på platser där marknaden annars inte vill bygga är genom så kallade byggemenskaper. En byggemenskap är en
grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och
sedan bor i en byggnad. Detta är en ännu ganska oprövad modell i Sverige, men används
frekvent i framför allt Tyskland och till ökande del även i Frankrike.
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Genom att det inte finns något avkastningskrav från en extern aktör kan boendekostnaden
bli lägre. I Tyskland framhålls det ofta att byggemenskaper bidrar till social stabilitet och en
trivsam småskalig variation i stadsutvecklingen.
Region Gotland deltar i ett Vinnovafinansierat projekt kring byggemenskaper som syftar till
kunskapsinhämtning mellan kommuner samt kunskapsspridning inom kommunen för att
främja tillkomsten av byggemenskaper.
7.5 Det allmännyttiga bostadsbolaget och kötiden för en hyresrätt

Kötiden för en hyresrätt är väldigt lång i framför allt Visby och det efterfrågas allt fler hyresrätter samtidigt som allt fler aktörer menar att det inte finns ekonomi i att bygga och tillhandahålla hyresrätter. Trots det är det viktigt att säkerställa tillskapandet av hyresrätter. Ett
av de absolut säkraste instrumenten en kommun har är det allmännyttiga bostadsbolaget
och det behövs tydliga ägardirektiv som styr mot kommunens bostadspolitiska mål. I en del
kommuner är tomträtt en vanlig upplåtelseform för att säkra tillskapandet av hyresrätter,
vilket kan vara ett alternativ för Region Gotland att använda sig av.
Ett annat sätt att korta kötiderna i det kommunala bostadsbeståndet är att främja flyttkedjor. Med fungerande flyttkedjor förväntas en rörlighet i bostadsbeståndet med målet att
människor bor i bostäder som möter behov och livssituation.

8. Serviceområden
I strategin Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030 fastslås 6 serviceområden
samt vilken typ av service som ska finnas tillgänglig för dessa. Ur bostadsförsörjningssynpunkt och även ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv är det lämpligt att utgå från denna
indelning i serviceområden även när det gäller den långsiktiga strategiska planeringen av
bostadsbyggande och prioritera dessa områden för nybyggnation. De 6 områdena är, från
norr till söder:
Fårösund
Slite
Visby
Roma
Klintehamn
Hemse

9. Föreslagna insatser för att nå uppsatta mål
Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

- handlingsplan

För att på ett hållbart sätt arbeta mot Region Gotlands bostadspolitiska mål och uppnå en
positiv utveckling för bostadsförsörjningen föreslås följande insatser:
Insats:
Kopplar till mål nr:
Fortsätt att planera nybyggnation utifrån gällande exploateringsalla
plan.
Inventera planlagd mark för bostäder över hela ön.

1, 3
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Säkerställ att det finns planlagd mark för bostadsändamål över
hela Gotland.

1, 2

Fortsätt att utveckla och effektivisera ExiSam-processen för att
uppnå ett fungerande samspel mellan de funktioner inom regionen som hanterar exploateringsfrågor och underlätta därmed
beredning och samordning av dessa.

1, 2, 3

Sprid information om samt uppmuntra till byggemenskaper.

1, 3

Säkra upplåtelseform hyresrätt genom att upplåta minst en fastighet med tomträttsavtal under mandatperioden.

2, 4

Säkerställ att ca 10 % av lägenheterna vid nybyggnation tilldelas
regionen för socialförvaltningens och utbildnings- och arbetslivsförvaltningens behov.

2, 4

Anvisa minst ett markområde utanför Visby till Gotlandshem under mandatperioden.

alla

Ge i uppdrag till Gotlandshem att arbeta aktivt för att skapa så
4
kallade flyttkedjor samt att effekterna av dessa följs upp och redovisas.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Anvisa mark för 150 bostäder till Svenska studenthus för nyproduktion av studentboende under mandatperioden.

2
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/256
18 september 2019

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesordning 2020
Förslag till beslut

•

Sammanträdesordningen för år 2020 fastställs enligt förslag

Bakgrund

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utarbetat förslag till
sammanträdesordningen för år 2020.
I förslaget till sammanträdesordningen har bland annat hänsyn tagits till
regionfullmäktiges och regionstyrelsens sammanträdesordning samt
regionstyrelsens/ledningskontorets inlämningstider avseende ekonomisk redovisning.
Bedömning

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

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen för information

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Sammanträdesordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 2020
Arbetsutskottet, au

Nämndsammanträde

Förmöte GVN

Tisdag den 21 jan
Lokal: Öland

Lokal: Öland
Lokal: Ösel

 Årsredovisning
 Kompletteringsbudget
(DL RFS/RS 6 februari. RS au är den 11 mars)

Onsdag den 4 mars
Lokal: Öland

Måndag den 3 februari
Lokal: Ösel
OBS: Samverkan innan nämnd.
Sammanträdet börjar kl 10
Onsdag den 18 mars
Lokal: Ösel

Lokal: Öland
Lokal: Ösel

Onsdag den 1 april
Lokal: Öland

Torsdag den 16 april
Lokal: Ösel

Lokal: Öland
Lokal: Ösel

Tisdag den 12 maj
Lokal: Öland

Torsdag den 11 juni
Lokal: Ösel

Lokal: Öland
Lokal: Ösel

 Strategisk plan och budget
DL RFS/RS 3 april. BUB RS au 4 – 6,8
maj
Gymnasieantagning
 Delårsrapport 2020:1
DL RFS/RS 17 april. BUB RS au 4 –
6,8 maj.
 Månadsrapport april
DL RFS/RS 15 maj
 Verksamhetsberättelse FHS

Torsdag den 27 aug
Lokal: Öland

Onsdag den 16 september
Lokal: Dagö

Lokal: Öland
Lokal: Dagö

 Delårsrapport 2020:2
DL RFS är den 17 sept. RS 5-6,8
oktober

Torsdag den 1 oktober
Lokal: Öland

Onsdag den 21 oktober
Lokal: Ösel

Lokal: Öland
Lokal: Ösel




Torsdag den 5 nov
Lokal: Öland

Torsdag den 26 november
Lokal: Ösel

Lokal: Öland
Lokal: Ösel



Onsdag den 9 december
Lokal: Öland

NOTERING

Kursutbud
Uppföljning internkontroll plan

VP 2021
DL RFS/RS 18 december
 Internbudget (Detaljbudget)
DL RFS/RS 7 december.

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2019/5
14 oktober 2019

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk rapport. September 2019
Förslag till beslut

•

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2019 är ett balanserat
resultat på noll (0) kronor, fastställt i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den
16 september § 81. Bedömningen som förvaltningen gör efter september månads
utfall är att prognosen1 pekar mot ett positivt resultat på cirka en miljon kronor. Det
som på marginalen2 blir avgörande för årets resultat är bland annat hur väl
resultatkravet kommer att infrias samt hur mycket intäkter som inkommer genom
statsbidrag för asyl och etableringsersättning. Verksamheterna förstår det
ekonomiska läget och stor återhållsamhet råder.
Resultatrapport per den 30 september 2019
Resultatrapport

Budget

Utfall

Intäkter

-106 821

-93 882

-12 939

-21 787

Flödesbidrag rörligt

-97 163

-96 979

-183

1 292

Personalkostnader

189 457

172 881

16 576

22 235

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Internt flödesbidrag rörligt
Totaler

Resultat

Prognos

42 105

42 907

-802

-1 250

102 799

93 939

8 860

802

97 242

97 278

-36

-1 292

227 619

216 143

11 476

0

Exklusive kommunbidrag, prognos inklusive resultatkrav

Prognosen i det här fallet bygger inte på inrapporterad månadsuppföljning från verksamheten. Prognosen bygger på en
bedömning av hela ekonomin med dess utfall, per kategori - resultatrapport, i förhållande till budgetram.
2 Med marginal i det här sammanhanget menas beloppens storlek i förhållande till den budgeterade nettoramen på 303,5
miljoner kronor
1
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2019/5

Resultatrapport per den 30 september 2018
Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

Bokslut

Intäkter

-69 729

-102 990

33 261

35 419

Flödesbidrag rörligt

-91 368

-93 072

1 704

3 149

Personalkostnader

146 750

162 768

-16 018

-25 742

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Internt flödesbidrag rörligt
Totaler

44 668

45 349

-681

-1 868

103 807

91 747

12 060

4 675

91 417

93 281

-1 864

-3 392

225 546

197 082

28 463

12 241

Ovanstående tabeller (resultatrapport) visar periodens omslutning januari-september
för åren 2019 och 2018. Nettokostnaden ökar för perioden med 19,1 miljoner
kronor, den procentuella ökningen är 9,6 procent, en förklaring till ökningen är
minskade statsbidrag. Bruttokostnaden3 (den egna kostnadsutvecklingen) har för
perioden ökat med 3,3 procent i förhållande till delårsrapport 2 2018.
I jämförelse mellan åren minskar periodens resultat från 28,5 miljoner kronor till 11,5
miljoner kronor, en minskning med 17 miljoner kronor.

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
Tf Utbildningsdirektör
Skickas till

3

Avser kostnader för personal, lokaler och övriga kostnader, volymförändringar i elevvolymer är inte medräknat.
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Beslut

Gotlands kommun

2019-08-26

bo.eriksson@edu.gotland.se
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Dnr 405-2018:11066

Beslut
efter regelbunden kvalitetsgranskning vid
Wisbygymnasiet i Gotlands kommun

Skolinspektionen

2 (20)

Inledning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en
kvalitetsgranskning på Wisbygymnasiet avseende verksamhetens kvalitet i förhållande
till mål och andra riktlinjer. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl skolorna klarar
sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen. Målen och
riktlinjerna framgår framför allt av den läroplan och de kursplaner eller motsvarande
styrdokument som gäller för utbildningen.

Läsanvisning
Skolinspektionen bedömer skolans arbetssätt inom fyra områden. Inom varje område
bedöms om skolan uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera
delar eller i låg utsträckning. Om en skola bedöms uppfylla kvalitetskriterierna i låg
utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att utvecklingsarbeten behöver
inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av åtgärder begärs också av
skolan. Om en skola bedöms uppfylla kriterierna i hög utsträckning begär inte Skolinspektionen motsvarande redovisning men kan lämna framåtsyftande kommentarer.

Beslut:
Skolinspektionen bedömer att framtagna kvalitetskriterier uppfylls vid Wisbygymnasiet i följande utsträckning:
Rektors ledarskap
Rektorn leder och styr i låg utsträckning skolans utveckling.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att rektorn utvecklar och förstärker sin ledning och organisation av det
pedagogiska arbetet avseende kollegial samverkan samt skolans arbets- och
förhållningssätt.

Undervisning
Undervisningen främjar i flera delar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål
avseende kunskaper och värden, men utvecklingsområden finns.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:
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Att rektorn säkerställer att undervisningens innehåll och arbetssätt
anpassas till aktuell elevgrupp så att alla elever, oavsett hur långt de
kommit i sin kunskapsutveckling, stimuleras och utmanas.

Trygghet och studiero
Skolan arbetar i flera delar så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så
att eleverna kan ägna sig åt skolarbete, men utvecklingsområden finns.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att rektorn tar ansvar för att utveckla ett medvetet, organiserat och
förebyggande arbete med att skapa trygghet på skolan.

Bedömning och betygssättning
Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i flera
delar, men utvecklingsområden finns.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att rektorn utvecklar arbetet med att alla lärare på skolan ges samma
förutsättningar att kvalitetssäkra sin betygssättning i syfte att verka för
likvärdighet.

Uppföljning
Huvudmannen ska senast den 2 december 2019 redovisa till Skolinspektionen vilka
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområden och
resultatet av dessa åtgärder. Som stöd för redovisningen bör bifogad mall (bilaga 3)
användas.
Redogörelsen skickas via e-post, till skolinspektionen@skolinspektionen.se, eller per
post till, Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm. Hänvisa till
Skolinspektionens diarienummer för granskningen (dnr 405– 2018:11066) i de
handlingar som sänds in.

Skolinspektionen

4 (20)

Skolinspektionens bedömningar
Nedan redovisas Skolinspektionens bedömningar för respektive område.

Rektors ledarskap
Författningsstöd
1 kap. 5 §, 2 kap. 9-10 och 34 §§, 4 kap. 4-7 §§ skollagen
Förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan (Lgy 11), 1 Skolans
värdegrund och uppgifter, En likvärdig utbildning, Kunskaper och lärande, Varje
skolas utveckling, 2.6 Rektorns ansvar

Skolinspektionen bedömer följande: Rektorn leder och styr i låg utsträckning skolans
utveckling.
Rektorn följer till viss del upp, analyserar och utvecklar verksamheten
Granskning visar att rektorn genomför en uppföljning som omfattar vissa av verksamhetens delar. Av utredningen framkommer att det sker en uppföljning av elevernas
kunskapsresultat både vad det gäller resultat på nationella prov och betygsutfall på
samtliga program, men att det inte sker någon systematisk uppföljning av undervisningens genomförande och förutsättningar, samt av trygghet och studiero för samtliga
årskurser och klasser. Av utredningen framgår att undervisningens genomförande följs
upp på några av programmen genom lektionsobservationer och genom elevernas
kursutvärderingar. Uppföljningen av undervisningen sammanställs dock inte på någon
övergripande nivå utan utgör endast ett underlag för de enskilda lärarnas arbete.
Lärare uppger att det är olika mellan de olika biträdande rektorerna för de olika
programmen hur väl insatta de är i vad som sker i undervisningen. Uppföljning av
elevernas lärande vid det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) följs upp på individnivå,
men ingen sammanställning eller uppföljning på en mer övergripande nivå genomförs.
För att följa upp trygghet och studiero använder sig skolan av Skolinspektionens enkät
till elever i år 2. Någon uppföljning av trygghet och studiero görs dock inte i de övriga
årskurserna. Rektorn uppger att frågor kring elevernas uppfattning om trivsel och
trygghet tas upp på mentorsamtalen men att det inte görs någon sammanställning av
vad som framkommer.
Av utredningen framkommer vidare att det delvis saknas en analys av vad som orsakar
skolans resultat. Av skolans systematiska kvalitetsarbete framgår att resultatsammanställningar gjorts där det bland annat konstaterats att andelen elever med gymnasieexamen ökar på de högskoleförberedande programmen medan andelen elever med
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examen från yrkesprogram minskar och att fler kvinnor än män når examen inom
yrkesprogrammen. Någon analys av varför det förhåller sig så görs dock inte och det
framgår inte hur skolan ska komma till rätta med detta. Lärare uppger att de deltar i
analys av betyg och av resultat från nationella prov. Elevhälsan säger å sin sida att de
som elevhälsa inte är delaktiga i analysarbetet.
Granskningen visar att rektorn utifrån analyser av resultat fattat beslut om utvecklingsåtgärder. Exempel på beslutade utvecklingsåtgärder är att rektorn omfördelat
resurser för ökad lärartid, samt att lovskoleverksamheten och tiden för läxhjälp
utökats. Rektorn uppger i Skolinspektionens informationsinhämtning att en insats för
att förbättra undervisningen som han beslutat om har varit att göra om tjänstefördelningen. Resultatet av denna insats visar att likvärdigheten i bedömningar stärkts.
Åtgärder för att öka tryggheten har bland annat varit toleransprojekt, elevstödjare och
tvålärarsystem.
Rektorn ger begränsad ledning och styrning kring frågor som rör skolans
jämställdhetsarbete
Granskningen visar att rektorns ledning och styrning av ett strategiskt jämställdhetsarbete är begränsad och att skolan saknar ett strategiskt jämställdhetsarbete som
genomsyrar verksamheten. Intervjuade lärare ger exempel på hur de som enskilda
lärare arbetar med jämställdhetsfrågor i undervisningen. Det framkommer dock att
detta arbete inte är initierat av skolledningen eller något som diskuteras vid exempelvis arbetslagsmöten utan att detta helt sker på respektive lärares eget initiativ.
Rektorn uppger att skolans övergripande värdegrundsarbete drivs av två förstelärare
vilka arbetar med normer, värderingar och genus. Utredningen visar dock att
elevernas tillgång till förstelärarnas undervisning är beroende av vilken mentor de har,
då det är den enskilda mentorn som ansvarar för att boka in tid med förstelärarna. För
att skapa sig en nulägesbild av elevernas kunskapsresultat utifrån kön1 analyserar
rektorn skillnader i resultat mellan könen. Rektorn uppger att analysen visat att det
finns ett behov av att göra stärkande insatser inom yrkesprogrammen kring

Enligt huvudmannens resultatsammanställning över andelen elever med examensbevis efter avslutat gymnasium
2018 framgår att skillnaden mellan män och kvinnor på yrkesprogram uppgår till 15,7 procentenheter och på de
högskoleförberedande programmen uppgår skillnaden till 4,5 procentenheter.
1

Skolinspektionen

6 (20)

jämställdhet. Han uppger vidare att skolan arbetar med att få tjejer att söka till
yrkesprogrammen och att detta ser ut att lyckas.
Rektorn ger begränsad ledning i hur det pedagogiska arbetet ska bedrivas
Granskningen visar att rektorn ger begränsad ledning i hur det pedagogiska arbetet
ska bedrivas. Rektorn skapar inte tillräckliga förutsättningar för lärarna att samverka
och försäkrar sig inte heller om att lärandet i kollegiet ger avtryck i undervisningen.
Rektorn uppger att det kollegiala lärandet är ett arbete som samordnas av förstelärarna, samt att det görs särskilda insatser för lärare på introduktionsprogram och för
yrkeslärare. För att bättre möta elevers olika behov går två arbetslag Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) utbildning om tillgängliga lärmiljöer och extra
anpassningar och tanken är att alla arbetslag ska genomföra denna.
Utredningen visar vidare att det sker viss samverkan mellan lärare men att rektor inte
säkerställer att alla lärare har förutsättningar för att medverka i denna, samt att rektor
inte följer upp att samverkan verkligen sker. Rektorn säger att han förväntar sig att
lärarna har en ”dela-kultur” och att det finns tid avsatt för kollegialt utvecklingsarbete.
Rektor säger vidare att alla lärare inte är lika flexibla och att lärarna inte hittar tid till
samarbete. Han uppger vidare att det finns en osäkerhet bland lärarna kring vilka
arbets- och förhållningssätt som ska råda på skolan. Lärare uppger att ämneskonferenser och programmötestider är forum för samverkan men att det ser olika ut i
olika ämnen och kurser huruvida det sker ett samarbete mellan lärarna eller inte.
Lärare säger att det även kan vara svårt att mötas av logistiska skäl och en lärare
uppger att det borde vara mer schemamässigt organiserat. Även elever framhåller att
ett övergripande problem är att lärare inte samarbetar vilket gör arbetsbördan ojämn
för eleverna. Lärare uppger vidare att de olika elevhälsoteamen inte har någon samsyn
i frågor som exempelvis rör arbetet med att skapa en trygg skola. För att skapa en
större samsyn kring elevhälsofrågor har elevhälsan nu en punkt på varje arbetsplatsträff (APT). Representanter för elevhälsan säger dock att samverkan kring elevhälsofrågor inte är organiserad och att det finns önskemål från skolledningen att lärarna ska
komma till elevhälsan för att få stöd i frågor rörande elevernas skolsituation men att
lärarna inte tar chansen.
Enligt uppgift från rektorn arbetar 157 lärare på skolan, 24 av dessa har inte lärarlegitimation. Av granskningen framgår att alla nya lärare på skolan, oavsett om de är
behöriga eller obehöriga, har en kollega som är mentor för dem, kollegan har tid
avsatt för mentorskapet. Nya lärare får också professionshandledning en gång i
månaden för att introduceras till läraryrket och till Wisbygymnasiet. De APL-handledare som skolan använder får en utbildning där kunskapskrav och förväntningar på
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eleverna tydliggörs. I samband med den sker erfarenhetsutbyte mellan APL-handledare och skolans pedagoger.
Eftersom organisationen för det pedagogiska arbetet som rektorn skapat inte ger
lärarna förutsättningar för att i samverkan utveckla undervisningen på skolan bedömer
Skolinspektionen att det finns ett utvecklingsbehov, vilket beskrivs mer utförligt under
avsnittet ”Identifierat utvecklingsområde”.
Identifierat utvecklingsområde

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att rektorn utvecklar och förstärker sin ledning och organisation av det
pedagogiska arbetet avseende kollegial samverkan samt skolans arbets- och
förhållningssätt.

Granskningen visar att rektorn behöver utveckla sin ledning av lärarnas lärande samt
av utvecklingsarbetet av undervisningen för att därigenom verka för att stärka
personalens förmåga att lära tillsammans. Skolinspektionens granskning visar att den
organisation för det pedagogiska arbetet som rektorn skapat inte ger lärarna förutsättningar för att i samverkan utveckla undervisningen på skolan. Av granskningen
framkommer vidare att lärarnas brist på samarbete leder till att det inte råder en
samsyn kring arbets- och förhållningssätt och att eleverna får en ojämn arbetsbelastning. Detta i sin tur leder till att eleverna inte ges bästa förutsättningar att lyckas
med sina studier.
Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av
en rektor som särskilt ska verka föra att utbildningen utvecklas. Skolinspektionen
rekommenderar därför att rektorn säkerställer att de forum som finns för lärare att
mötas och samverka används till kollegialt samarbete. För att det kollegiala samarbetet och lärandet ska få effekt på elevers lärande bör bland annat elevers lärande
sättas i centrum, samarbetet bör inriktas mot mer specifika syften och inte ha för
generella sådana, och lärarna bör ha möjlighet att utveckla nya och alternativa
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upplägg och undervisningsmetoder.2 I sin roll som pedagogisk ledare behöver rektorn
följa upp att det kollegiala arbetet faktiskt får effekt på elevernas lärande.

Undervisning
Författningsstöd
1 kap. 4 §, 3 kap. 2 och 5 §§, 4 kap. 9 § skollagen
4 kap. 1 § och 6 kap. 4-8 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)
Lgy 11, 1 Skolans värdegrund och uppgifter, Rättigheter och skyldigheter,
Gymnasieskolans uppdrag, Kunskaper och lärande, 2.1 Kunskaper, 2.3 Elevernas
ansvar och inflytande, 3 Examensmål för alla nationella program, 4
Gymnasiegemensamma ämnen
Lgr 11, 5 Kursplaner

Skolinspektionen bedömer följande: Undervisningen främjar i flera delar elevernas
möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden, men
utvecklingsområden finns.
Undervisningen är till viss del målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd
Granskningen visar att lärarna till viss del stödjer eleverna i deras lärprocess samt att
undervisningen inte alltid är varierad. Rektorn berättar att det i tidigare elevenkäter
framkommit att eleverna efterlyst en större variation av undervisning och
examinationsformer. Därför gjordes en handlingsplan kring detta och utvärderingen av
denna visar att eleverna anser att lärarna lyckas bättre nu. Elever uppger i intervju att
undervisningen är varierad och att lärarna gör undervisningen intressant. Vid observationer ser Skolinspektionen att det skiljer sig åt mellan lärare i vilken omfattning de
skapar variation och växling mellan olika arbetssätt och arbetsuppgifter.
Skolinspektionens besök sker dock sista veckan på vårterminen och eleverna arbetar
mestadels med att färdigställa läsårets arbeten, vilket kan vara anledningen till att
undervisningen inte upplevs så omväxlande. Flera elever uppger att lärarna är duktiga
på att hjälpa eleverna och att lärarna kan förklara saker på olika sätt, medan andra

Håkansson, J. & Sundberg, H. (2012). Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och internationell forskning,
Stockholm: Natur & Kultur, s. 105f, 210ff.
2
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elever uppger att vissa lärare inte kan förklara på olika sätt och att några lärare inte
märker när eleverna tappar fokus. Vid Skolinspektionens observationer framgår vid
flera tillfällen att lärarna lägger sig i vinn om att eleverna ska förstå. Lärarna lägger
mycket tid på att resonera och reflektera med eleverna och säkerställer att eleverna
förstått uppgiften.
Granskningen visar att många lärare på skolan skapar en strukturerad undervisning.
Elever uppger att skolans lärare är olika bra på att skapa en bra struktur över enskilda
lektioner och hela terminen. Elever förklarar hur lärarnas varierande förmåga att
planera och strukturera undervisningen får positiva respektive negativa följder för
elevernas möjligheter att lyckas. Elever berättar att många lärare, men inte alla, visar
utdrag ur kursplanerna för att eleverna ska förstå mål och syfte med undervisningen.
Vid Skolinspektionens observationer framgår att lärarna inleder lektionerna med att
förklara vad lektionen ska handla om och vid flertalet lektioner är uppgifterna för
lektionen även uppskrivna på tavlan. Vid en av de observerade lektionerna gör läraren
en sammanfattning av den senaste kursens innehåll, vilket både blir en repetition av
vad som gåtts igenom men även en påminnelse om vad eleverna förhoppningsvis lärt
sig. Utifrån detta berättar läraren hur eleverna ligger till och att eleverna även har
möjlighet att redovisa ytterligare kunskaper inom området.
Undervisningen stärker elevernas självförtroende, men är i begränsad omfattning
utmanande och anpassad efter elevers behov och förutsättningar
Granskningen visar att undervisningen stärker elevernas självförtroende, motivation
och förväntningar. Vid intervjuer med elever och vid lektionsobservationer framgår att
lärarna stärker elevers självförtroende och motivation. Exempel som eleverna ger på
detta är att lärare lyfter vad eleverna lärt sig och att lärarna arbetar med positiv
feedback, både muntligt och skriftligt via lärplattformen. Att lärarna arbetar med att
stärka elevernas självförtroende och motivation bekräftas vid flera av Skolinspektionens lektionsobservationer. På flera av de observerade lektionerna ser inspektörerna exempel på lärare som ger elever positiv uppmuntran, exempelvis genom att
säga att ”ni klarar det här” eller genom att läraren flera gånger säger att hen är säker
på att eleverna ska klara det stundande provet. En lärare påminner också eleverna om
att de kan få mer feedback om de vill, via lärplattformen.
Granskningen visar att undervisningen, i begränsad utsträckning, är anpassad till
elevers behov och förutsättningar samt att det varierar mellan lärarna i vilken
utsträckning undervisningen anpassas efter elevernas behov och förutsättningar. Av
intervjuer med lärare framgår att några lärare tycker att det är svårt att stimulera
eleverna som ”ligger i mitten” att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling. Elever säger
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att lärarna vet elevernas nivå, men att det är upp till eleverna att visa om de vill nå
längre kunskapsmässigt. Det finns också elever som säger att lärarna är dåliga på att
ge eleverna utmaningar, att nivån på undervisningen blir för låg och därmed tråkig.
Representanter för elevhälsan uppger att det skiljer mellan lärare huruvida de lyckas
anpassa undervisningen efter elevernas behov vilket gör att det inte råder en
likvärdighet för eleverna. Enligt rektorn och elevhälsan skiljer det mellan olika lärare
vilken förmåga de har att möta eleverna där de befinner sig. De uppger att lärarna
behöver bli bättre på att kunna möta eleverna med ledning och stimulans och extra
anpassningar så att färre elever ”landar på specialpedagogernas bord”. Ett av
utvecklingsområdena som skolan identifierat och arbetar med är att lärarna ska bli
bättre på att ge extra anpassningar till de elever som behöver det. Vid observationer
ser Skolinspektionen exempel på att lärare har god kunskap om var eleverna befinner
sig kunskapsmässigt och flera lärare kopplar även sin undervisning till elevernas
tidigare erfarenheter.
Eftersom undervisningen bara delvis genomförs så att den är anpassad efter olika
individer och deras förutsättningar bedömer Skolinspektionen att det finns ett
utvecklingsbehov, vilket beskrivs mer utförligt under avsnittet ”Identifierat
utvecklingsområde”.
Undervisningen genomförs till viss del så att eleverna görs delaktiga i sitt eget lärande
Granskningen visar att eleverna ges möjlighet att reflektera kring sitt eget lärande. Vid
Skolinspektionens lektionsobservationer ges flera exempel på undervisningssituationer där läraren utmanar elevernas förmåga till kritiskt och reflekterande
tänkande. Vid ett tillfälle varvar läraren stödet till en elev genom att förklara vissa
saker parallellt med att hen ställer utvecklande frågor till eleven. Vid ett annat tillfälle
ger läraren feedback till en elev genom att förklara vad i en text hen anser eleven gjort
bra och vad eleven kan utveckla för att komma längre. Skolinspektionen ser också
exempel på hur en lärare förklarar för en elev att hen måste se hur eleven tänker och
att eleven därför måste visa hur hen gjort sin beräkning. Läraren ber därefter eleverna
om fler exempel på metoder för att lösa den aktuella uppgiften. Elever säger att
majoriteten av lärarna både återkopplar elevernas lärande skriftligt och muntligt.
Elever uppger dock att det kan variera huruvida lärarna har förmågan att visa på hur
lärande kan ske på olika sätt.
Granskningen visar att eleverna ges möjligheter att medverka i planeringen och
utvärderingen av undervisningen och på så sätt ha inflytande över undervisningen.
Lärare säger att elevinflytande kan handla om att eleverna får tycka till om hur de vill
ta del av ny information. Elever säger att de innan kurser startar kan få se planeringen
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och tycka till om den. De säger att de även får vara med och bestämma redovisningsformer och prov. En elev säger vidare att det sker ”subtila” utvärderingar hela tiden
genom att lärarna lyssnar på elevernas tankar om undervisningen. Elever i de högre
årskurserna säger att de fått utvärdera de flesta kurser de haft. Det framgår dock att
alla lärare inte låter eleverna utvärdera förrän i slutet av kursen vilket gör att
resultatet inte kommer den aktuella elevgruppen till del. Några elever får skriva
loggbok där de kan beskriva hur de upplevt undervisningen men också påvisa för
lärarna vad de förstått och inte. Vid lektionsobservationer iakttas både situationer där
eleverna får påverka lektionsupplägget och situationer där läraren efterfrågar
elevernas åsikter kring ett större moment.
Identifierat utvecklingsområde

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att rektorn säkerställer att undervisningens innehåll och arbetssätt anpassas
till aktuell elevgrupp så att alla elever, oavsett hur långt de kommit i sin
kunskapsutveckling, stimuleras och utmanas.

Granskningen visar att skolans arbete med att anpassa undervisningen utifrån den
enskilda elevens behov och förutsättningar behöver utvecklas. Även om granskningen
visar att undervisningen delvis genomförs så att den är anpassad efter olika individer
och deras förutsättningar framkommer ändå ett behov av att ytterligare utveckla
undervisningen så att den stimulerar och utmanar de elever som skulle kunna komma
längre i sin kunskapsutveckling.
Av skollagen framgår att i utbildningen ska hänsyn tas till och elevers olika behov.
Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Vidare ska
utbildningen främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust
att lära. Av skollagen framgår vidare att alla elever ska ges den ledning och stimulans
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som
gäller ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.
Skolinspektionen rekommenderar därför att lärare med ledning av rektorn utvecklar
undervisningen så att den blir stimulerande och utvecklande för alla elever i alla
ämnen och kurser. Förslagsvis kan arbetet inledas med en inventering av vilka former
för utmanande undervisning och uppgifter som enskilda lärare redan arbetar med, för
att sedan sprida dessa arbetssätt och metoder till övriga lärare. I utvecklingsarbetet
bör lärarna överväga att utveckla uppgifter som kan fördjupas och genomföras utan
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att det finns ett ”tak”. Ett annat sätt att utmana eleverna är att erbjuda en större
variation av uppgifter att välja mellan. Det är av betydelse att alla elever får arbeta
med uppgifter på sin nivå, snarare än upprepande uppgifter eller att elever först måste
göra enklare uppgifter av fördjupande karaktär.

Trygghet och studiero
Författningsstöd
3 kap. 2 §, 5 kap. 3 och 5 §§, 6 kap. 6-7 §§ skollagen
Lgy 11, 1 Skolans värdegrund och uppgifter, Grundläggande värden, Förståelse och
medmänsklighet, Rättigheter och skyldigheter, 2.1 Kunskaper, 2.2 Normer och
värden, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande

Skolinspektionen bedömer följande: Skolan arbetar i flera delar så att utbildningen
präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete, men
utvecklingsområden finns.
Skolan arbetar i viss utsträckning samlat för att skapa studiero
Granskningen visar att skolan i viss utsträckning arbetar samlat för att skapa en
skolmiljö som präglas av studiero. Enligt Skolinspektionens enkät till elever i år 2 som
genomfördes hösten 2018 framkommer att skolans elever i högre utsträckning än på
övriga medverkande skolenheter upplever att de har studiero.3 Av intervjuer framgår
dock att det kan skilja från lektion till lektion om det råder studiero eller ej. Elever
uppger att de som vill prata kan sätta sig i ett grupprum och att detta är ett sätt att
skapa studiero i klassrummet. Elever säger också att det finns en regel kring mobiltelefonanvändande men att det beror på läraren huruvida den följs eller inte. Eleverna
uppger även att vissa lärare inte vågar säga till när elever använder telefonen till fel
saker. Lärare uppger att det skulle behövas en tydligare styrning från ledningen kring
hur det ska arbetas med studieron. Lärare uppger vidare att det inte finns någon

Skolenkäten våren 2018, enkätresultat för elever i år 2. På påståendet ”Jag har studiero på lektionerna” har skolan
index 6,7 jämfört med snittet för samtliga skolor som deltog i enkätomgången där snittet var 6,0. Ett högt index
indikerar en positiv uppfattning, på indexskala från 0 till 10. För påståendet ”På lektionerna stör andra elever
ordningen i klassrummet” har skolan index 6,2, jämfört med snittet för samtliga skolor som deltog i enkätomgången
där snittet var 5,1. Ett högt index indikerar en positiv uppfattning, på indexskala från 0 till 10.
3
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samsyn kring hur studiero ska uppnås och de bekräftar även att en lösning som används för att skapa studiero i klassrummen är att placera elever som pratar i grupprum, men att detta arbetssätt inte är sanktionerat hos ledningen. En lärare uppger att
lärare ibland ger eleverna för fria tyglar vilket gör att eleverna inte kan koncentrera
sig. Vid Skolinspektionens observationer framgår att lärare vid flera tillfällen låter
eleverna arbeta självständigt under långa tidsperioder vilket leder till att eleverna har
svårt att arbeta fokuserat och istället småpratar och gör andra saker än skoluppgiften
på mobiltelefonen eller på datorn. Elevhälsans representanter säger att det inte finns
något gemensamt arbete på skolan för att öka studieron. Rektorn uppger att insatser
för att skapa studiero bland annat sker genom elevassistenter och tvålärarsystem.
Skolan har till viss del ett arbete för att skapa trygghet
Granskningen visar att det bara till viss del bedrivs ett fungerande arbete för att säkerställa tryggheten på skolan. Av utredningen framgår att skolan följer upp elevernas
trygghet genom Skolinspektionens enkät till elever i år 2, men att någon systematisk
uppföljning av tryggheten i övriga årskurser inte sker. Rektorn uppger att tryggheten
följs upp på elevernas utvecklingssamtal. Lärare uppger dock att ingen gemensam
sammanställning görs av vad som framkommer på utvecklingssamtalen utan att det är
upp till varje mentor att lyfta information vidare till skolledning och elevhälsa. Vidare
uppger rektorn att varje klass utser två elevskyddsombud som tillsammans med delar
av skolledningen, elevhälsan och annan skolpersonal bildar Skol-ESO (elevskyddsombud). På denna grupps möten är trygghet ett återkommande samtalsämne. Skolan
har också riktade insatser som exempelvis ett toleransprojekt. Flera elever uppger i
intervju att de är trygga på skolan, men några elever framhåller att det är otryggt då
brandlarmet går ofta och då vet eleverna inte vet om det är falskt alarm eller om det
är på riktigt. Elever säger vidare att det är otryggt att det finns elever på skolan som
röker cigaretter och hasch. Elever säger också att det händer att elever blir kränkta. De
berättar att det är ”utländska” tjejer som blir kränkta av ”svenska” killar och tjejer.
Lärare berättar att det finns en klass där det varit otryggt i ett och ett halvt år och trots
att flera kränkningsanmälningar till skolledningen är det fortfarande lika otryggt i
klassen. Lärarna uppger att det fortfarande saknas återkoppling kring klassen från
skolledningen.
Eftersom skolans arbete kring trygghet bygger på ett otillräckligt underlag för att
kunna genomföra en fullgod analys och för att kunna vidta ändamålsenliga åtgärder så
bedömer Skolinspektionen att det finns ett utvecklingsbehov, vilket beskrivs mer
utförligt under avsnittet ”Identifierat utvecklingsområde”.
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Identifierat utvecklingsområde

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att rektorn tar ansvar för att utveckla ett medvetet, organiserat och
förebyggande arbete med att skapa trygghet på skolan.

Skolinspektionens granskning visar att Wisbygymnasiet saknar ett medvetet arbete
med att skapa en trygg skola för alla elever. Granskningen visar vidare att arbetet med
trygghet bygger på ett otillräckligt underlag för att kunna genomföra en fullgod analys
av situationen på skolan och för att kunna vidta ändamålsenliga åtgärder.
Enligt skollagen ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras
en studiemiljö som präglas av trygghet. I förarbetena till bestämmelsen anges att en
av de viktigaste förutsättningarna för att barn och ungdomar ska kunna inhämta och
utveckla kunskaper och värden är en trygg och stimulerande lärandemiljö. Det förebyggande arbetet är centralt. Det är skolans, och ytterst rektorns, ansvar att skapa
trygghet i skolan. En viktig förutsättning för detta är att elever, lärare och annan
personal känner ett gemensamt ansvar och har respekt för varandra i skolan. Att skapa
en miljö som bygger på respekt och delaktighet utgör grunden för en trygg och
utvecklande studiemiljö. Rutiner för att säkerställa samverkan och kommunikation
mellan elever, lärare och annan personal är också centrala inslag i det förebyggande
och långsiktiga arbetet.
Skolinspektionen rekommenderar därför att rektorn organiserar ett medvetet och
förebyggande arbete på skolan med fungerande och tydliga rutiner för att skapa
trygghet. Att följa upp elevernas upplevelse av trygghet genom elevskyddsombud och
utvecklingssamtal är ett bra komplement men säkerställer inte att alla elever vågar
uttrycka hur det egentligen förhåller sig. Skolinspektionen rekommenderar att skolan
skapar sig en bild av alla elevers uppfattning av tryggheten på skolan. Förslagsvis kan
detta arbete inledas med en kartläggning där eleverna kan uttrycka vad de tycker
samtidigt som de kan vara anonyma. Skolan kan därefter ta tillvara resultaten från
kartläggningen för att organisera och utveckla det fortsatta arbetet med att skapa
trygghet på skolan. En positiv följd av en sådan kartläggning skulle även kunna vara att
skolans toleransprojekt kan bli än mer målinriktade och träffsäkra.
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Bedömning och betygssättning
Författningsstöd
1 kap. 9 §, 3 kap. 14 §, 15 kap. 25 a § skollagen
8 kap. 2-3 och 3 f §§ gymnasieförordningen
Lgy 11, 2.5 Bedömning och betyg

Skolinspektionen bedömer följande: Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i
bedömning och betyg ges i flera delar, men utvecklingsområden finns.
Rektorn analyserar till viss del avvikelser i lärarnas betygsättning i syfte att upptäcka
om det sker en likvärdig bedömning
Granskningen visar att rektorn genomför viss analys av lärarnas betygsättning men att
rektorn inte alltid för samtal med lärare kring avvikelserna i betygsättningen. Rektorn
uppger att det vid analys och jämförelse av resultat från nationella prov och satta
betyg framkommit att det i några fall varit stor diskrepans mellan dessa. Enligt
rektorns analys har orsakerna till detta varit att en undervisningsgrupp varit liten och
resultaten därmed fått stor påverkan och att icke godkända elever fått mer
undervisning genom lovskola. Lärare uppger att rektorn och biträdande rektorer inte
har så mycket med lärarnas betygsättning att göra och att de inte vet hur rektorn gör
för att säkerställa att bedömningen är likvärdig. Lärare uppger vidare att de aldrig
diskuterat sin egen betygsättning med rektorn.
Rektorn ger till viss del lärarna förutsättningar att kvalitetssäkra sin betygssättning i
syfte att verka för likvärdighet
Granskningen visar att alla lärare inte har förutsättningar att samarbeta kring
bedömningsfrågor. Några lärare uppger att det sker ett organiserat samarbete kring
frågor kopplade till bedömning och betygssättning, framförallt i vissa ämnen som har
nationella prov, medan andra lärare uppger att de inte samarbetar kring bedömning
av elevernas kunskaper. Lärare uppger att rektorn vill att det sker ett arbete med att
sambedöma, men i de fall det sker så är det på initiativ från lärarna själva. Lärare
uppger vidare att det inte finns tid avsatt för att sambedöma elevuppgifter. Rektorn
uppger att erfarenhetsutbytet ser olika ut i olika ämnesgrupper och att den tidigare
sammanslagningen av flera gymnasieskolor fördröjt samarbetet. Vidare säger rektorn
att systematiken kring sambedömningen ännu inte fungerar fullt ut och att det finns
ett arbete att göra för att utveckla detta arbete i ämnesgrupperna. Han säger att en
del lärare saknar instrument att föra professionella samtal kring bedömning, vilket
skolan också skulle behöva satsa på att utveckla. Vidare uppger han att studiedagar
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och ämneskonferenser används regelbundet för att stärka kompetensen inom
bedömning och betygsättning och att förstelärare bland annat har i uppdrag att skapa
en större samsyn genom att genomföra workshops om betyg och bedömning. Av
utredningen framgår att ett erfarenhetsutbyte sker mellan APL-handledarna och
skolans lärare. Inom yrkesprogrammen sker examinationer där både APL-handledare
och lärare deltar och bedömer elevens prestationer.
Eftersom lärare på skolan inte i tillräcklig utsträckning ges förutsättningar att föra
samtal kring bedömning i syfte att verka för likvärdighet så bedömer Skolinspektionen
att det finns ett utvecklingsbehov, vilket beskrivs mer utförligt under avsnittet
”Identifierat utvecklingsområde”.
Identifierat utvecklingsområde

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att rektorn utvecklar arbetet med att alla lärare på skolan ges samma
förutsättningar att kvalitetssäkra sin betygssättning i syfte att verka för
likvärdighet.

Granskningen visar att lärare på skolan inte i tillräcklig utsträckning ges förutsättningar
att föra samtal kring bedömning i syfte att verka för likvärdighet. Granskningen visar
att alla lärare inte har möjlighet att samarbeta och sambedöma i den utsträckningen
de skulle behöva.
Av skollagen framgår att rektorn ansvarar för att betygen sätts i enlighet med lag och
andra författningar. I Skolverkets allmänna råd anges att lärares samsyn har stor
betydelse för arbetet med rättvisande och likvärdiga betyg. Samsyn kring betygssättningen är en förutsättning för att skolan ska kunna ge eleverna enhetlig information
om betyg och betygsättning. Att lärare också har en samsyn kring de kunskaper som är
väsentliga i ett ämne är en utgångspunkt för ämnesdidaktiska välgrundade val. Detta
underlättar lärarnas möjlighet att läsa och tolka kunskapskraven i relation till ämnets
eller kursens syfte, centrala innehåll och den undervisning som har bedrivits. Det
stärker även lärares samsyn kring hur underlag från bedömningssituationer kan
utvärderas allsidigt vid betygsättningen. Lärare kan utveckla en sådan samsyn genom
att diskutera hur man kan läsa och tolka kunskapskraven och vad som väger tyngre vid
betygsättningen, särskilt för att avgöra om ett kunskapskrav är uppfyllt ”till övervägande del”. Rektorn har en betydelsefull roll för att underlätta lärares arbete med
rättvisande och likvärdiga betyg. Det innebär bland annat att se till att lärare får tid
och möjlighet att tillsammans med kollegor diskutera hur de allsidigt kan utvärdera
elevernas kunskaper vid betygsättningen, hur de kan utforma ändamålsenliga
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bedömningssituationer och hur de kan bedöma olika elevprestationer. Det kan även
innebära att på skolenheten enas om former för dokumentation. Vid behov kan
huvudmannen behöva bistå med att organisera arbetet mellan skolenheter,
exempelvis om lärare saknar ämneskollegor inom skolenheten.4
Skolinspektionen rekommenderar därför att alla lärare på skolan ges förutsättningar
att regelbundet arbeta med frågor kring bedömning i förhållande till de nationella
styrdokumenten, detta i syfte att verka för en likvärdighet. För att alla lärare ska ges
förutsättning att arbeta med frågor kring bedömning kan det vara nödvändigt med ett
utbyte mellan skolor. I arbetet med att avgöra om den bedömning som gjorts är
likvärdig med andras bedömningar kan lärare använda olika verktyg, exempelvis
sambedömning av prov och elevarbeten i högre grad samt använda avidentifierade
prov. Att arbeta med frågor kring bedömning bör vara ett löpande arbete som inte
bara aktualiseras vid nationella prov; därför är det av vikt att exempelvis förstelärare
eller ämnesansvariga utformar tydliga mötesstrukturer för detta. Det är också viktigt
att rektorn ger lärarna förutsättningar att skapa en ändamålsenlig dokumentation
kring bedömningen så att andra än läraren själv kan ta del av och förstå den.

På Skolinspektionens vägnar

X

Anne-Charlotte Ramsthaler

Beslutsfattare
Signerat av: Anne-Charlotte Ramsthaler

X

Terese Westin

Föredragande
Signerat av: Terese Westin

I handläggningen av ärendet har även Johan Westerling-Kalla och Madelen Kling
medverkat.

4

Skolverket (2018). Betyg och betygsättning. Skolverkets allmänna råd. Stockholm: Fritzes. S. 21-24

Skolinspektionen

18 (20)

Bilaga 1: Underlag för bedömning regelbunden
kvalitetsgranskning
Vid granskningsbesöket inhämtas information om såväl styrkor som
utvecklingsområden inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut grundar sig på:


9 lektionsobservationer



4 gruppintervjuer med elever



3 gruppintervjuer med lärare



En gruppintervju med skolans elevhälsa



En intervju med rektor och biträdande rektorer



Dokumentstudier. Dels de dokument som begärts in från huvudmannen och
skolan samt den officiella statistik som finns att tillgå om den aktuella skolan.

Innan beslut har fattats har huvudmannen fått ta del av Skolinspektionens protokoll
från besöket för faktakontroll.
Som underlag för bedömningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av
bedömningsunderlag, vilka är utformade i enlighet med forskning och beprövad
erfarenhet. Bedömningsunderlagen beskriver de områden som utredarna ska värdera
vid besök på skolenheter. Bedömningsunderlagen är uppdelade i bedömningsområden. Respektive bedömningsområde är sedan nedbrutet till ett antal indikatorer
Dessa indikatorer beskriver mer i detalj vad som ska utredas, för att identifiera var
skolans styrkor respektive förbättringsområden finns.

Bedömningsområden
Inom respektive område granskas följande delar:
Bedömningsområde 1: I vilken utsträckning leder rektorn lärarnas utveckling av
undervisningen och verkar för elevernas lika rätt till en god utbildning oavsett
könstillhörighet? Inom detta område granskas hur rektor arbetar med uppföljning och
analys, hur skolans arbete med jämställdhet bedrivs, samt hur rektorn leder och
organiserar skolans arbete.
Bedömningsområde 2: I vilken utsträckning får eleverna en undervisning som främjar
deras möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden? I detta
område granskas om undervisningen är målfokuserad, varierad och innehåller aktivt
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lärarstöd, om eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån sina behov
och förutsättningar, samt om eleverna görs delaktiga i undervisningen och i sitt eget
lärande.
Bedömningsområde 3: I vilken utsträckning arbetar skolan så att utbildningen präglas
av trygghet och studiero och eleverna kan ägna sig åt skolarbete? I detta område
granskas hur skolan arbetar för att skapa en lugn och trygg miljö där det råder
studiero.
Bedömningsområde 4: I vilken utsträckning ges lärarna förutsättningar att säkerställa
likvärdighet vid bedömning och betygssättning? I detta område granskas hur skolan
arbetar med diskussion, analys och kvalitetssäkring i arbetet med betyg.
Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida:
www.skolinspektionen.se
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Bilaga 2: Bakgrundsuppgifter om verksamheten
Skolinspektionen besökte skolenheten mellan den 21 maj och den 23 maj 2019.
Besöket genomfördes av Terese Westin och Johan Westerling-Kalla.
Wisbygymnasiet är en kommunal gymnasieskola belägen i Gotlands kommun.
Wisbygymnasiet hade vid tidpunkten för Skolinspektionens tillsyn totalt 1490 elever.
Granskningen har omfattat de högskoleförberedande programmen naturvetenskap
och samhällsvetenskap och de yrkesförberedande programmen bygg- och anläggning,
handels- och administration, vård- och omsorg samt språkintroduktion.
På skolan finns även programmen barn- och fritid, ekonomi, el- och energi, estetiskt,
fordons- och transport, hotell- och turism, humanistiskt, naturbruk, restaurang- och
livsmedel, teknik, VVS- och fastighet, preparand, programinriktat individuellt val,
yrkesintroduktion och individuellt alternativ.
Skolan leds av en rektor och sex biträdande rektorer.

Bilaga: Formulär för att redovisa vidtagna åtgärder

Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av
utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning i
Wisbygymnasiet i Gotland
Detta formulär kan användas som stöd för er när ni redovisar hur ni har arbetat med de
utvecklingsområden som Skolinspektionen har identifierat i samband med den regelbundna
kvalitetsgranskningen.
Redovisningen av vidtagna åtgärder ska fastställas av huvudmannen.

Formulär för huvudmannens redovisning
Utvecklingsområde 1: <Ange utvecklingsområdet i sin helhet>

Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan
åtgärderna vidtagits:

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning?

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:

Utvecklingsområde 2: <Ange utvecklingsområdet i sin helhet>

Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan
åtgärderna vidtagits:

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning?

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:

Utvecklingsområde 3: <Ange utvecklingsområdet i sin helhet>

Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan
åtgärderna vidtagits:

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning?

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:

Utvecklingsområde 4: <Ange utvecklingsområdet i sin helhet>

Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan
åtgärderna vidtagits:

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning?

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende GVN 2019/258
15 oktober 2019

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Erbjudna gymnasieutbildningar 2020/2021
Förslag till beslut



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



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för Barn- och
fritidsprogrammet gäller följande villkor:
o Totalt för programmet erbjuds 26 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att Bygg och
anläggningsprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Totalt för programmet erbjuds 25 platser.
För inriktningen anläggningsfordon gäller:
o Utbildningen startar under förutsättning att prognosen visar på att 8
elever kommer att antas.
o Att utbildningen hittar möjligheter att samverka med andra verksamheter
inom Region Gotland kring nyttjandet av de anläggningsfordon som
erfordras i utbildningen.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för El- och
energiprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att det på vardera inriktningen Dator- och kommunikationsteknik och
Elteknik erbjuds max 16 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 32 platser.
o Att det eventuellt planeras för en ny inriktning Automation inför läsåret
2021/2022
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för Fordon- och
transportprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att det på inriktningen Personbil erbjuds max 16 platser och på
inriktningen Lastbil och mobila maskiner erbjuds max 8 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 24 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för
Naturbruksprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att på inriktningen djur erbjuda 12 platser och för inriktningen lantbruk
erbjuda 20 platser.
o Totalt för programmet 32 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för VVS- och
fastighetsprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att inriktningen Fastighetsservice startar först läsåret 2021/2022.
o Att det på inriktningen VVS erbjuds max 10 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 10 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för Vård- och
omsorgsprogrammet gäller följande villkor:
o Totalt för programmet erbjuds 24 platser.



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



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



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för det Humanistiska
programmet gäller följande villkor:
o Totalt för programmet erbjuds max 10 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för Naturvetenskapsprogrammet gäller följande villkor:
o Att det på inriktningen Naturvetenskap erbjuds max 64 platser och på
inriktningen Naturvetenskap och samhälle erbjuds max 16 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 64 platser
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för
Samhällsvetenskapsprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att på inriktningen beteendevetenskap erbjuds max 64 platser.
Sammanlagt för de båda inriktningarna Samhällsvetenskap och Medier,
information och kommunikation erbjuds max 32 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 96 platser.



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



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att Lokal idrottsprofil,
LIU, erbjuds som individuellt val läsåret 2020/2021



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att Nationellt godkänd
idrottsutbildning, NIU, erbjuds läsåret 2020/2021. NIU erbjuds kopplat till
två nationella program: Samhällsvetenskapsprogrammet eller Barn- och
fritidsprogrammet.

Sammanfattning

Som en del av antagningsprocessen till gymnasieskolan beslutar huvudman i början
av antagningsperioden om ett programutbud som ska vara sökbart till kommande
läsår. Valet av programutbud publiceras och görs tillgängligt på såväl hemsida som
tryckt broschyr.
Wisbygymnasiet planerar att erbjuda 161 av 18 nationella program, 29 olika
inriktningar samt 4 introduktionsprogram.
Totalt omfattar gymnasieorganisationen 531 platser, vilket innebär att organisationen
överensstämmer med föregående år.
Bakgrund

Inför varje antagningsprocess meddelar huvudmannen sitt tänkta programutbud. Det
finns 18 nationella program - tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande.
Yrkesprogrammen ger en grund för yrkesverksamhet eller fortsatt utbildning. De
högskoleförberedande programmen ger en grund för fortsatta studier på högskola
eller universitet.
Den 1 juli 2019 inträffade en förändring där två av fem Introduktions-program,
Preparandutbildning (IMPRE) och Programinriktat individuellt val (IMPRO),
ersattes av Programinriktat val. Programinriktat val kan utformas både för en enskild
elev och för en grupp elever. Det innebär att utbildningen ska utformas i förväg och

1

Industriprogrammet och Hantverksprogrammet erbjuds ej.
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vara sökbar. Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg.
Programinriktat individuellt val erbjuds på nationella program i mån av plats.
Ett stabilt och långsiktigt utbildningsutbud

Huvudprincipen för beslut om nytt utbildningsutbud är att erbjuda samma utbud
som nämnden fastställt för innevarande läsår. Variation i utbildningsutbudet kan få
konsekvenser för möjligheterna till en ekonomi i balans och arbetet med
organisationsanpassning.
För de utbildningar som erbjuds är det viktigt att vara medveten om att det urval som
erbjuds inför det preliminära valet till gymnasieskolan i februari är ett erbjudande. Detta
innebär att nämnden i mars 2020, utifrån elevernas val, kan besluta att inte starta ett
program eller ändra antalet platser på ett program.
Ur tabellen nedan framgår att inför läsåret 2020/2021 minskar elevunderlaget något
för att därefter öka under påföljande år.
Prognostiserade elevvolymer i den egna kommunen
2500
2000

Elever

1500
1000
500
0

2019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034
Kommunal skola 1523154315401558158416041626168017111696165816281585153615061468
Summa, alla
1762177717741794182418471873193519711953191018751825176917341691
ÅK 1

598 554 623 635 577 646 665 670 626 649 599 628 547 588 570 518

Nationell idrottsutbildning (NIU) och den lokala profilen (LIU)

Den nationellt godkända idrottsutbildningen, NIU, är en för regionen frivillig
verksamhet. NIU har tydlig elitidrottskaraktär och syftar till en nationell
idrottskarriär. NIU rekryterar elever lokalt eller regionalt. Utbildningen behöver
godkännande från respektive idrotts specialidrottsförbund och Skolverket. De beslut
som Skolverket fattar om godkännande gäller för fyra antagningsomgångar.
Till ht-2020 erbjuds inom NIU idrotterna fotboll och innebandy. Inom LIU erbjuds
ishockey, orientering och friidrott. För att möta efterfrågan från målgruppen
elitsatsande ungdomar vars idrotter inte erbjuds på idrottsgymnasiet så finns LIU –
Träningslära. Utbildningen innehåller inte någon idrottsspecifik träning med särskild
tränare utan undervisningen genomförs gemensamt med NIU och LIU motsvarande
200p. LIU - Träningslära kan kombineras med alla Wisbygymnasiets program. I
denna organisation kan upp till 14 olika idrotter kunna erbjudas undervisning.
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Samläsning estetiska programmet och det humanistiska programmet

Sedan flera år tillbaka så har Wisbygymnasiet organiserat programmen ESbild,
ESmusik och Humanistiska programmet i en klass utifrån såväl organisatoriska som
ekonomiska skäl. Organisationen som föreslås för läsåret 2020/2021 är totalt 22
platser på estetiska programmet samt 10 platser på det humanistiska programmet.
Skolan har en organisation där Estetiska programmet och Humanistiska programmet
samläser och tillsammans kan utgöra max 32 elever. Att frångå denna organisation
skulle innebära stora problem beträffande rekrytering av lärare liksom ge allvarliga
ekonomiska konsekvenser.
Särskild variant inom gymnasieskolan

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

Region Gotland är certifierade för Teknikcollege som startats 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 konceptet på Gotland
är till att börja med teknikprogrammet samt el- och energiprogrammet vid
Wisbygymnasiet samt yrkeshögskoleutbildningen till drift och underhållstekniker i
regi av vuxenutbildningen.
En gymnasieutbildning för alla

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

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. Förvaltningschef
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Bilaga 1

Program
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Erbjudna inriktningar
 Pedagogiskt arbete
 Anläggningsfordon
 Husbyggnad
 Plåtslageri (lärling)
 Dator- och
kommunikationsteknik
 Elteknik

Platser
26
25

32

Fordons- och transportprogrammet 


Personbil
Lastbil och mobila
maskiner

24

Handels- och
administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet



Handel och service

26



Hotell och konferens

16

Naturbruksprogrammet










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

12
20
16

Restaurang- och
livsmedelsprogrammet
Sjöfartsutbildningen
VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

12
10

Ekonomi
Juridik
Bild och formgivning
Musik
Språk

64

Naturvetenskapsprogrammet




64

Samhällsvetenskapsprogrammet





Naturvetenskap
Naturvetenskap o
samhälle
Samhällsvetenskap
Beteendevetenskap
Medier, information och
kommunikation

Teknikprogrammet



Design och
produktutveckling
Informations- och
medieteknik

32

Humanistiska programmet

Villkor: Max 10 elever på
vardera inriktningen.
Fastighetsservice erbjuds ej
under läsåret 20/21

243







Estetiska programmet

Villkor: Max 16 elever på
inriktningen personbil och 8
elever på inriktningen
Lastbil och mobila maskiner

24
SUMMA YRKESPROGRAM:

Ekonomiprogrammet

Kommentar
Erbjuder NIU
Villkor: Min 8 elever på
inriktningen
anläggningsfordon
Villkor: Max 16 elever på
vardera inriktningen.
Ingår i Teknikcollege



SUMMA HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM:
TOTALT HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE + YRKESPROGRAM

Villkor: Max 32 elever på
vardera inriktningen

10
12
10

96

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

288
531
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Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över motion. College – en väg mot en jämställd
arbetsmarknad
Förslag till beslut



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

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat en motion till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram mål och strategier för
fördelningen av könen på de gymnasieprogram som är aktuella inom ramen för
projektet Kompetenta Gotlands (Teknikcollege), och att stärka de elever som är i
minoritet i sin grupp.
Intentionen i motionen är bra. Det behövs tas fram mål och strategier för ett arbete i
ett längre perspektiv. Arbetet har däremot redan aktualiserats och påbörjats. Bland
annat så arbetas mål och strategier nu upp inom projektet Kompetenta Gotland som
kommer att konkretiseras med tiden. Läroplanen för gymnasieskolan är tydlig med
att personalen på skolan ska motverka sådana begränsningar i elevernas val av
utbildning som grundar sig på föreställningar om kön.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Saga Carlgren m.fl. (V) till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Motionärerna yrkar på att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag:
-

att tydliga mål för fördelningen av könen på El- och energi-, Teknik-, Vårdoch omsorg- och Barn- och fritidsprogrammet tas fram
att en strategi tas fram för hur målen ska uppnås
att stärka de elever som är i klar minoritet i sin grupp.

I motionen beskrivs att arbetsmarknaden är alltför könsuppdelad. En viktig orsak till
detta är den fördelning av pojkar respektive flickor som råder inom gymnasieskolans
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program och därför är det viktigt att fortsätta jobba för att öka könsblandningen
bland de olika programmen, detta för att nå godtagbara resultat. Inom projektet
Kompetenta Gotland arbetar man redan idag med en ambition att öka
jämställdheten. Motionärerna menar att nu när bland annat Teknikcollege är på väg
att startas upp så räcker inte bara ambitionen utan tydliga mål och konkreta strategier
behöver tas fram för att öka jämställdheten.
Notering: Teknikcollege (El- och energi- och Teknikprogrammet) kommer att
startas upp inom ramen för projektet Kompetenta Gotland. Vård- och
omsorgscollege (Vård- och omsorg- och Barn- och fritidsprogrammet) kommer inte
startas inom projektet.
I samband med arbetet med och beslutet för en samlad studie- och
yrkesvägledningsorganisation1 inom Region Gotland påbörjades en implementering
av en Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region Gotlands skolor2. Arbetsplanen ska
följas upp årligen inom det systematiska kvalitetsarbetet och kan beskrivas som en
röd tråd, en systematisk vägledning, genom hela skoltiden. Bland de
utvecklingsområden som särskilt har pekats ut är arbetet för en förändring av
könsstereotypa programvalsmönster. Arbetsplanen ska användas som ett redskap i
vägledningen för eleverna kring allt från att diskutera olika yrken utifrån genus,
etnicitet samt bakgrund och undersöka skillnader mellan traditionellt
mansdominerade och kvinnodominerade yrken - till att diskutera sexualitet,
könsroller och jämställdhet för att skapa en förståelse hur eleverna påverkas av sin
bakgrund3. Vägledningen ska ske i syfte att förbereda eleverna i tidigt skede för att
göra väl underbyggda val av utbildning och yrkesinriktning.
Tidigare har även nämnden beslutat att uppdra åt förvaltningen att arbeta för
förändring av de traditionella könsmönstren vid val av program och att fokus bör
ligga både på studie- och vägledningsorganisationens rådgivande funktion och på
programmens inre verksamhet4. Detta arbete har avrapporterats kontinuerligt till
nämnden. Bland andra tidigare insatser kan också nämnas ”Jämn väg” där studie- och
yrkesvägledningsorganisationen tillsammans med dåvarande ledningskontoret
genomfört en utvecklingsprocess kring jämställdhetsfrågor och könsstereotypa
utbildningsval. Detta arbete hade bäring på studie- och yrkesvägledarna i deras
kontakter med elever som kan bidra till att fler ungdomar breddar sin bild av möjliga
gymnasieprogram att söka5.
I sammanhanget kan även nämnas Åtgärdsprogrammet för ökat antal sökande till
yrkesprogram på gymnasiet6 som även det till viss del haft fokus på arbetet med att
förändra de traditionella könsmönstren vid val av gymnasieprogram.
Åtgärdsprogrammet är numera avslutat men dess intentioner och insatser är
inarbetade i ordinarie styrdokument, som verksamhetsplanen för utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, kopplat till koncernstyrkortet7. Förvaltningen har i samband
med åtgärdsprogrammet också haft ett uppdrag att se över hur värdegrundsarbetet på
yrkesprogrammen med särskild fokus på att underlätta för de elever som gjort ett
otraditionellt studieval, vilket informerats till nämnden8. Genuspedagogerna har även
informerat nämnden om samarbetet med lärarna för att integrera genusperspektivet i
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden GVN § 77, 2013-09-18
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden GVN § 96, 2015-10-07
3 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen – Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region Gotlands skolor, 2018-06-01
4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden GVN § 31, 2015-03-25
5 Ledningskontoret/ Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen - Åtgärdsprogram för ökat antal sökande till yrkesprogram på
gymnasiet, 2015-08-05, RS 2014/372
6 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden GVN § 125, 2016-12-12 samt rapporten ”Uppföljning av åtgärdsprogram 2016”,
2016-11-23. Ärende GVN 2014/72
7 Koncernstyrkortet – Samhälle, Social hållbarhet. Mål:”Ett jämlikt och jämställt Gotland”
8 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden GVN § 72, 2017-06-14
1
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Wisbygymnasiets lektioner9. Därtill genus och jämställdhetsprogrammet Utmärkelse
Jämställd skola Gotland som funnits för de kommunala för- och grundskolorna sedan
2009 och som letts av en genuspedagog10.
Arbetet kring att förändra elevernas könsstereotypa programvalsmönster är således
aktualiserat sedan tidigare. Det är ett ständigt pågående arbete, inom ramen för det
breda vägledningsarbetet som är hela skolans ansvar, och som på längre sikt ska
kunna påverka sökandebilden till gymnasieprogrammen.
I läroplanen för gymnasieskolan11, avsnitt Utbildningsval – arbete och samhällsliv under
Riktlinjer, står att personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning,
informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och
yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på
föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund. Motsvarande står i
läroplanen för grundskolan12 att alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevens
studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell
bakgrund. Läroplanerna är nationellt framtagna mål och riktlinjer och gäller, i
gymnasieskolan fall, för samtliga program. Personalen har till uppdrag att följa
läroplanen. Frågan är om det då behövs kompletterande mål med strategier för
fördelning av könen för vissa utvalda program, utöver det arbete som redan
påbörjats och de strategier som nu håller på att arbetas upp.
Påbörjad strategi inom Kompetenta Gotland

Ett uttalat mål för Teknikcollege är jämställda utbildningar och arbetet kring detta
kommer att omfatta fler gymnasieprogram än de Teknikcollege-specifika. Inom
projektet Kompetenta Gotland har följande strategi påbörjats och som kommer att
utvecklas och tydliggöras:
För elever: Elever på programmen El- och energi-, Teknik-, Handels- och
administration-, VVS- och fastighet-, Bygg- och anläggning (fler program kan
tillkomma) kommer att få utökad utbildning i genus, jämställdhet och kring
destruktiva manlighetsnormer13. Detta kommer inte bara ske inom den ordinarie
undervisningen, utan också som en egen avdelad schemaposition. Genuspedagogerna
på Wisbygymnasiet kommer att få ett utökat uppdrag för att göra detta.
För pedagoger: Förslaget är att pedagogerna på Wisbygymnasiet ska få utbildning i
genus, jämställdhet och destruktiva manlighetsnormer. Pedagogerna behöver stöd i
hur de ska kunna diskutera och hantera när en situation väl uppstår.
För arbetsgivare som möter eleverna: Projektet har fått en möjlighet att anordna
en utbildning rörande ovanstående ämnen för de företag som tar emot APL eller
som på annat sätt kommer i kontakt med eleverna på ovanstående utbildningar.
Utbildningen kommer att gå av stapeln i oktober 2019.
För förskolan: Utbildningsdag i linje med Kompetenta Gotlands uppdrag för all
personal i förskolan är planerad. Temat på denna dag kommer att vara ”Det
kompetenta barnet” och dagen kommer att kretsa kring hur normer påverkar barnets
val i livet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden GVN § 103, 2016-10-20
Bl.a. tjänsteskrivelse ” Jämställdhet i skolan – alla skolformer”, 2017-11-20. Ärende: GVN 2017/197
Läroplan för gymnasieskolan, LGY11, SKOLFS 20144:144. Länk:
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-forgymnasieskolan (hämtad 2019-08-12)
12 Läroplan för grundskolan, LGR 11, SKOLFS 2010:37
13 Destruktiva manlighetsnormer som präglar samhället kan vara: våld mot kvinnor, barn och andra män, självmord, kränkande
behandling av icke-normativa grupper m.m
9

10
11
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När det gäller yrkandet att stärka de elever som är i klar minoritet i sin grupp så finns
inom Kompetenta Gotland redan idag tankar och strategier hur detta ska hanteras.
Problematiken med killar respektive tjejer som minoritetsgrupp kan inte likställas
utan måste behandlas som två olika situationer. Övergripande kommer skolan att
behöva jobba med destruktiva manlighetsnormer, för det är det som huvudsakligen
bidrar till problemen. Detta kan handla om exempelvis att stärka majoritetsgruppen
killar så att de kan vara inkluderande, respekterande, drivande och själva tar ansvar
för frågan, istället för att primärt stärka minoritetsgruppen tjejer, eftersom det ger
”den drabbade” ett ansvar att själv ta sig ur sin egen situation. Omvänt, när det gäller
de program som har en majoritet av tjejer, så kan minoritetsgruppen killar behövas
stärkas så att de känner sig trygga i sitt icke-normativa val.
Bedömning

Den styrning som finns via läroplaner är tydlig kring att personalen på skolan ska
motverka sådana begränsningar i elevernas val av utbildning som grundar sig på
föreställningar om kön. Vidare ska Arbetsplanen för studie- och yrkesvägledning i Region
Gotlands skolor användas fullt ut, och ett utvecklingsområde i arbetsplanen som
särskilt har pekats ut är arbetet för en förändring av könsstereotypa
programvalsmönster. Det finns idag också tankar inom projektet Kompetenta
Gotland kring att stärka elever i minoritet eller majoritet. Skolan kommer bland annat
att jobba med destruktiva manlighetsnormer. Summerat är det ett ständigt pågående
förändringsarbete inom ramen för det breda vägledningsarbetet som är hela skolans
ansvar.
Det går däremot inte att fullt ut stödja sig mot nationella strategier, läroplaner och
arbetsplaner. Intentionen i motionen är därför bra. Det behövs tas fram mål och
strategier för ett arbete i ett längre perspektiv - detta har däremot redan aktualiserats
och påbörjats. Frågan har således fångats upp. Bland annat så tas det nu fram mål
och strategier inom projektet Kompetenta Gotland (Teknikcollege) som kommer att
konkretiseras med tiden. Det kommer att behövas ett aktivt arbete som sträcker sig
långt efter att projektet har avslutats. Arbetet med att stärka elever i minoritet
och/eller majoritet och arbetet med en förändring av könsstereotypa
programvalsmönster är ett ständigt föränderligt arbete som behöver utvecklas
efterhand. Detta är medvetandegjort.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-04
Motion. College – en väg mot en jämställd arbetsmarknad, 2019-02-25
Underlaget sammanställt av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. förvaltningschef
Skickas till
Regionstyrelsen
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College – en väg mot en
jämställd arbetsmarknad
Arbetsmarknaden är alltför könsuppdelad. I många yrken dominerar män, i
andra kvinnor. Ofta har kvinnodominerade yrkena lägre lön än
mansdominerade. Vi tror att en jämnare könsblandning inom yrken är bra, inte
bara för att jämna ut orättvisa löneskillnader. Med en jämnare könsfördelning
kan en yrkesgrupp eller arbetsplats ge fler infallsvinklar på ett problem och
produkter och tjänster som tas fram kan bli mer brukarvänligt då det oftast är
både män och kvinnor som använder produkten/tjänsten. Diskrimineringslagen
säger att arbetsgivaren ska främja en jämnare könsfördelning och vår tro är att
jämställdheten mellan könen ökar om yrken blir mer könsblandade.
En viktig orsak till att arbetsmarknaden är könsuppdelad är den fördelning av
män respektive kvinnor som råder inom gymnasieskolan. Till exempel är det
mest tjejer på Vård- och omsorgsprogrammet och mest killar på El- och
energiprogrammet. Bristen på förebilder och stereotypa föreställningar kring
olika yrken lyfts ofta som en orsak till att könsuppdelningen består, men även
hur ett ämne presenteras spelar roll för vem som lockas, här finns en utmaning
inom skolväsendet att tänka nytt. Kan det exempelvis vara så att tjejer är mer
intresserade av att skapa en produkt eller lösa ett problem snarare än att utforska
tekniken för teknikens skull?
När Vänsterpartiet var en del av majoriteten under förra mandatperioden
jobbade vi för att öka könsblandningen bland gymnasieskolans olika program.
Vi vet att ska man lyckas är det ett långsiktigt arbete med mycket tålamod som
krävs. Vänsterpartiet vill att det arbetet ska fortsätta, annars når vi inga
godtagbara resultat. Ett av de sätt vi jobbade på var genom projektet
Kompetenta Gotland. Det är en del av projektet Hållbara Gotland och syftar till
att förbättra kompetensförsörjningen. I projektet jobbar man bland annat med att
öka kunskapen om arbetsmarknaden, inte minst tekniska yrken. Arbete bedrivs
redan i grundskolan där målet är ökad kunskap bland eleverna om
arbetsmarknaden. På gymnasienivå har vi infört Teknikcollege där El- och
energi- och Teknikprogrammet ingår. Ett eventuellt vård- och omsorgscollege
kan också komma att införas.
Redan idag arbetar man inom projektet också med en ambition att öka
jämställdheten. Vänsterpartiet menar att det nu när college är på väg att startas
då räcker det inte längre med en god ambition. Det är nu det behöver sättas upp
tydliga mål och skapas en konkret strategi för att uppnå målen. Annars är risken
stor att vi inte lyckas jämna ut könsblandningen på gymnasieskolans program.
Målet skulle kunna vara att inom fem år ska El- och energi-, Teknik-, Vård- och
omsorg- och Barn- och fritidsprogrammet ha minst 40 % av det minst
representerade könet. Strategin skulle kunna börja med att utreda var hindren
finns och föreslå hur avhopp motverkas och hur minoriteten kan stärkas.
Påverkas könsblandningen av den homogena lärarkåren på programmen?
Behöver vi utbilda lärarna i jämställdhet? Behöver de kill- och tjejdominerade
programmen arbeta aktivt med förebilder och riktade insatser för
grundskoleelever? Hur ska könsaspekterna hanteras vid arbetet med
arbetsmarknadsutbildning i grundskolan? Genom att börja med dessa program
tror vi att en naturlig fortsättning är gymnasieskolans övriga verksamhet.

Vi yrkar att:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag:
att tydliga mål för fördelningen av könen på El- och energi-, Teknik-, Vård- och
omsorg- och Barn- och fritidsprogrammet tas fram
att en strategi tas fram för hur målen ska uppnås
att stärka de elever som är i klar minoritet i sin grupp.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Peter Barnard (V)
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Tjänsteskrivelse
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12 september 2019

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Slutrapportering. Överenskommelse gällande Delegation för
unga i arbete (DUA 1)
Förslag till beslut



Informationen tas emot.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Förvaltningen fick i uppdrag av nämnden i maj 2018 (GVN § 53, 2018-05-02) att
återkomma med information när överenskommelsen Delegation för unga i arbete (DUA
1) har utvärderats. Överenskommelsen tecknades mellan Region Gotland och
Arbetsförmedlingen för perioden 1 januari 2016 till 31 december 20181.
Syftet med denna lokala överenskommelse var att genom samverkan, utifrån lokala
behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Målgruppen var och är
unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller som är
undersysselsatta. Även nyanlända beslutades bli en viktig del av målgruppen2. I
överenskommelsen ingick bland annat samarbetet kring UngKomp3.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att flertalet av målen med
överenskommelsen gällande DUA 1 har blivit uppfyllda. Bland annat att
ungdomslösheten skulle minska med 15 % per år fram till och med 2018. År 2014
fick 404 personer (16–24 år) ekonomiskt bistånd på Gotland - år 2017 hade antalet
personer minskat till 2644. Den förstärkta samverkan mellan Region Gotland och
Arbetsförmedlingen har således varit effektfull i genomförandet.
En fortsättning på olika samverkansformer externt som internt inom Region Gotland
ses som en framgångsfaktor för att långsiktigt fortsätta arbetet med att minska ungas
arbetslöshet. Tidiga insatser för att motverka ungas arbetslöshet ses som särskilt
viktigt och något som bör eftersträvas i dessa samverkansformer.
Arbetsförmedlingen och Region Gotland kommer eventuellt att se över behovet av
en ny överenskommelse. Detta då det inte är helt självklart att det behövs en
1
2
3
4

Lokal överenskommelse mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen i Visby, december 2012. Ärende: GVN 2015/86
GVN § 109 ”Delegationen för unga till arbete, DUA”, 2015-12-17
UAF tjänsteskrivelse ” Lägesrapport om överenskommelsen - Delegationen för unga i arbete”, 2018-04-09
Arbetsförmedlingens egna statistik per 2019-08-27
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överenskommelse för att samverkan ska uppnå effekter och nå resultat. För att
samverkan ska bli en framgång så behöver den däremot förvaltas, eftersom uppdrag
och ansvar är föränderliga över tid.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-12
Bilaga: Arbetsförmedlingen, Uppföljning av DUA-överenskommelse ungdomar
2015–2018, 2019-08-27
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. förvaltningschef
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Uppföljning av DUAöverenskommelse
ungdomar 2015-2018

Uppdraget från Dua
● Delegationen för unga och nyanlända till arbete
(Dua) ska främja samverkan mellan kommun och
arbetsförmedling samt utveckling av nya
samverkansformer. Syftet är att bidra till minskad
ungdomsarbetslöshet och effektivisering av
nyanländas etablering i arbetslivet.

Bakgrund
Hösten 2015 togs i samverkan fram en ansökan till Dua.
Den innehöll beskrivning av:
●
●
●
●

Målgruppen
Verksamheters syn på ungas behov
Kartläggning av befintlig verksamhet
Handlingsplan 2016-2018

Områden för utveckling i operativ verksamhet

Mål i överenskommelsen
En förstärkt samverkan mellan Region Gotland och
Arbetsförmedlingen ska:



ungdomsarbetslösheten minska med minst 15 %
per år fram till och med 2018 (Mätpunkt: 554
unga 16-24år är arbetslösa eller i program i
december 2015)



unga med försörjningsstöd tillförsäkras en
systematisk prövning mot relevanta insatser



etableringen på arbetsmarknaden underlättas och
fullföljd skolgång prioriteras



en långsiktig och systematisk kunddriven
verksamhets- och kompetensutveckling bedrivas.

Effekter:





ökat arbetskraftsutbud som bidrar till
arbetskrafts- och kompetensförsörjningen

antalet unga med försörjningsstöd minskar

•

ökad anställbarhet bland unga kvinnor och
män genom en högre andel som fullföljer
sin skolgång före 25 års ålder

•

minskade socioekonomiska kostnader
samt ökad framtidstro bland unga kvinnor
och män


•



individuellt anpassat och sammanhållet
stöd i övergången från skola till arbetsliv

stärkt egenmakt med utgångspunkt i unga
kvinnors och mäns vilja att utifrån var och
ens förmåga kunna ta sig in på
arbetsmarknaden
ökade kunskaper och samsyn hos
samverkande parter om framgångsrika
metoder som förebygger utanförskap

Ekonomiskt bistånd
Under 2017 fick 264 personer i åldersgruppen 16-24 år ekonomiskt
bistånd på Gotland, vilket är lägre än tidigare år.

Ålder

2014
Kvinnor

2014
Män

2017
Kvinnor

2017
Män

2014
Totalt

2017
Totalt

16-19 år

31

44

25

54

75

79

20-24 år

145

184

63

122

329

185

Totalt 1624 år

176

228

88

176

404

264

Ungdomar 18-24 år, arbetslösa och i
program
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Självskattning gjord av
styrgruppen gällande
utvecklingsområden för
samverkan

Samverkan på strategisk nivå
● Samverkan på strategisk nivå saknas och behöver
förstärkas och förtydligas i samband med en
revidering
● Utveckla uppföljningen av överenskommelsen
● Styrgruppens samsyn i arbetet är av stor betydelse
● Utveckla ”Dialoggruppen för unga”

Samverkan på operativ nivå
● Säkerställ goda överlämningar mellan aktörer inom
skolsamverkan
● Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Region
Gotland för fler individer skall fullfölja sin
gymnasieexamen
● I samband med stor efterfrågan på arbetskraft har
kopplingen mellan CSR-arbete och reell rekrytering
har förstärkts genom olika aktiviteter som mässor
mm.

Ytterligare samverkansområden att
utveckla
●
●
●
●
●
●

Nyanlända
Nya samarbetspartners i ”Dialoggruppen för unga”
Utveckla resultatuppföljning
Jämställdhets- och tillgänglighetsstrategi
Kommunikationsstrategi
Samordnare

Några röster från ungdomar som deltagit i Ungkomp

” - Livsförändring på riktigt, äntligen förstod
jag hur jag skulle göra, det var som att
komma ur det mörka rummet etc..”

Ungdomsarbetslöshet 2015-2018
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Dialog kring behovet/värdet av en förnyad DUAung överenskommelse
● Vilken skillnad gör en överenskommelse för att
samverkan ska uppnå effekter och nå resultat?
● Vilka andra utvecklingsinitiativ i samverkan har
tillkommit?

● Vilka uppdrag och ansvar har respektive part
som påverkar förutsättningar för samverkan
framöver?

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2019/264
8 september 2019

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Taxor och avgifter inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår regionfullmäktige, i ett
särskilt taxeärende, att fatta beslut om delegation så att nämnden självständigt
ska kunna besluta om avgifter för service inom sitt verksamhetsområde.

Sammanfattning

På sammanträdet den 2 oktober (GVN AU § 85) informerades arbetsutskottet
översiktligt om taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde, samt hur
fastställandet av avgifter kan tolkas utifrån skolrättslig och kommunalrättslig grund.
Det är regionfullmäktige som antar avgiftstaxor, eller åtminstone beslutar om
grunderna för avgiftssättningen. Det anses samtidigt att nämnderna har en viss egen
avgiftsrätt inom ramen för sin förvaltning, det vill säga den fortlöpande
verksamheten. För att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden självständigt ska
kunna besluta om avgifterna för service inom sitt verksamhetsområde så föreslås
regionfullmäktige att i ett delegationsbeslut ge nämnden sådan beslutanderätt.
Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningens (GVN) arbetsutskott beslutade på sammanträdet
den 2 oktober (GVN AU § 85) att förvaltningen skulle ta fram ett förslag till
regionfullmäktige så att nämnden självständigt ska kunna besluta om avgifter för
service inom nämndens verksamhetsområden. Verksamheterna som GVN ansvarar
för är Wisbygymnasiet, Vuxenutbildningen (kommunal vuxenutbildning), Gotlands
folkhögskola, Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten och Ungdomsenheten.
Det finns inga beslut tagna i regionfullmäktige kring taxor/avgifter gällande GVNs
verksamhet1. Troligen har bedömningen varit att det har funnits avgiftsrätt inom den
fortlöpande verksamheten och att skolan/enheten därför själva har beslutat om
avgifterna. Samtidigt så ska det påpekas att en stor del av verksamheten är avgiftsfri
eftersom den är skollagsreglerad.

1

Gäller så långt det går att kontrollera digitalt - perioden 1990 till 2019
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De avgifter som tas inom nämndens verksamhetsområde är bland annat:
Tentamensservice, externat och internatavgifter, måltider, logi, studieresor mm. Det
handlar alltså om avgifter för service gentemot deltagare, studerande och besökare.
Skollagrättslig grund: Skollagen säger att utbildning i såväl förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola, särskola och kommunal vuxenutbildning ska var avgiftsfri2. Lagen ger
dock utrymme för ”enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för
eleverna”, som avgifter för skolresor med mera - men dessa intäkter är försumbara
som finansieringskälla för verksamheten. För att folkhögskolan ska erhålla statsbidrag
så ska undervisningen vara avgiftsfri för de studerande3.
Kommunallagrättslig grund: I kommunallagen står att "Kommuner och landsting får ta ut
avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller
nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det
följer av lag eller annan författning"4. För all kommunal verksamhet gäller
självkostnadsprincipen i kommunallagen; att kommuner och landsting inte får ta ut
högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)5. Av betydelse för
avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den s.k. likställighetsprincipen,
som innebär att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det
inte finns sakliga skäl för något annat.
Det är regionfullmäktige som antar avgiftstaxor, eller åtminstone beslutar om
grunderna för avgiftssättningen. Det kan samtidigt anses att nämnderna har en viss
egen avgiftsrätt inom ramen för sin förvaltning, det vill säga den fortlöpande
verksamheten6. Det kan gälla beslut om hyror och arrenden inom
fastighetsförvaltning eller prissättning på t.ex. kommunala ungdomskaféer, kiosker
mm7. Gränsdragningen är däremot något flytande och GVN efterfrågar därför ett
fullmäktigebeslut som innebär en delegering av beslutanderätten till nämnden. Detta
så att GVN självständigt ska kunna besluta om avgifter för service inom nämndens
verksamhetsområde.
Bedömning

Gymnasie- och vuxenutbildningen föreslår som ett särskilt taxeärende till
regionfullmäktige att i ett explicit beslut delegera beslutanderätten till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden gällande verksamhetens avgifter för service. De avgifter
som avses inom nämndens verksamhetsområde är bland annat för tentamensservice,
externat och internatavgifter, måltider, logi och studieresor.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen / Regionfullmäktige

2
3
4
5
6
7

Skollagen 15 kap. 17 § (Gymnasieskola) och 20 kap. 7 § (Kommunal vuxenutbildning) - Bland annat
Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen 10 §
Kommunallagen 2 kap. 5 §
Kommunallagen 2 kap. 6 §
Kommunallagen 5 kap. 4 §
Kommunallagen, en kommentar. Lundin O och Madell T. Sid 59
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Avgifter gällande tentamensservice och prövning vid
vuxenutbildningen
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Tentamensavgift per tentamenstillfälle vid vuxenutbildningen (kommunal
vuxenutbildning):
o 100 kronor för elev/studerande som är kommunmedlem
o 500 kronor för elev/studerande som inte är kommunmedlem



Avgift för prövning per kurs vid vuxenutbildningen (kommunal
vuxenutbildning):
o 500 kronor för elev/studerande



Avgifterna börjar gälla den 1 januari 2020

Sammanfattning

Vuxenutbildningen Region Gotland erbjuder och tar avgifter för prövning och
tentamensservice för elever och studerande som är kommunmedlemmar eller
folkbokförda i annan kommun. Avgifterna täcker inte vuxenutbildningens kostnader
för att erbjuda denna service så därför är förslaget att höja tentamensavgiften för
studerande som inte är kommunmedlem till 500 kronor per tentamenstillfälle. Detta
är samtidigt ett första steg till att tydliggöra samt fastställa avgifter inom nämndens
verksamhetsområde.
Ärendebeskrivning

På sammanträdet den 2 oktober (GVN AU § 85) informerades arbetsutskottet
översiktligt om taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde, samt hur
fastställandet av avgifter kan tolkas utifrån skolrättslig och kommunalrättslig grund.
Det är regionfullmäktige som antar avgiftstaxor, eller åtminstone beslutar om
grunderna för avgiftssättningen. Det anses samtidigt att nämnderna har en viss egen
avgiftsrätt inom ramen för sin förvaltning, det vill säga den fortlöpande
verksamheten1. I väntan på en större översyn av avgifterna inom nämndens hela
1
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verksamhetsområde så har vuxenutbildningen signalerat att avgifterna gällande
tentamensservice för elev/studerande bör höjas eftersom den nuvarande
prissättningen inte täcker kostnaden för att erbjuda tjänsten.
Tentamensservice

All undervisning hos vuxenutbildningen är kostnadsfri men kurslitteratur och
eventuella administrativa avgifter betalas av eleven. För att underlätta för
distansstudier mot universitet och högskolor runt om i Sverige erbjuder
vuxenutbildningen tentamenservice. Det förutsätter dock att respektive lärosäte
medger en sådan ordning. Kostnaden för att tentera på vuxenutbildningen är 100
kronor, oavsett om du är folkbokförd eller inte folkbokförd på Gotland.
Tentamensavgiften pendlar mellan 100 – 500 kronor vid kontroll mot ett antal andra
kommuner. Observera att det överlag gäller tentamensavgifter för elever som inte är
folkbokförda i kommunen.
Avgifterna är för låga eftersom nuvarande prissättning inte är jämförbar med
arbetsinsatsen från verksamheten - och därför inte kostnadstäckande. Det ska
nämnas att vuxenutbildningens tentamensservice också supportar tentamina och
prov för "interna elever" exempelvis gällande nationella prov. Det innebär en
avlastning internt för lärare.
Eftersom det är en service för kommunmedlemmar i första hand så är bedömningen
att det kan vara en prisdifferens gentemot icke folkbokförda. Vuxenutbildningen ser
gärna att de nya avgifterna börjar gälla från 1 januari 2020.
Prövning

Den som vill ha betyg från kommunala vuxenutbildningen har rätt att gå igenom
prövning2 i alla kurser som får förekomma. En prövning är en bedömning av en
elevs kunskaper inom ett specifikt ämne, exempelvis om denne vill höja betyget i en
kurs eller göra en prövning i en kurs som man saknar betyg i. Huvudmannen får ta ut
en avgift om högst 500 kronor av den som vill genomföra en prövning i grundskolan,
gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. Avgiften går till huvudmannen3.
Prövning är gratis om eleven har fått betyget IG eller F på en kurs. Prövning
anordnas på vuxenutbildningen på Gotland mot en kostnad av 500 kronor per kurs
(alltså maxbeloppet).
Bedömning

I väntan på en större översyn av avgifterna inom nämndens verksamhetsområde bör
vuxenutbildningens avgifter gällande tentamensservice och prövning som ett enskilt
ärende beslutas av nämnden.
Förslaget från förvaltningen är att avgiften för tentamen beslutas till 500 kronor per
tentamenstillfälle för elev/studerande som inte är kommunmedlem. För
elev/studerande som är kommunmedlem (folkbokförd på Gotland) är förslaget att
avgiften beslutas till 100 kronor per tentamenstillfälle.
Genomförandet av en tentamen omges av ett gediget regelverk och kräver
administrativa resurser och övervakning, och blir därav en kostnad för verksamheten.
Samtidigt så bör kommunmedlemmar på Gotland ha en lägre avgift eftersom man
vill tentera i sin egen hemkommun. Detta är ett normalt förfarande i andra

Skollagen 3 kap. 12 § Kommentar: Regeringen får trots bestämmelser i denna lag om avgiftsfrihet meddela föreskrifter om
skyldighet för den som vill genomgå prövning för betyg att betala en avgift som tillfaller huvudmannen.
3 2 och 3 §§ förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet. Samt Skolverket, länk:
https://www.skolverket.se/getFile?file=3677 (hämtad 2019-09-25)
2
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kommuner. Enligt uppgift4 så rör det sig om cirka 300 tentamina varje år och
merparten av de som skriver dessa är folkbokförda på Gotland.
När det gäller vuxenutbildningens avgifter för prövning så är förslaget att
elever/studerande kan göra detta mot en avgift på 500 kronor per kurs (samma avgift
som det är idag).
Avgifterna bör gälla från 1 januari 2020.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-09
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. utbildningsdirektör
Skickas till
Vuxenutbildningen Region Gotland

4

Från vuxenutbildningen Region Gotland.
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30 september 2019

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

PM - Praktikplatser. Arbetsmarknadsenheten

Bakgrund och nulägesbeskrivning

I maj 2013 beslutade1 regionstyrelsen (regionfullmäktige2 i september) att ge
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdraget att ansvara för en
arbetsmarknadsfunktion med uppgift att organisera de praktikplatser samt övriga
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som Region Gotland i en överenskommelse med
Arbetsförmedlingen avser att tillhandahålla. Utifrån detta beslut träffades i juli 2013
en överenskommelse3 mellan Arbetsförmedlingen och Region Gotland som avsåg
samverkan kring Arbetsförmedlingens behov av praktikplatser och Region Gotlands
behov av samordning av dessa platser. Till detta avtal tillfogades OSA-platser
(offentligt skyddad anställning) som tills då hade avtalats mellan socialförvaltningen
och Arbetsförmedlingen.
Överenskommelsen mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen kom att utgöra
grund för verksamheten Steget som idag finns inom ramen för
Arbetsmarknadsenheten. Uppdraget till Steget är alltså att hitta arbetspraktik-,
arbetsträningsplatser eller OSA-platser mm, i någon av Region Gotlands egna
verksamheter efter förfrågan från just Arbetsförmedlingen. Det finns inget uppdrag
att samordna praktikplatser för andra aktörer så som tex Arbetsförmedlingens
kompletterande aktörer eller andra privata aktörer. Steget svarar heller inte för
praktiksamordning avseende Wisbygymnasiets APL.
Region Gotland tar emot många praktikanter i sin verksamhet och då och då lyfts
behovet av en samordning kring detta. I samband med ett tidigare ärende kring
praktikplatser gjordes bedömningen ”att en samlad praktiksamordning för alla
aktörer som behöver kontakta Region Gotland för en praktikplats skulle dels bli en
stor och ny verksamhet, dels komma längre ifrån både individens och arbetsplatsens
behov, vilket i sig påverkar den så viktiga matchningen. Om en sådan samordnande
verksamhet ska tillskapas så krävs en ingående kartläggning av behov och
resursåtgång”4.

RS § 146 ”Rapport. Egen försörjning”, 2013-05-30
RF § 91 ”Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen i Visby och Region Gotland om praktikplatser”, 2013-09-09
3 Arbetsförmedlingen/ Region Gotland ”Lokal överenskommelse mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen Visby”, 2013-0703 Ärende: RS 2013/301. Överenskommelsen gäller under perioden 2013-09-01 - 2014-08-31. Efter denna tidsperiod
1
2

löper överenskommelsen tillsvidare med en ömsesidig skriftlig uppsägningstid på tre månader.
4

UAF tjänsteskrivelse ” Praktikplatser inom Region Gotland”, 2017-01-31 Ärende: GVN 2017/34
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Den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen påverkar de delar i
arbetsmarknadsenheten som arbetar i nära samverkan med Arbetsförmedlingen,
exempelvis praktikplatser, anställningar, Vuxkomp mm. Samtidigt som
förutsättningarna ändras så har det också medfört ett ökat tryck och inflöde till
enhetens insatser.
Arbetsmarknadsenhetens roll och mandat när det gäller praktikplatser och
arbetsträning inom Region Gotland behöver ses över när förutsättningarna
förändras. Bland annat har Arbetsförmedlingen upphandlat tre externa aktörer som
erbjuder praktik. Detta får till följd av en ökad efterfrågan gällande regionens olika
arbetsplatser och möjlighet till att kunna placera praktik/arbetsträning från nya
aktörer. Nu står arbetsmarknadsenheten i ett läge där de kan få till svar (på frågan om
placering av tex OSA-tjänst inom regionen) att arbetsplatsen inte kan ta emot någon
för de ska ta emot en praktikant från en extern aktör.
En fråga som egentligen Region Gotland bör ställa sig är hur arbetsmarknadsenheten
ska förhålla sig till detta förändrade ”uppdrag”, till den samordnande funktionen och
om arbetsmarknadsenheten ska samordna andra förvaltningar, som idag tar emot
praktikanter direkt från externa aktörer. Det är ju ändå regionfullmäktige som
ursprungligen gav uppdraget till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (som idag
utförs av arbetsmarknadsenheten), utifrån den då upprättade överenskommelsen
med Arbetsförmedlingen. En överenskommelse som idag finns men som håller på
att luckras upp.
Det finns signaler från Arbetsförmedlingen att överenskommelsen inte kan ses som
aktuell längre, eftersom överenskommelsen ursprungligen tecknades för fördelning
gällande olika platser. Arbetsförmedlingen har dock fortfarande ett behov av ett
samarbete/överenskommelse kring OSA-platser, extratjänster mm. Det är däremot
oklart om behovet finns för en samordnande samarbetsfunktion kring
praktikplatser/arbetsträning, utifrån Arbetsförmedlingens synvinkel.
Arbetsförmedlingen använder sig av fristående aktörer som i sin tur har ett behov av
platser utifrån en individs önskemål av att prova på en yrkesinriktning, men även
Region Gotlands behov av arbetskraft spelar här in i omfattningen.
En parentes: SKLs övergripande utgångspunkter5 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. 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.
Hur arbetsmarknadsenheten arbetar med praktik och arbetsträning idag

Arbetsmarknadsenhetens praktiksamordning (Steget) arbetar tillsammans med
Arbetsförmedlingen för att hjälpa arbetssökande att hitta arbetspraktik-,
arbetsträningsplatser, offentligt skyddade arbeten och extra tjänster i någon av
Region Gotlands egna verksamheter.
Från arbetsmarknadsenheten: Bifogat finns två processkartor som beskriver ungefär hur
enheten jobbar med praktik/arbetsträning och med anställningar med
anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadshandläggarna har också
regelbundna samarbetsmöten med Jobbsam och SIUS konsulenter
Länk: https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/arbetsmarknadspolitikenmastefungeranuochiframtiden.28911.html
(hämtad 2019-09-27)
5
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(Arbetsförmedlingen) samt etableringshandläggare (Arbetsförmedlingen) kring olika
lönebidragsanställningar inom regionen. I den mån som det är tillämpligt med någon
form av yrkesutbildning samverkar man även med vuxenutbildningen.
Inom arbetsmarknadsenheten finns även Vuxkomp som arbetar med kortare
arbetspraktik för sina deltagare. Coacherna i Vuxkomp söker praktikplatser även
utanför regionen. Vuxkomps deltagare kommer via socialförvaltningens stöd-och
försörjningsenhet. I individuella fall, när det handlar om praktik inom regionen,
kopplas arbetsmarknadshanläggare från arbetsmarknadsenheten på.
Frågeställningar

Behövs en central samordningsfunktion inom Region Gotland kring praktikplatser
och arbetsträning, och i så fall är det arbetsmarknadsenheten som har/bör ges detta
uppdrag?
 Eller ska varje förvaltning sköta detta själva?
 Om arbetsmarknadsenheten ska ha ett samordningsansvar, gäller detta
samordning för externa aktörer och andra förvaltningar?
 Hur hanteras turordning och prioritering av praktikplatser i de fall då fler
aktörer behöver dessa? Det finns ett begränsat antal praktikplatser i regionen.
Ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen behövs tas fram (ansvaret ligger på
regionstyrelse/regionfullmäktige). Detta eftersom omorganisationen av
Arbetsförmedlingen har skapat nya situationer och behov kring
arbetsmarknadsinsatser och praktik. Det behövs även då ses över hur
Arbetsförmedlingens upphandlade aktörer ska passa in i samarbetet och processen.
Ska en avgift tas av Arbetsförmedlingens upphandlade aktörer för placering av
”deras” praktikanter i regionens verksamhet? Andra kommuner har börjat ta fram
prislistor för detta. Detta förfarande kommer även skapa
administration/ekonomiuppföljningsbehov. Ska detta i så fall hanteras av en central
samordningsfunktion (arbetsmarknadsenheten) och/eller av respektive förvaltning?
Notering: Observera att överenskommelsen är upprättad mellan regionen och
Arbetsförmedlingen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (eller
arbetsmarknadsenheten) nämns inte där utan kopplingen mellan överenskommelsen
och nämndens uppdrag (utifrån överenskommelsen) tydliggörs via ett
fullmäktigebeslut6. Med det sagt finns det inget som säger att Arbetsförmedlingen
behöver förhålla sig till att alltid vända sig till arbetsmarknadsenheten - utan de är fria
att vända sig till regionens verksamheter.
Underlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens PM, 2019-09-30
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, efter kontakt med Arbetsförmedlingen och
arbetsmarknadsenheten.
Bilagor:
 Arbetsdokument/Förslag arbetsprocess kring praktik och arbetsträning
 Arbetsdokument/Process för Extratjänster/OSA/Utvecklingsanställningar
 Lokal överenskommelse mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen Visby
RF § 91 ” Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen i Visby och Region Gotland om praktikplatser samt tillfällig
projektorganisation”, 2013-09-09
6
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15 januari 2019

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Beslutsattestanter generella, år 2019
Förslag till beslut

•

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

Bakgrund

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

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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11 oktober 2019

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Reviderad. Delegationsordning. Antagen 2016.
Förslag till beslut

•

Att ändra delegationsordningen till att förvaltningschefen får delegation, med rätt
att vidaredelegera, att besluta i aktiviteter som sammanhänger med åligganden
enligt EU:s dataskyddsförordning.

I nämndens delegationsordning finns beslut med koppling till EU:s
dataskyddsförordning, GDPR. De aktiviteter som delegerats täcker inte in alla
uppgifter som följer av förordningen. Därför föreslås en ändring som sammanfatta
nämndens åligganden enligt GDPR på ett mer fullständigt vis.
Förvaltningen föreslår att ändra delegationsordningen till att förvaltningschefen får
delegation, med rätt att vidaredelegera, att besluta i aktiviteter som sammanhänger
med åligganden enligt EU:s dataskyddsförordning.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
Skickas till
Docpoint
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11 oktober 2019

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Revidering av delegationsordning
Förslag till beslut


Skolchefen ges delegation att svara på yttranden i Skolinspektionens
tillsynsärenden, yttrande till Skolinspektionen, Skolverket,
Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen samt
Justitieombudsmannen och ersätter därmed förvaltningschefen som beslutsfattare

I juli 2018 infördes en ny reglering i skollagen som anger att huvudmannen ska utse
en skolchef. Benämningen skolchef innebär inte någon ny ansvarsnivå inom
skolväsendet. Skolchef är en funktion hos huvudmannen. Den som är skolchef ska
hjälpa huvudmannen med att se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller
för utbildningen. Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa
krav i författningarna ska hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina
befogenheter.
I nämndens delegationsordning har förvaltningschefen delegation att svara på
yttranden i Skolinspektionens tillsynsärenden, yttrande till Skolinspektionen,
Skolverket, DO Diskrimineringsombudsmannen), BO (Barnombudsmannen)samt
JO (Justitieombudsmannen/Riksdagens ombudsmän). Då skolchefen har ansvar att
hjälpa huvudmannen med att se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller
för utbildningen, föreslår förvaltningen att skolchefen får delegation att svara i dessa
yttranden.
Beslutsunderlag

Skollagen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
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Lena Nordström / Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen
Jimmy Söderström / Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Begäran om överföring av budgetmedel från regionstyrelsen
till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avseende
Kustateljén i Fårösund
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär om överföring av
budgetmedel 500 000 kronor avseende Kustateljén i Fårösund från
regionstyrelsen.

Sammanfattning

Ramförstärkningen på 500 000 kronor, enligt regionfullmäktige tagna beslutet i juni
2017 (RF § 87), avseende att täcka hyreskostnaden för Kustateljén/ Filmkluster har
inte reglerats och överförts till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Ramförstärkningen som var avsedd för att täcka hyreskostnader för Kustateljén/
Filmklustret var ett tillskott i kultur- och fritidsnämndens budget (numera tillhörande
regionstyrelsen). Tillskottet på 500 000 kronor omfördelades inom kultur- och
fritidsnämndens verksamheter för att täcka de ökade hyreskostnaderna.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har idag genom Gotlands folkhögskola
ensamt ansvaret och tillika hyreskostnaden för Kustateljén. Tidigare då det förelåg ett
gemensamt ansvar mellan kultur- och fritidsförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen inkom intäkter från kultur- och fritidsförvaltningen avseende
hyreskostnader för kustateljén till Gotlands Folkhögskola, dessa intäkter har sedan
2018 uteblivit.
Ramförstärkningen på 500 000 kronor bör regleras så det följer det av
regionfullmäktige tagna beslutet i juni 2017 (RF § 87).
Ärendebeskrivning

I samband med beredningen av strategisk plan och budget 2018-2020 var förslaget
gällande Filmkluster / Kustateljén i Fårösund1, enligt följande:
”Kostnaden för lokalhyran för Kustateljén i Fårösund har fram till 2017 delats mellan
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och Gotlands
Beredningsunderlag till strategisk plan och budget 2018-2020, april 2017 (RS 2017/7) samt tjänsteskrivelse ”kultur- och
fritididsnämndens strategiska plan och budget 2018-2020”, 2017-03-21 (KFN 2017/5)
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Filmfond. Då Gotlands Filmfond har dragit sig ur verksamheten finns ingen
finansiering för den del av hyran för Kustateljén som Gotlands Filmfond betalade.
För att möjliggöra en fortsättning av verksamheten i Kustateljén utan att behöva
finansiera verksamheten med projektmedel behövs en ramförstärkning på 500 000
kronor”.
Beslut togs därefter av regionfullmäktige i juni 20172 om ett ramtillskott på 500 000
kronor till kultur- och fritidsnämnden och till Kustateljén/ Filmkluster för att
finansiera just detta, hyresbortfallet, så att verksamheten skulle kunna fortsätta.
Effekten av detta blev, i kultur- och fritidsförvaltningens (KFF) budget, att tillskottet
på 500 000 kronor fördelades enligt följande:
 Biblioteket i Fårösund 200 000 kronor
 Film på Gotland (i syfte att kunna hyra lokaler även i Visby) 100 000 kronor
 Ungdomsavdelningen (ombudgetering av lokalhyra) 200 000 kronor
Biblioteket i Fårösund och Film på Gotland är verksamheter som numera tillhör
regionstyrelsen. Ungdomsavdelningen tillhörde KFF när beslutet togs, men i
samband med nedläggningen av kultur- och fritidsnämnden/förvaltningen
överfördes ansvaret till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och dess
förvaltning (fr o m 2018-01-01). Dessa 200 000 kr följde däremot inte med när
ansvaret överfördes.
Biblioteket och ungdomsgården, som tidigare fanns lokaliserade i Kustateljén, har
flyttat sin verksamhet till lokaler vid Fårösundsskolan. Kvarvarande aktörer på
Kustateljén är Gotlands folkhögskola och Film på Gotland. Ansvaret för hyran har
ända sedan projekttiden för Filmklustret legat hos Gotlands folkhögskola
(utbildnings- och arbetslivsförvaltningen), som i sin tur har finansierat hyran via de
olika verksamheterna i klustret. Under 2018 låg kallhyran på 950 000 kr.
Ramförstärkningen på 500 000 kronor som tilldelades för att täcka hyreskostnaden
för Kustateljén/ Filmkluster har alltså inte gått till vare sig Filmklustret eller till
Gotlands folkhögskola (som idag ansvarar för driften av hela anläggningen). Detta
har medfört ett betydande intäktsbortfall i relation till den budget som är lagd för
Gotlands folkhögskola för 2018. Ramförstärkningen som var avsedd för
Kustateljén/ Filmklustret blev till ett tillskott i kultur- och fritidsverksamheten
(numera regionstyrelsen). Dessa medel bör regleras så det följer det av
regionfullmäktige tagna beslutet i juni 2017 (RF § 87).
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, begär
hos regionstyrelsen, att budgetmedel på 500 000 kronor överförs till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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