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GVN 2019/5
3 december 2019

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk rapport, november 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 november månads utfall är att prognosen1 pekar
mot ett negativt resultat på cirka 3,6 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.

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 303,3
miljoner kronor
1
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Resultatrapport per den 30 november 2019
Resultatrapport

Budget

Intäkter

-130 552

-111 144

-19 407

-21 787

Flödesbidrag rörligt

-118 746

-119 212

467

1 292

Personalkostnader

231 548

210 237

21 310

22 235

51 459

52 752

-1 293

-1 250

Övriga kostnader

128 253

122 697

5 556

802

Internt flödesbidrag rörligt

118 843

119 577

-734

-1 292

280 805

274 907

5 898

0

Lokalkostnader

Totaler

Utfall

Resultat

Prognos

Exklusive kommunbidrag, prognos inklusive resultatkrav

Resultatrapport per den 30 november 2018
Resultatrapport
Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

-85 218

-120 863

Flödesbidrag rörligt

-111 664

-114 184

2 521

3 149

Personalkostnader

179 351

200 986

-21 634

-25 742

54 591

55 777

-1 186

-1 868

Övriga kostnader

126 857

117 289

9 569

4 675

Internt flödesbidrag rörligt

111 724

114 459

-2 735

-3 392

275 642

253 462

22 179

12 241

Lokalkostnader

Totaler

35 645

Bokslut
35 419

Exklusive kommunbidrag

Ovanstående tabeller (resultatrapport) visar periodens omslutning
januari-november för åren 2019 och 2018. Nettokostnaden ökar för
perioden med 21,5 miljoner kronor, den procentuella ökningen är 8,5
procent, en förklaring till ökningen är minskade statsbidrag.
Bruttokostnaden3 (den egna kostnadsutvecklingen) har för perioden
ökat med 3,1 procent i förhållande till november månad 2018.
I jämförelse mellan åren minskar periodens resultat från 22,2 miljoner
kronor till 5,9 miljoner kronor, en minskning med 16,3 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Bilaga: Detaljerad månadsuppföljning, november 2019
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-03

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

3

Avser kostnader för personal, lokaler och övriga kostnader, volymförändringar i elevvolymer är inte medräknat.
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Karl-Erik Söderberg
Tf Utbildningsdirektör

Bilaga: Detaljerad ekonomisk uppföljning, november 2019

Förvaltningens genomlysning av ekonomin pekar mot att nämnden har
ett prognostiserat underskott på 3,6 miljoner kronor för 2019.
Anledningen till att balans inte uppnås är bland annat att
resursfördelningen gör ett kraftigt underskott på grund av uteblivna
ersättningar från Migrationsverket. Det finns även svårigheter hos vissa
verksamheter att nå upp till resultatkravet.
Nedan resultatrapport avser en linjär framskrivning av utfallet i relation
till årsbudget samt förvaltningens årsprognos.
Resultatrapport

Budget

Utfall

Intäkter

-142 431

-111 144

-31 287

Flödesbidrag rörligt

-129 550

-119 212

Personalkostnader

252 617
56 140

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Internt flödesbidrag rörligt
Totaler

Avvikelse

Årsprognos

-121 248

-21 183

-33 338

-10 338

-130 050

500

500

210 237

42 380

229 350

23 267

23 533

52 752

3 388

57 548

-1 408

-1 517

140 562

122 697

17 865

133 851

6 711

7 968

129 656

119 577

10 079

130 448

-792

-792

32 087 299 899

7 095

-3 646

306 994 274 907

Resultat

Prognos

Prognos avser linjär framskrivning
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Kalkyler per kategori
Intäkter
Månad

Budget

Utfall

Resultat

Prognos

Avvikelse

201901

-28 391

201902

-2 208

201903

143

201904

-15 199

201905

-7 050

Vux

-10 000

201906

-17 416

FHS

1 000

201907

-12 305

Ungdomsgårdar

150

201908

12 654

IKE

180

201909

-25 539

201910

-9 724

201911

-6 107

Totaler

-142 431 -111 144

Kvar av budget
Etableringsersättning okt-nov
Hållbara Gotland

Gymnasiet
Arbetsmarknad
Resultat

-31 287
3 636
2 383

-800
1 400
-33 338

-31 287 -121 248 -21 183

Personalkostnader
Månad

Budget

Utfall

Resultat

Prognos

Avvikelse

201901

18 490

201902

19 047

Kvar av budget

201903

18 526

December

-18 827

201904

18 344

Resultat

23 553

201905

19 070

201906

21 432

201907

18 653

201908

12 020

201909

27 299

201910

18 529

201911
Totaler

42 380

18 827
252 617

210 237

42 380

229 350

23 267

Prognos

Avvikelse

Lokalkostnader
Månad

Budget

Utfall

201901

4 583

201902

4 814

201903

5 064

Resultat
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201904

4 991

Kvar av budget

201905

4 527

December

-4 905

201906

4 974

Resultat

-1 517

201907

4 689

201908

4 617

201909

4 648

201910

4 940

201911

4 905

Kvar av budget

17 865

Totaler

56 140

52 752

3 388

57 548

3 388

-1 408

Övriga kostnader
Månad

Budget

Utfall

Resultat

Prognos

Avvikelse

201901

9 356

201902

10 820

Avdchef

201903

12 713

Integration

201904

13 100

Vux

-1 300

201905

10 342

FHS

-800

201906

10 055

Ungdomsgårdar

-114

201907

10 299

IKE, inack

-3 193

-70
-170

201908

6 092

Centralt gymnasiet

-1 246

201909

11 163

Gymnasiet

-2 631

201910

15 239

Arbetsmarknad

201911

13 519

Resultat

Totaler

140 562

122 697

17 865

133 851

-373
7 968

6 711
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Tjänsteskrivelse

GVN 2019/324
5 december 2019

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Information. Pengar i Påsen.

Förslag till beslut

•

Informationen tas emot

Pengar i Påse stödjer ungdomars egna initiativ och på detta sätt erbjuda
ungdomar inflytande, lära unga att ta ansvar, förbättra dialogen mellan
unga och vuxna och ge unga människor en ökad social kompetens. Projekt
som söker stödet ska vara initierade, planerade och genomförda av
ungdomar. Stödbeloppet är maximerat till 10 tusen kronor av en årsbudget
på 70 tusen kronor
Ärendets beskrivning

Pengar i Påse riktar sig till unga mellan 13-25 år och är ett förenklat
bidragssystem för tillfälliga projekt där ungdomar behöver resurser för
eget skapande och för projekt som riktar sig till andra ungdomar. Pengar i
Påse kännetecknas av:


att möta unga på deras egna villkor



ett tydligt ungdomsperspektiv – unga gör saker för unga



att varje ansökan behandlas individuellt och snabbt – från ansökan
till beslut inom 14 dagar



att medarbetarna vid Fenix ungkulturhus står till ungdomarnas
förfogande som stöd vid utvecklingsprocessen från idé till projekt

Handläggning och beslut
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Alla ansökningar handläggs av medarbetarna vid Fenix Ungkulturhus, som
också finns med som stöd och bollplank från idé till utvärdering. 7
Redovisning, och utvärdering

Projekt som fått stöd ska påbörjas inom en månad efter beslut. Genomfört
projekt ska dokumenteras och utvärderas av sökanden i samarbete med
handläggarna på Fenix ungkulturhus
Beslutsunderlag

https://gotland.se/pengaripase
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
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GVN 2019/287
13 november 2019

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över medborgarförslaget att bygga och driva ett
idrottsgymnasium i Slite

Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår
regionstyrelsen att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat ett medborgarförslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden som går ut på att Region Gotland ska bygga
och driva (få igång) ett idrottsgymnasium i Slite. Detta kommer enligt
förslaget att få ungdomar att vilja stanna på Gotland och därför bli
positivt för öns befolkningstillväxt. Företag och elitklubbar bör samtidigt
engageras.
Det finns redan ett kommunalt gymnasium på Gotland,
Wisbygymnasiet/ Idrottsgymnasiet Gotland, som erbjuder
idrottsutbildningar i nära samarbete med idrottsrörelsen. Av bland
annat ekonomiska, planeringsmässiga och logistiska skäl är det svårt
att bedriva undervisningen på annan ort än i Visby, utifrån nuvarande
struktur och ekonomi. Region Gotland har dessutom fortsatt ett kärvt
ekonomiskt läge och nämnderna är ålagda att göra effektiviseringar. I
nuläget är det därför viktigare att se över den befintliga verksamheten,
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för att effektivisera och hitta bra lösningar, än att utöka verksamheten.
Förslaget är därför att regionstyrelsen bör avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat ett medborgarförslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden den 25 oktober 2019. Förslaget går ut på att
Region Gotland ska bygga och driva (få igång) ett idrottsgymnasium i
Slite. Detta eftersom Slite bland annat har ishall, idrottshallar och
fotbollsplan. Företagen och elitklubbarna föreslå bli engagerade. Enligt
förslaget så kommer ungdomar att stanna kvar på ön samtidigt som
befolkningsökningen på Gotland gynnas.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgör Region Gotlands
utbildning inom det offentliga skolväsendet för gymnasieskolan och
detta är utgångspunkten för yttrandet:
Utbildningar i gymnasieskolan består av 18 nationella program. Inom
programmen finns inriktningar, särskilda varianter samt gymnasial
lärlingsutbildning. Utöver de nationella programmen finns bland annat
idrottsutbildningar, som är en möjlighet för elever att kombinera sin
gymnasieutbildning med idrott på hög nivå.
Det finns sedan årsskiftet 2011/2012 två varianter av
idrottsutbildningar på gymnasial nivå enligt gymnasieförordningen1,
vars bestämmelser kommunala och enskilda anordnare är ålagda att
följa. Dessa utbildningar benämns riksidrottsgymnasier (RIG)2 och
nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)3. Vissa gymnasier
erbjuder även lokala varianter av idrottsutbildningar (LIU) som läses
inom ramen för det individuella valet. Det ska påpekas att samtliga
idrottsutbildningar är frivilliga verksamheter för kommunerna.
Även om en elev går en idrottsutbildning så går eleven först och främst
på ett nationellt program. Det som skiljer ut en idrottsutbildning är att
den har en tydlig elitidrottskaraktär, skolan får erbjuda ämnet
specialidrott och skolan får erbjuda fler kurser i idrott jämfört med vad
som normalt ingår.
Gymnasieförordningen kap 5 § 23 och § 27
Riksidrottsgymnasier (RIG) är riksrekryterande, eleverna kan söka till dessa oavsett var eleven bor.
3 Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är utbildningar på regional och lokal nivå. Dessa utbildningar har inte
riksrekrytering men eleverna kan söka utbildningen inom ramen för frisök
1
2
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För tydlighetens skull är det viktigt att reda ut begreppet
idrottsgymnasium, eftersom begreppet kan missförstås. Det finns inga
särskilda gymnasieskolor med endast idrottselever i Sverige utan
eleverna går i vanliga klasser, på något av de 18 nationella
programmen. Namnet idrottsgymnasium betyder enbart att skolan ger
vissa elever möjligheter att utvecklas till en hög nivå inom sin idrott
med målet att bli elitidrottare. Så för att förslaget ska vara möjligt så
behöver alltså en helt vanlig gymnasieskola startas upp i Slite, med de
nationella program som anses behövas för att locka elever till
idrottsutbildningen.
Ett, åtminstone hypotetiskt, alternativ till en ny skola är att bedriva
idrottsutbildning i Slite som en filial till Wisbygymnasiet i Visby, men
det skulle innebära att elever/lärare behöver slussas fram och tillbaka
mellan orterna. På Wisbygymnasiet finns det dessutom redan ett
”idrottsgymnasium”, nämligen Idrottsgymnasiet Gotland, som erbjuder
idrottsutbildningar i kombination med nationella program4.
Det är viktigt att poängtera att Idrottsgymnasiet Gotland inte är ett eget
gymnasium, utan att det endast är en del inom ramen för
Wisbygymnasiets verksamhet som bedriver idrottsutbildning.
Wisbygymnasiet är för övrigt Gotlands enda kommunala gymnasieskola
och Gutegymnasiet är Gotlands enda fristående gymnasieskola.
Idrottsgymnasiet Gotland (Wisbygymnasiet) erbjuder sporterna fotboll
och innebandy kopplat till två nationella program,
samhällsvetenskapsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet.
Detta går under benämningen nationellt godkända idrottsutbildningar
(NIU). Utöver detta erbjuds eleverna andra lokala idrottsutbildningar
(LIU samt LIU-T) för ett flertal andra idrotter som ishockey, friidrott,
orientering och handboll. Eleverna på Idrottsgymnasiet Gotland utbildar
sig inom 10 olika idrotter just nu men upp till 14 olika idrotter kan
erbjudas på Gotland5.

Länk till information om Idrottsgymnasiet Gotland (Wisbygymnasiet): https://www.gotland.se/idrottsgymnasie (hämtad 201911-04)
5 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Erbjudna gymnasieutbildningar 2019/2020
4
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Idrottsgymnasiet Gotland bedriver största delen av sin utbildning i och
kring Visby. Vissa av de idrottsläger som anordnas bedrivs däremot på
andra orter. Bland annat i Fårösund (årskurs 1) och i Slite (årskurs 2)6
och då man använder de idrottsplatser som finns på orterna. Av bland
annat ekonomiska och logistiska skäl är det svårt att bedriva mer av
undervisningen på annan ort än i Visby, utifrån nuvarande struktur och
ekonomi.
De senaste åren har dessutom mycket arbete lagts ner på att samla all
verksamhet för Wisbygymnasiet på Solrosenområdet i södra Visby och
på detta sätt skapa en geografiskt samlad skola som både elever och
lärare efterfrågar. Det ger Wisbygymnasiet också möjlighet att mer
effektivt använda sina lokaler, bland annat gällande
schemaplaneringsarbetet för elever, lärare och lokaler7.
Idrottsgymnasiet Gotland-modellen bygger på ett nära samarbete
mellan aktörer som Wisbygymnasiet (NIU, LIU, LIU-T), Gutegymnasiet
(LIU, LIU-T) Gotlands idrottsförbund (distriktsorganisationen för
idrotten på Gotland), specialdistriktsförbund och föreningar (alltså
idrottsrörelsen på Gotland). Tillsammans och i nära samarbete
ansvarar aktörerna för elevernas sociala trygghet, idrottsliga och
skolmässiga utveckling. Detta är ett väl inarbetat.
Elevantal och söksiffror läsåret 2019/2020

För ärendet kan det även vara relevant att veta hur det ser ut gällande
söksiffror och antal elever (antagna elever) till idrottsutbildningar.
Elevantal läsåret 2019/2020 på Idrottsgymnasiet Gotland
(Wisbygymnasiet)8 :
Idrottsutbildning
NIU
LIU
LIU-T

Årskurs
11
1
8
12

Årskurs
20
2
22
4

Årskurs
15
3
13
*

Totalt antal
46
elever
43
16

* LIU-T fanns ej som val.

6
7
8

Enligt uppgift från Idrottsgymnasiet Gotland 2019-11-07
GVN § 26 ”Lokaler för Wisbygymnasiet 2017-2023”, 2017-03-23 samt tjänsteskrivelse som föreligger beslutet
Uppgift från Idrottsgymnasiet Gotland 2019-11-07
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Wisbygymnasiet har cirka 1500 elever (läsåret 2019/2020). Idag går 105
elever en idrottsutbildning vid sidan av sitt nationella program.
Relevanta söksiffor läsåret 2019/2020

Totala söksiffror till idrottsutbildning på Gotland: När den preliminära
ansökan var klar till höstterminen 2019 så hade totalt 37 elever sökt
NIU-plats, varav 12 elever erbjudits plats på
Wisbygymnasiet/Idrottsgymnasiet Gotland9. Till LIU och LIU-T hade 11
respektive sju elever totalt sökt plats. Därefter sker en omvalsperiod
och elever kan ändra sina val, med mera. Det är därför en skillnad på
söksiffror, preliminära antagningssiffror och på slutliga
antagningssiffror.

Söksiffror från fastlandet till idrottsutbildning på Gotland: När det gäller
fastlandselever så sökte tre elever NIU-plats på Gotland läsåret
2019/202010. Det brukar även vara några ansökningar till LIU ishockey
från fastlandet - men sammanfattningsvis är det inte speciellt många
fastlandselever som söker till idrottsutbildningen som finns på Gotland.

Söksiffror från Gotland till utbildning på fastlandet: Efter den
preliminära ansökningsperioden för 2019/2020 så hade totalt 64
gotländska elever sökt gymnasieutbildning på fastlandet11. Dessa
siffror gäller alltså till nationella program i annan kommun. Eftersom
eleverna söker idrottsutbildning direkt via de olika
specialidrottsförbunden (som sköter urval och antagning) så är det
svårt att få exakta siffror på hur många av dessa elever som söker en
idrottsutbildning (uppskattningsvis c:a 10 elever)12.
Bedömning

Då det redan finns ett kommunalt gymnasium som erbjuder
idrottsutbildningar på Gotland så kan det vara svårt att hitta
anledningar till att använda kommunala skattemedel för att starta ett
nytt. Av bland annat ekonomiska, planeringsmässiga och logistiska skäl

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Organisation gymnasieskolan antagning höstterminen 2019”, 201903-15
10 Enligt uppgift från Idrottsgymnasiet Gotland 2019-11-13
11 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Organisation gymnasieskolan antagning höstterminen 2019”, 201903-15
12 Elever måste ansöka till en idrottsutbildning både genom en uttagning i den aktuella idrotten och genom en ansökan till ett
nationellt program med sedvanligt urval. Eleverna söker först till idrottsutbildningen, därefter till det nationella programmet.
9
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är det dessutom svårt att bedriva undervisningen på annan ort än i
Visby, utifrån nuvarande struktur och ekonomi.
Regionstyrelsen har tidigare tydligt signalerat13 att inga
tilläggsanslag/äskanden kommer medges för att bedriva
idrottsutbildning (gällande NIU-verksamhet) på Gotland utan medlen
måste i så fall tas från gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
tilldelade ram. Alltså får det antas att om ett nytt idrottsgymnasium ska
kunna bedrivas så behöver medlen tas från annan verksamhet, om inte
regionstyrelsen gör en annan bedömning idag.
Region Gotland har fortsatt ett kärvt ekonomiskt läge och nämnderna
är ålagda att göra effektiviseringar (besparingar). I nuläget är det därför
viktigare att se över den befintliga verksamheten, för att effektivisera
och hitta bra lösningar, än att utöka verksamheten. Behovet av
effektivisering har ju dessutom varit en av grundstenarna när
Wisbygymnasiets verksamhet har samlats till ett och samma område.
Underlaget av elever är begränsat på Gotland och idrottsutbildningar är
en ganska smal utbildning som i dagsläget lockar ca 50 elever per läsår
(söksiffror) till Idrottsgymnasiet Gotland / Wisbygymnasiet. Det bör
påpekas att det inte handlar om unika elever, eftersom en elev kan
söka flera olika idrottsutbildningar.
Det är samtidigt endast ett fåtal fastlandselever som söker till Gotland
för att gå någon av de redan befintliga idrottsutbildningarna. Troligtvis
skulle därför inte ett nytt idrottsgymnasium i Slite påverka inflödet av
elever från fastlandet. Det kan vara så att det behövs mer övergripande
samhällsåtgärder för att åstadkomma en befolkningsökning. Det är
elevens intresse och val som bör utgöra underlag för utbudet av
utbildningar.
Den sammanlagda bedömningen är att medborgarförslaget därför bör
avslås.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-13

13

RS § 380 2012-12-18
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Medborgarförslag. Bygga och driva ett idrottsgymnasium i Slite, 201809-07
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Bilaga:
Medborgarförslag. Bygga och driva ett idrottsgymnasium i Slite

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Redovisning till Skolinspektionen gällande regelbunden
kvalitetsgranskning av Wisbygymnasiet

Förslag till beslut



Informationen tas emot.

Sammanfattning

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.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) tog del av
Skolinspektionens beslut den 25 oktober (GVN § 99, 2019-10-25).
Huvudmannen (Region Gotland/ GVN) är ålagda att redovisa till
Skolinspektionen1 vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de
identifierade utvecklingsområden och resultatet av dessa åtgärder.
Förvaltningen har med anledning av kvalitetsgranskningen av
Wisbygymnasiet sammanställt ett svar med vidtagna åtgärder som har
skickats till Skolinspektionen. Internuppföljning kommer att
genomföras av förvaltningens kvalitets- och utvecklingsavdelning under

1

Redovisning Skolinspektionen tillhanda senast den 2 december 2019. Skickades den 29 november av förvaltningen.
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2020. Förslaget är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar
emot informationen.
Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens redovisning av vidtagna
åtgärder, 2019-11-27 (Bifogas)
Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning vid Wisbygymnasiet,
2019-08-26

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/39
23 januari 2020

Jimmy Söderström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av resultat från år 2019

Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett ekonomiskt negativ
resultat för år 2019. Detta innebär att det inte finns några medel att
överföra till det egna kapitalet.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Sammanfattning
Viktigare händelser

Region Gotland har klarat certifieringen för Teknikcollege som har etablerats på Gotland
från och med hösten 2019. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på tekniskt inriktade utbildningar som kommun, utbildningsanordnare och företag samverkar kring. Teknikprogrammet och el- och energiprogrammet vid Wisbygymnasiet samt yrkeshögskoleutbildningen till drift och underhållstekniker i regi av vuxenutbildningen ingår i teknikcollegecertifieringen på Gotland.
En osäkerhets- och påverkansfaktor för nämndens verksamheter har under året varit den
pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen. Gotlands folkhögskola har tappat elevvolymer gällande Arbetsförmedlingens uppdragsutbildning och därmed också ekonomi i relation till planering och budget, i övrigt är söktrycket fortsatt högt. Reformeringen av Arbetsförmedlingen har också medfört ett ökat inflöde till arbetsmarknadsenhetens insatser samt
påverkat samverkan kring bland annat praktik och anställningar.
Utvecklingsarbetet med Vuxkomp påverkas även det till viss del av reformeringen av Arbetsförmedlingen. Syftet med Vuxkomp, som är ett samarbete mellan socialförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen, är att få fler personer i
egen försörjning genom arbete eller studier. Verksamheten är i full gång och goda resultat
kan uppvisas.
Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den så kallade
gymnasielagen, trädde i kraft 2018. Under 2019 blev de elever med uppehållstillstånd utifrån gymnasielagen från Wisbygymnasiet och Gutegymnasiet som passerat 20 år och inte
blivit behöriga för ett nationellt program aktuella för vuxenutbildningen. Under hösten
startade därför fyra yrkesvuxutbildningar anpassade för målgruppen vid vuxenutbildningen.
1.2

Måluppfyllelse

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att nämnden i hög utsträckning bidrar till
måluppfyllelse för koncernstyrkortets God tillgänglighet till Region Gotland. Resultaten har
fluktuerat en hel del över tid, men i slutänden är resultaten bättre än vid mätningarnas start
2016. För målet God kvalitet i skolan är den samlade bedömningen densamma, att nämnden i hög utsträckning bidrar till måluppfyllelse.

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

För nämndmålen Kunskapslyft för barn, unga och vuxna och Kunskapslyft i arbetslivet är
bedömningen att målen delvis är uppfyllda och att resultaten har förbättrats under året. För
nämndmålet Lyckad integration är bedömningen att målet är uppnått utifrån de indikatorer
verksamheten har valt att mäta målet med. När de nya målen för 2020 träder i kraft är det
av yttersta vikt att nämnden håller i de förbättrade resultaten samt fortsätter att arbeta med
de resultat som minskat.
På Gotland var andelen av gymnasieeleverna som tog examen inom 4 år (kommunala skolor) 68,2 procent 2019, vilket är en minskning på 0,2 procent mot 2018. I jämförelse med
liknande kommuner (76,6 procent) ligger Gotland sämre, men högre jämfört med alla kommuner i landet (62,5 procent). Skillnaden mellan könen fortsätter att öka.
Antalet ungdomar 16-20 år inom det kommunala aktivitetsansvaret fortsätter att minska.
Från 416 ungdomar 2018 till 228 ungdomar 2019. Det minskade antalet ungdomar antyder
att riktade åtgärder har givit effekt och bidrar därför till en ökad måluppfyllelse.
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Integrationsenheten ger nyanlända gotlänningar förutsättningar för etablering i det gotländska samhället. Andelen bosatta av de anvisade nyanlända har uppnåtts till fullo även för
2019.
Sjuktalet har ökat marginellt med 0,08 procent i förhållande till motsvarande period 2018
för hela nämndens ansvarområde och uppgår nu till 4,64 procent (4,56 procent 2018). Målet i Region Gotlands styrkort att sjuktalet inte ska överstiga 4,5 är därmed inte uppfyllt.
I årets medarbetarundersökning ökade resultatet för indexet HME, som avser att mäta det
hållbara medarbetarengagemanget, inom nämndens ansvarområde med 8 enheter, från 71
(2017) till 79 (2019). På enhetsnivå har mycket av arbetet handlat om att behålla/förstärka
de goda resultaten, bland annat genom att aktivt arbeta med att tydliggöra mål och uppdrag.
1.3

Ekonomisk analys av resultatet

Nämnden redovisar ett negativt resultat för budgetåret 2019 på 5,7 miljoner kronor. Besparingskravet på 6,5 miljoner kronor uppnås då nämndens verksamheter gör ett positivt resultat på 5,8 miljoner kronor. Nämndens samlade negativa resultat på 5,7 miljoner kronor
förklaras av att obalans finns i resursfördelningen (rörliga flöden - elevvolymer) som varit
underfinansierad under året och som härrör från att förväntade ersättningar från Migrationsverket avseende elever i asyl inte har inkommit i den utsträckning som budgetmässigt
har planerats.
Utvecklingen av statsbidragen från Migrationsverket i kombination med statsbidrag från
Skolverket påverkar nämndens nettokostnadsutveckling som för perioden 2018 till 2019
har ökat med 8,4 procent (24,2 miljoner kronor).
Nämnden har under året infört resultatkrav samt använt delar av det egna kapitalet för att
så långt som möjligt kunna reducera prognoserna om ett negativt årsresultat. Effekten av
resultatkraven har för verksamheterna blivit en återhållsamhet i förening med att klara det
verksamhetsmässiga uppdraget. Verksamheterna har tagit resultatkraven på allvar och samtliga enheter förutom två enheter uppnår tilldelat resultatkrav.
1.4

Utveckling på sikt

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

Nämndens verksamheter förväntas spela en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke, vägledning till utbildning och arbete samt kompetensförsörjningen till arbetslivet. Samtidigt är kompetensförsörjningen inom skolan en av de absolut viktigaste frågorna under de kommande åren och
en av de största utmaningarna. Tillgänglig statistik visar att bristen på lärare kommer att öka
de närmaste åren.
Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar på vuxenutbildningar och
folkhögskola, dels om omfattande reformer inom gymnasieskolan, men även förändringar
inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och dess påverkan på kommuner och Arbetsförmedlingen. Vuxenutbildningen förespås sammantaget bli en ännu viktigare aktör. Effektiviseringsprogrammet för Region Gotlands verksamheter resulterar samtidigt i ekonomiska
utmaningar för nämndens verksamheter.
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Händelser av väsentlig betydelse

2.1

Wisbygymnasiet

Verksamhetsberättelse 2019

Region Gotland har klarat certifieringen för Teknikcollege som har etablerats på Gotland
från och med hösten 2019. Teknikcollegecertifierade utbildningar är utbildningar som företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet på. De utbildningar som ingår i teknikcollegecertifieringen på Gotland är teknikprogrammet och el- och energiprogrammet vid Wisbygymnasiet samt yrkeshögskoleutbildningen till drift och underhållstekniker i regi av vuxenutbildningen.
Med anledning av ny lagstiftning från 1 juli 2019 har alla elever på Wisbygymnasiet en mentor som följer upp elevens kunskapsutveckling och studiesituation. Målet med det nya uppdraget är att öka elevers skolnärvaro och skapa förutsättningar för goda studieresultat.
Den 1 juli 2019 ersattes Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val av Programinriktat val. Det nya introduktionsprogrammet syftar till att elever ska få en utbildning
som är inriktad mot ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna
antas till det nationella programmet. De nationella program som utbildningen är inriktad
mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.
Wisbygymnasiet var i maj 2019 värd för Skol-SM för maskinförare som gick av stapeln på
Gutavallen i Visby. Deltog gjorde gymnasieelever från landets olika bygg- och anläggningsprogram. Tävlingen, som genomfördes tillsammans med Byggnadsindustrins Yrkesnämnd,
ger en inblick i ett yrke där det råder brist på medarbetare. En elev från klass BA16 vid
Wisbygymnasiet lyckades försvara förra årets titel som mästare i Skol-SM för maskinförare.
2.2

Vuxenutbildningen Region Gotland

Vuxenutbildningen har uppmärksammats av Skolverket för arbetet med lärlingsutbildning i
kombination med sfi/sva (svenska för invandrare/svenska som andraspråk)1. Kombinationen är ett resultat av samarbetet kring extratjänster och utbildning, mellan arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen.
Vuxenutbildningen deltar med en utvecklingsgrupp i ett Ifous-program kallat ”Digitala
lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning”2. Syftet med programmet är att vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen
i digitala miljöer för att stödja elevernas kunskapsutveckling.
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I mars 2019 fick skolledningen vetskap om att ett 40-tal elever med uppehållstillstånd utifrån gymnasielagen från Wisbygymnasiet och Gutegymnasiet som passerat 20 år och inte
blivit behöriga för ett nationellt program skulle bli aktuella för vuxenutbildningen. Under
hösten startade därför fyra yrkesvuxutbildningar anpassade för målgruppen. Otydligheter i
gymnasielagen är dock fortsatt ett problem både för elever och personal.
Under våren 2019 fick den kommunala vuxenutbildning ett statsbidrag motsvarande
1 630 000 kronor som ska användas till att förstärka lärcentraverksamheten. Ett Lärcentrum är en plats där studerande på olika utbildningsnivåer och hos olika utbildningsanordnare från Komvux till yrkeshögskola, universitet och högskola erbjuds en studiemiljö där
det finns tillgång till olika former av studiestöd och med möjlighet till distansstudier.

1

Länk: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/fatima-studerar-sfi-i-kombination-med-yrkesutbildning (hämtad 2019-12-03)
2
Länk: http://www.ifous.se/digitala-larmiljoer-likvardig-utbildning-med-fjarr-och-distansundervisning/ (hämtad 2019-12-03)
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2.3

Verksamhetsberättelse 2019

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsförmedlingens ändrade förutsättningar påverkar de delar i enheten som arbetar i nära
samverkan med dem, exempelvis praktik och anställningar och Vuxkomp. Det ändrade
uppdraget för Arbetsförmedlingen har medfört ett ökat tryck och inflöde till enhetens insatser.
Utvecklingsarbetet med VuxKomp som är ett samarbete mellan socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen har fortsatt och idag är verksamheten i full gång och goda resultat kan uppvisas. Syftet är att få fler personer i egen försörjning genom arbete eller studier. Under året har Ungkomps verksamhet avvecklats men
delar av verksamheten har inkluderats i Vuxkomp, som utvidgat sin målgrupp och omfattar
individer från 18 år och uppåt.
Arbetsmarknadsenheten tog i början av året över ansvaret från socialförvaltningen för regionens feriejobb för unga. Under sommaren 2019 har ca 210 ungdomar haft feriejobb i regionens regi. Fler ungdomar har erbjudits feriejobb och en större andel av jobben har varit i
regionens egna regi i jämförelse med förra året. De vanligaste arbetena har varit: ”skolgårdsfixarna”, butiksarbete, arbete inom äldreomsorg, cafébiträde och restaurangbiträde
samt arbete inom Träffpunkt Gråbo.
Beslut om sammanslagning av Arbetsmarknads- respektive Integrationsenheten från den 1
januari 2020. Verksamheterna arbetsmarknad och integration organiseras som en enhet
med namnet ”Arbetsmarknads- och Integrationsenheten”. Rekrytering av ny enhetschef
avslutad. Syftet med organisationsförändringen är att skapa en flexibel enhet som kan möta
individen utifrån dess behov oavsett om personen är ung, vuxen, nyanländ eller av behov
av extra motiverande insatser. Fokus för enheten är att vägleda individen till arbete eller
studier.
2.4

Integrationsenheten

Under 2019 har Integrationsenheten tagit emot 65 kvotflyktingar, 8 från anläggningsboende, 21 egenbosatta (EBO) och anhöriga. Av dessa tillhör några anvisningstalet från 2018
och andra från 2019. Av de mottagna av årets anvisningstal (som är 75) så har andelen
kvotflyktingar varit 92 procent. Kvotflyktingar behöver avsevärt mycket mer stöd i etableringsprocessen än övriga målgrupper.
Region Gotland har haft ett långt samarbete med distriktet Kibaha i Tanzania, bland annat
organiserat som kommunalt partnerskap med ICLD finansierade projekt. Under sommaren
2018 påbörjades ett arbete kring två nya projektförslag. Projekten har arbetsnamn ”Gender
equality” samt ”Kibaha Towards a Sustainable Society”. ICLD beviljade projektet ”Gender
equality” där utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är en av parterna. Den beviljade projektansökan omfattar 3 år med start den 1 juni 2019.
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2.5

Gotlands folkhögskola

Gotland folkhögskolas elevhem Nygårds i Hemse, som har ett omfattande behov av renovering och modernisering, har varit föremål för investeringsäskande under en rad år. Regionfullmäktige tillstyrkte i juni 2018 investeringsmedel på drygt 26 miljoner kronor för rivning och nybyggnation. Våren 2019 genomfördes en fördjupad förstudie som resulterade i
ett omarbetat förslag till en beräknad kostnad av 19 miljoner kronor.
Nämnden beslutade i juni att återemittera ärendet för att få en kalkyl på kostnader för vaktmästeri, lager och tillgänglighetsanpassning samt en redovisning av vilken konsekvensen
skulle bli för Gotlands folkhögskola om elevhemmet skulle rivas och inte byggs upp igen.
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Frågan om Nygårds elevhem har ännu inte fått ett avgörande och kommer att fortsätta att
hanteras under 2020.
En osäkerhets- och påverkansfaktor för flera av folkhögskolans verksamheter har under
året varit den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen. Etableringsutbildningar, studiemotiverade folkhögskolekurser, bristyrkesutbildningar sker alla i samverkan med Arbetsförmedlingen. Folkhögskolan har därmed tappat betydande elevvolymer och därmed också
ekonomi i relation till planering och budget.
2.6

Ungdomsenheten

Under våren beslutade förvaltningen att till höstterminen 2019 flytta ungdomsgården från
nuvarande placering i folkhögskolans lokaler till Fårösundsskolans lokaler. Vid sidan av det
har en översyn av ungdomsenhetens ledningsfunktioner och organisation påbörjats under
hösten och arbetet kommer att fortsätta under 2020.
I november inkom en begäran om åtgärd enligt arbetsmiljölagen gällande Fenix ungkulturhus. Lokalerna där ungdomsgården ligger ska enligt anmälan ha problem bland annat med
ventilation och avlopp som har lett till höga värden vid mögelmätning. Förvaltningen är
ålagd att vidta åtgärder för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö för medarbetarna och
besökarna till ungkulturhuset.
2.7

Åtgärder för att nå ett balanserat resultat

Vid delårsrapport 1 visade prognosen för verksamheterna på ett negativt resultat och
nämnden bedömde att åtgärder behövde vidtas för att uppnå ett balanserat resultat. Den
första åtgärden som gjordes var att införa ett resultatkrav, i och med detta bedömdes det
prognostiserade resultatet för året förbättras och för året bli ett överskott på 4,9 miljoner
kronor. Månadsrapporten för april månad visade på att verksamheterna gick mot ett positivt prognostiserat resultat på 1,8 miljoner kronor.
Vid delårsrapport 2 hade verksamheternas prognos försämrats och den samlade prognosen
för nämnden pekade mot ett underskott på 3,5 miljoner kronor. I samband med detta så
beslutade nämnden att omdisponera 3,5 miljoner från det egna kapitalet för att täcka det
prognostiserade underskottet och därmed uppnå ett balanserat årsresultat. En betydande
anledning till det försämrade resultatet var att nämnden hade blivit påförda kostnader för
avslagna ersättningar från Migrationsverket gällande återsökta statsbidrag för asyl motsvarande 3,5 miljoner kronor. Ersättningar för de avslagna statsbidragen för asyl hade inkommit som intäkter och påförts i driftredovisningen under åren 2016 till 2018. Nämnden har
från och med perioden september till november begärt in och fått ekonomiska månadsrapporter från förvaltningen, utöver detta även en månadsrapport för maj månad.
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2.8

Övrigt

Ett antal olika statsbidrag har sökts. Nämnden har fått bidrag på över 18 miljoner kronor
från Skolverket inom sitt ansvarsområde bl.a. till yrkesvux och lärlingsvux. Förutom dessa
har bidrag beviljats till exempelvis karriärtjänster och lärarlönelyftet där barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fördelat pengarna emellan
sig. Sökta statsbidrag redovisas i särskild bilaga.
Namnet Kompetenscentrum Gotland ändrades den 1 juli 2019 till Vuxenutbildningen Gotland, Arbetsmarknadsenheten samt Integrationsenheten. Detta då namnet allt mer kommit
att ha betydelsen av en geografisk plats i form av ett hus och att det inte längre finns någon
renodlad kompetenscentrumorganisation.
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I oktober genomfördes en kompetensutvecklingsdag för 700 lärare, rektorer och studieoch yrkesvägledare i grundskola och gymnasium på kongresshallen Wisby Strand - en heldag med föreläsningar, workshops och utställare. I fokus låg studie- och yrkesvägledningen,
ett uppdrag som hela skolan ansvarar för.
Utbildningsdirektören lämnade sitt uppdrag den 31 augusti. Rekryteringen av ny utbildningsdirektör påbörjades under hösten 2019 och beräknas kunna vara klar i juni 2020.

3

Förväntad utveckling

3.1

Wisbygymnasiet

Teknikcollege erbjuder en samverkansplattform för arbete med kompetensförsörjning. Syftet är att genom kvalitetssäkrade utbildningar öka status och kvalitet för industrirelevanta
utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och företagens kompetensförsörjningsbehov. I juni 2019 certifierades Teknikcollege Gotland, vilket innebär att
eleverna på Teknikprogrammet samt El- och energiprogrammet från höstterminen 2019
genomför sina utbildningar inom konceptet.
Wisbygymnasiet har tilldelats statsbidrag för att utveckla arbetet med entreprenörskap i
skolan. Syftet är att implementera Ung Företagsamhet på fler program och cirka 20 lärare
och 200 elever kommer att inkluderas i arbetet. Lärarna kommer bland annat genom besök
på andra skolor få studera konkreta exempel utifrån respektive programs karaktär.
3.2

Vuxenutbildningen Region Gotland

Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag kommer sannolikt innebära att vuxenutbildningen blir en ännu viktigare aktör i arbetsmarknadspolitiken.
Anhöriginvandringen/anknytningen kommer troligen att öka vilket kommer generera en
fortsatt stor elevkull till svenska för invandrare (sfi). Idag skrivs det in allt fler elever med
kort utbildningsbakgrund på sfi. Denna elevgrupp är mer resurskrävande.
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Förändringstakten inom verksamhetens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer, som satsningar på vuxenutbildningar och utredningar som påverkar verksamheten.
Värt att nämna är utredningen En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet (Direktiv 2018:73)
där uppdraget var att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan vuxenutbildning. Uppdraget resulterade i Promemorian På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för
elever med svenska som andra-språk, KLIVA-utredningen, som har fått förlängd utredningstid
till 30 november 2020. KLIVA-utredningen redovisar i promemorian bland annat hur utbildning kan erbjudas för nyanlända som omfattas av s.k. utbildningsplikt.
En andra och en annan chans – ett komvux i tiden SOU 2018:7. Utredningen har haft i uppdrag
att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen
när det gäller kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Utredningens förslag är bland annat att skollagen förtydligas så att det framgår att
komvux även utgör en del i arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till
fortsatta studier.
Under 2019 blev elever med uppehållstillstånd utifrån gymnasielagen som passerat 20 år
och inte blivit behöriga för ett nationellt program på gymnasiet aktuella för vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen har startat yrkesvuxutbildningar anpassade för målgruppen.
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Under 2020 kommer troligen ett 30-tal elever att bli aktuella för dessa yrkespaket. Detta
finns med i planeringen av vuxenutbildningens utbud.
3.3

Arbetsmarknadsenheten

En förväntad utveckling gällande kommunernas aktivitetsansvar (KAA 29 kap. 9 skollagen)
är att gymnasieskolan tar ett ökat ansvar för målgruppen då det är nödvändigt för att uppfylla det lagstyrda uppdraget. Övergångarna mellan skolformerna kommer att stärkas och
mottagandet på gymnasieskolan förändras utifrån målgruppens behov. Verksamheten har
med anledning av detta kontaktat Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att ingå i ett
utvecklingsprogram till kommuner. Programmet handlar om att utveckla sitt förebyggande
arbete och att ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin utbildning där. Möten har dessutom initierats mellan berörda verksamheter.
Antalet deltagare i extratjänster ökar igen, och förväntas ökas under 2020, efter stoppet av
anvisningar till extratjänster som infördes i januari 2019. Budgetpropositionen för 2020 innehåller dessutom förslag för att fler ska komma i arbete, bland annat på förstärkning av
medel till extratjänster. Extratjänster är en insats för de personer som varit arbetslösa en
längre tid eller är nya i Sverige.
3.4

Integrationsenheten

Länstalet (kommuntalet) för mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning är 67
för Gotland 2020 (75 för 2019). Utöver dessa personer tillkommer anhöriginvandring och
egenbosatta.
Bostadssituationen är kärv igen. Verksamheten ser en tendens att många stora familjer anvisas men de lägenheter som finns att tillgå är för små. Samarbetet med socialförvaltningen
kring bostadsförsörjningen har ännu inte kommit igång, men det finns en förhoppning att
detta samarbete ska konkretiseras under nästa år.
3.5

Gotlands folkhögskola

Folkhögskolan ser fortsatt stort sökintresse för de olika linjer som erbjuds vid Gotlands
folkhögskola. Folkhögskolan använder hela det statsbidrag som tilldelats skolan.
En förhandling inleddes under hösten med fastighetsägaren för Fårösundsenheten avseende hyressättning av Kustateljén och eventuella kompletterande studentboenden vid Fårösundsenheten, samt alternativ värmeförsörjning.
Efter nya budgetdirektiv till folkhögskolan under november månad (se 3.7) råder det stor
osäkerhet om den framtida utvecklingen på folkhögskolans båda enheter, men i synnerhet
på Fårösundsenheten. Kraftiga neddragningar påverkar sannolikt folkhögskolan negativt
inför kommande läsår, effekter okända. Även osäkerheten kring omorganisationen av Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta påverka folkhögskolans planering och budget.
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3.6

Ungdomsenheten

I och med flytt av ungdomsgården till skolan i Fårösund finns en förhoppning om ett
bättre samarbete med skolan och en ökad tillgänglighet för besökarna.
Ungdomars förändrade fritidsvanor gör även att det finns ett behov av att se över mötesplatser och arenor. Verksamheten behöver arbeta för att finnas där ungdomar uppehåller
sig, det vill säga en anpassning till den digitala världen – vilket innebär en stor utmaning.
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Verksamheten ser fortsatt hur viktig ungdomsgårdsverksamheten är för de besökande ungdomarna. Behovet av att verka stödjande, vägledande och att vara en länk till vuxenvärlden,
exempelvis till målsmän socialtjänst och skola, är fortsatt stort. Verksamhetens större gemensamma aktiviteter fortsätter att verka främjande i en nykter och trygg miljö.
3.7 Effektiviseringsprogram planperioden 2020 – 2022
Programmet har sin grund i regionfullmäktiges fastställande av strategisk plan- och budget
2020 – 2022 och driftbudget för 2020. Det samlade effektiviseringsprogrammet för budgetåret 2020 avser 60 miljoner kronor varav gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens del är
fem miljoner kronor. Följande verksamheter har fått ett effektiviseringskrav för budgetåret
2020:
Effektivisering - Besparing, tkr
Folkhögskolan

3 500

Vuxenutbildningen

1 000

Ungdomsenheten

207

Arbetsmarknad

293

Besparing 2020

5 000

Effektiviseringskravet kommer givetvis innebära utmaningar för verksamheterna. Återstående effektiviseringar på 140 miljoner kronor för budgetåren 2021 och 2022 har ännu inte
fördelats ut på nämnderna. Detta innebär med största sannolikhet att budgetutrymmet
kommer att minska ytterligare och att anpassningar behöver göras av utbud, service och
kvalitetsnivåer i verksamheterna. Utmaningen de närmaste åren är att klara fortsatta besparingar och samtidigt uppfylla krav på måluppfyllelse och bibehållen motivation för uppdraget både hos ledare och medarbetare.
3.8

Övrigt
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SKR:s övergripande utgångspunkter beträffande reformeringen av Arbetsförmedlingen är
att staten har det arbetsmarknadspolitiska ansvaret och att uppgifter inte får övervältras på
kommuner och regioner utan uppdrag och ekonomisk kompensation. SKR säger vidare att
arbetsmarknadspolitiken måste vara flexibel i sitt upplägg så att resurser kan användas
ändamålsenligt och utifrån lokala förutsättningar. I det ligger att en mångfald av insatser
och utförare behövs, såväl hos privata aktörer som hos kommuner, regioner och andra aktörer, samt att samverkansstrukturer ska vara hållbara över tid. Det gäller särskilt kring individer som står långt från arbetsmarknaden som är i behov av samordnade insatser från
olika aktörer.
Kompetensförsörjningen inom skolan är en av de absolut viktigaste frågorna under de
kommande åren och en av de största utmaningarna. Eftersom lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas nå målen så är kompetensförsörjning nära förknippad med kvalitet i skolan. All tillgänglig statistik visar att bristen på lärare kommer att öka
de närmaste åren. I landet som helhet finns en prognos som säger att 45 000 lärare kommer
att saknas år 2035. Redan idag har Region Gotland svårt att bemanna skolorna med behöriga och legitimerade lärare i skola och fritidshem. Detta gör att det är svårt att leva upp till
skollagens krav på legitimation
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Perspektiv samhälle
SOCIAL HÅLLBARHET
För Region Gotland handlar social hållbarhet om att bygga ett långsiktig och öppet samhälle för
dess invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där grundläggande mänskliga
behov tillgodoses. En ö där människor lever ett gott liv i kombination med god hälsa vilket innebär att man kan förverkliga sina egna möjligheter. En ö där det finns en mångfald av människor och utrymme för nya möten. En ö där människor känner tillit och förtroende för varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.
(Region Gotlands styrkort)

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

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

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har i verksamhetsplanen för 2019 valt ut
några prioriterade utvecklingsområden. Varje utvecklingsområde är kopplat till ett eller flera
av de koncerngemensamma målen från koncernstyrkortet och nämndmålen som har tagits
fram för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Varje koncerngemensamt mål och
nämndmål kan också vara kopplat till ett eller flera utvecklingsområden. Redovisningen av
måluppfyllelse för koncernstyrkortets samhällsperspektiv sorteras utifrån de mål i det koncerngemensamma styrkortet som i verksamhetsplanen har kopplats till ett eller flera prioriterade utvecklingsområden. Måluppfyllelsen utgår huvudsakligen från de indikatorer i koncernstyrkortet som har koppling till nämndernas (BUN och GVN) ansvarsområden.

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

Förvaltningens prioriterade utvecklingsområden med tillhörande aktiviteter och utvecklingsprojekt bildar tillsammans en helhet som syftar till att bidra till måluppfyllelsen.
Redovisningen av måluppfyllelse beskrivs nedan för respektive mål och då både för verksamhetsåret 2019 samt utvecklingen för hela perioden 2016–2019.
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Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

4.1

Verksamhetsberättelse 2019

Mål: God folkhälsa

Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer

Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund

Upplevelse av trygghet*

Resultat 2016
Resultatet avser Gotlands kommunala gymnasieskola. Inom parentesen anges värdet
för samtliga elever i aktuell årskurs som genomfört undersökningen.
8,1 (8,3)

Resultat 2018
Resultatet avser Gotlands kommunala gymnasieskola. Inom parentesen anges värdet
för samtliga elever i aktuell årskurs som genomfört undersökningen.
8,1 (8,1)

*Skolinspektionen genomför vartannat år enkätundersökningar till alla elever i årskurs 2 på gymnasiet. För Gotlands del genomfördes
undersökningar 2016 och 2018.

Trygghet, gymnasiet årskurs 2
8,35
8,3
8,25
8,2
8,15
8,1
8,05
8
2016
Årskurs 2 Gotland

2018
Årskurs 2 Samtliga

Ett prioriterat mål från de båda nämnderna är att skapa en god lärmiljö för livslångt lärande
som leder till att elever och studerande fullföljer sina studier med goda resultat och därigenom får goda förutsättningar för en positiv framtid, arbete och delaktighet i samhällslivet.

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

Värdegrundsarbetet med allas lika värde, arbete med trygghet och goda relationer samt ett
medvetet genusarbete är grundläggande och viktiga beståndsdelar som behöver fortsatt fokus för alla åldrar, skolformer och övriga verksamheter i förvaltningen. Till detta hör ett
normkritiskt förhållningssätt och respekt för människors lika värde.
När det gäller målet god folkhälsa så är upplevelse av trygghet en indikator i koncernstyrkortet. Här kan vi se att resultatet gällande trygghet för eleverna i årskurs 2 på Wisbygymnasiet ligger 2018 i nivå med samtliga elever som genomfört undersökning detta år. Jämfört
över perioden 2016–2018 så har resultatet varit stabilt på Gotland medan det för gruppen
samtliga har sjunkit. Till detta bör också beaktas att mellan de båda undersökningarna så
har det skett en större organisationsförändring där de tidigare två gymnasieskolorna Wisbygymnasiet norr och Wisbygymnasiet söder slogs ihop till en enhet i form av Wisbygymnasiet. Trygghet är en viktig bakomliggande faktor för god folkhälsa och mot den bakgrunden gör förvaltningen bedömningen att verksamheten bidragit till måluppfyllelsen av detta
mål.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

4.2

Verksamhetsberättelse 2019

Mål. Gotlänningar känner sig delaktiga

Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer

Resultat 2016
Resultatet avser Gotlands kommunala gymnasieskola. Inom parentesen anges värdet för
samtliga elever i aktuell
årskurs som genomfört
undersökningen.

Allas ansvar för skolans
uppdrag

Delaktighetsindex*

5,4 (5,7)

Nöjd inflytandeindex

Ingen indikator i VP

Resultat 2018
Resultatet avser Gotlands kommunala
gymnasieskola. Inom
parentesen anges värdet för samtliga elever
i aktuell årskurs som
genomfört undersökningen.
5,4 (5,7)

* Skolinspektionen genomför vartannat år enkätundersökningar till alla elever i årskurs 2 på gymnasiet. För Gotlands del genomfördes
undersökningar 2016 och 2018.

Delaktighet, gymnasiet årskurs 2
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
2016
Årskurs 2 Gotland

2018
Årskurs 2 Samtliga

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

När det gäller elevernas delaktighet så följs även detta upp i Skolinspektionens skolenkät
och där framgår att resultatet för eleverna i årskurs 2 på Wisbygymnasiet legat på en konstant nivå under tidsperioden 2016–2018. Resultatet har även varit på en konstant nivå för
samtliga elever som genomfört undersökningen de aktuella åren. Dock ligger resultatet för
Wisbygymnasiet lägre än för jämförelsegruppen. Elevernas syn på deras delaktighet är en
central del av målet att gotlänningarna känner sig delaktiga. Mot bakgrund av att resultatet
är lägre för våra elever än för jämförelsegruppen gör förvaltningen bedömningen att verksamheten till viss del har bidragit till måluppfyllelsen.
I Region Gotlands koncernstyrkort finns mål om en lyckad integration där utbildning, arbetsmarknads- och integrationsinsatser ska leda till att nyanlända kommer in i gotländskt
samhälls- och arbetsliv, där mångfald ses som en tillgång. Lyckad integration är ett av dom
prioriterade utvecklingsområdena i verksamhetsplanen. Den gemensamma integrationsstrategin som gäller för Gotland 2017 - 2020 är en betydelsefull och god hjälp i det fortsatta arbetet med att introducera personer till en ny tillvaro i det gotländska samhället. Särskilt fokus bör riktas mot nyanlända kvinnors situation och betydelsen av att främja mötesplatser
mellan etablerade och nya gotlänningar.
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4.3

Verksamhetsberättelse 2019

Mål: Ett jämställt och jämlikt Gotland

Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer

Resultat 2016
Resultatet avser Gotlands kommunala skolor. Inom parentesen
anges värdet för riket.

Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund/
Gotlands kompetensförsörjning /Integration
och etablering

Ungdomar som påbörjat
universitet/högskoleutbildning inom 2 år efter avslutade gymnasiestudier

22,6 % (32,0 %)

Resultat 20173
Resultatet avser Gotlands kommunala
skolor. Inom parentesen anges värdet
för riket.
24,9 % (32,1 %)

Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
2016

2017
Gotland

Riket

När det gäller indikatorn från styrkortet som visar andelen ungdomar som påbörjat universitet/högskoleutbildning inom 2 år efter avslutade gymnasiestudier så finns för den aktuella
tidsperioden endast resultat från 2016 och 2017 redovisade i den nationella statistiken. För
eleverna från den kommunala gymnasieskolan på Gotland så har andelen ökat med 2,3 procentenheter till 24,9 procent medan den för riket endast ökat med 0,1 procentenheter till
32,2 procent. Att ökningen är så pass stor visar att vi är på rätt väg men resultatet är fortfarande klart under rikets nivå så arbetet med att öka andelen som går vidare till högskola/universitet måste fortsätta. Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att
verksamheten har bidragit till måluppfyllelsen.

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

Alla elever har enligt lag rätt till likvärdig utbildning. Då vi ser att resultaten mellan program, ämnen och kön länge har varit ojämn och skiftande i våra verksamheter så är likvärdigheten ett fortsatt utvecklingsområde på Gotland.
Med en tillgänglig utbildning menas att lärmiljöerna i pedagogiska, fysiska såväl som sociala
hänseenden är tillgängliga och anpassade till alla elevers olika behov och förutsättningar. Vi
ser att pojkars resultat i alla åldrar och skolformer över tid ligger lägre i jämförelse med
flickor. Till detta kommer ett ökande antal elever i behov av särskilt stöd samt barn och
unga med psykisk ohälsa. Detta ställer höga krav på alla som arbetar i skolan att kunna anpassa utbildningen för elevers olikheter. Det kompensatoriska uppdrag som tydligt beskrivs
i skollag och läroplaner är ett viktigt utvecklingsområde. En förebyggande och främjande
elevhälsa samt god samverkan kring eleverna både inom och utom skolan och förvaltningen är betydelsefullt för att vi ska lyckas. Övergångarna mellan skolformerna behöver
säkerställas och överlämningarna bli mer genomarbetade. Tidiga och riktade insatser samt

3

Finns ännu inga resultat redovisade för 2018 och 2019
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2019

flexibel och behovsstyrd resursanvändning är några stödjande åtgärder för att öka likvärdigheten. En likvärdig tillgång och användning av tidsenliga och digitala verktyg, samt digital
kompetens är en viktig rättvisefråga.
Ett förebyggande arbete mot kränkande behandling och rasism pågår inom UAFs alla skolformer och verksamheter. Alla skolformer har ett aktivt värdegrundsarbete utifrån kapitel 1
och 2 i läroplanerna. GVN har startat upp ett jämställdhetsprojekt i samarbete med Kibaha
i Tanzania.
4.4

Mål: Alla barn har goda uppväxtvillkor

Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer

Resultat 2016
Resultatet avser Gotlands kommunala skolor. Inom parentesen
anges värdet för alla
kommuner

Resultat 2019
Resultatet avser Gotlands kommunala skolor. Inom parentesen
anges värdet för alla
kommuner

Integration och etablering/
Allas ansvar för skolans
uppdrag

Andel elever åk 9 behöriga till yrkesprogram

88,4 % (85,5 %)

83,7% (81,4 %)

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala
skolor, andel (%)
90,0
88,0
86,0
84,0
82,0
80,0
78,0
2016

2017
Gotland

2018

2019

Alla kommuner (ovägt medel)

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

Behörigheten till yrkesprogrammen på gymnasiet har minskat under perioden 2016–2019
såväl på Gotland som för alla kommuner4. En stor del av minskningen är kopplad till ökningen av antalet nyinvandrade elever men även om man tittar på statistiken exklusive nyinvandrade elever kan man se en minskning av antalet behöriga elever både på Gotland och
totalt för alla kommuner. Andelen behöriga elever 2019 var i de kommunala skolorna på
Gotland 83,7 procent vilket var 2,3 procent högre än genomsnittet för landets alla kommuner.
En stor andel elever i Gotlands kommunala grundskolor uppnår behörighet till yrkesprogram på gymnasieskolan. När vi studerar resultaten sammantaget visar de att andelen behöriga elever till yrkesprogram har ökat sedan 2018 för våra kommunala skolor. Resultaten visar även att andelen behöriga elever ligger högre än riket. Andelen behöriga elever i årskurs
9 uppdelat på kön visar att flickorna i större utsträckning når behörighet till yrkesprogram i
jämförelse med pojkarna. Utmärkande är Gotlands fristående skolor som inte visar denna

4

OBS att alla resultat som presenteras för år 2016 för elever i grundskolan inte inkluderar elever med okänd bakgrund
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trend utan snarare har större andel pojkar som når gymnasiebehörighet alternativt ingen
skillnad mellan könen.
Att en relativ hög andel elever uppnår behörighet till yrkesprogram är också en indikator på
att våra verksamheter i stor utsträckning bidrar till att nå målet om att alla barn ska ha goda
uppväxtvillkor. Dock finns det en fortsatt utmaning i att lyfta pojkars resultat och höja resultaten för skolor som har lägre resultat.
Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att verksamheten har bidragit till
måluppfyllelsen när det gäller målet att alla barn har goda uppväxtvillkor.
4.5

Mål: Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

Ungdomsenheten på Gotland har verksamheter över hela ön, med 7 ungdomsgårdar, ett
ungkulturhus och fältfritidsledare som har hela ön som arbetsplats. Enheten jobbar med
ungas fritid och riktar sig till ungdomar från årskurs 7 till 19 år och ungkulturhus har 16-25
år som målgrupp.
Ungdomsgårdar har egen verksamhet men de samarbetar även med föreningar och andra
samhällsaktörer. Verksamhet bedrivs året runt och med särskilt utformade aktiviteter på
skollov. Ungdomsenhetens olika verksamheter ska erbjuda en meningsfull fritid genom att:


skapa goda möten som främjar och stärker relationer



ge inspiration och stimulera kreativitet, fantasi och kritiskt tänkande



erbjuda goda aktiviteter som så långt möjligt är kostnadsfria



stödja och vägleda



vara en trygg mötesplats



stärka unga människors identitet

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


stärka och utveckla demokratin,



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



utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället



bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att verksamheten har bidragit till
måluppfyllelsen när det gäller målet ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv.
4.6

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

Nämndens olika verksamheter är etablerade i Visby samt över stora delar av ön och bidrar
därmed till att hela Gotland kan utvecklas.
Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att verksamheten har bidragit till
måluppfyllelsen när det gäller målet en levande landsbygd och ett attraktivt Visby för en
god inomregional balans.
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Mål: Ingen bostadsbrist

Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer

Resultat 2016

Resultat 2019

Integration och etablering

Andel bosatta av anvisade nyanlända

100 %

100 %

Samverkan över förvaltningsgränsen kring bostadsförsörjning för kommunanvisade personer har startats och behöver fortsatt utveckling. Länstalet 2019 för Gotland är satt till 75
personer. Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att verksamheten har bidragit till måluppfyllelsen när det gäller målet ingen bostadsbrist.
4.8

Mål: Alla elever ska fullfölja gymnasieskolan

Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer

Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund/ Integration och etablering/
Allas ansvar för skolans
uppdrag
Allas ansvar för skolans
uppdrag

Andel elever åk 9 behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor
Gymnasielever med examen inom 4 år, kommunala skolor

Resultat 2016
Resultatet avser Gotlands kommunala skolor. Inom parentesen
anges värdet för alla
kommuner
88,4 % (85,5 %)

Resultat 2019
Resultatet avser Gotlands kommunala skolor. Inom parentesen
anges värdet för alla
kommuner
83,7% (81,4 %)

66,0 % (64,5 %)

68,2 % (62,5 %)

Elever i åk 9 som är behöriga
till yrkesprogram, kommunala
skolor, andel (%)

Gymnasieelever med
examen inom 4 år,
kommunala skolor, andel
(%)

93,0
75,0

88,0

70,0

83,0

65,0

78,0

60,0

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Gotland

Gotland

Alla kommuner (ovägt medel)

Alla kommuner (ovägt medel)

Beträffande målet att alla elever skall fullfölja gymnasieskolan så har andelen elever med examen efter 4 år legat högre för den kommunala gymnasieskolan på Gotland än genomsnittet för alla kommuner under hela tidsperioden 2016–2019. Även behörigheten till yrkesprogrammen på gymnasiet har på Gotland legat högre eller lika med genomsnittet för alla
kommuner under samma tidsperiod. Förvaltningens bedömning är att nämndens verksamheter bidragit i hög grad till måluppfyllelsen och att målet delvis är uppfyllt.
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Mål: Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer

Allas ansvar för skolans uppdrag/ Integration och etablering

Gymnasieelever som påbörjat universitet/högskoleutbildning inom 2
år efter avslutade gymnasiestudier
Antal personer som under året anvisats plats
från Arbetsförmedlingen
till Region Gotlands förvaltningar, arbetsmarknadsenheten

Resultat
2016
Resultatet avser Gotlands
kommunala
gymnasieskola. Inom
parentesen
anges värdet
för riket.
22,6 % (32,0
%)

Resultat
2017
Resultatet avser Gotlands
kommunala
gymnasieskola. Inom
parentesen
anges värdet
för riket.
24,9 % (32,1
%)

Resultat
2019

5

133

Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
2016

2017
Gotland

Riket

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

När det gäller indikatorn från styrkortet som visar andelen gymnasieelever som påbörjat
universitet/högskoleutbildning inom 2 år efter avslutade gymnasiestudier så finns för den
aktuella tidsperioden endast resultat från 2016 och 2017 redovisade i den nationella statistiken. För eleverna från den kommunala gymnasieskolan på Gotland så har andelen ökat
med 2,3 procentenheter till 24,9 procent medan den för riket endast ökat med 0,1 procentenheter till 32,2 procent. Att ökningen är så pass stor visar att vi är på rätt väg men resultatet är fortfarande klart under rikets nivå så arbetet med att öka andelen som går vidare till
högskola/universitet måste fortsätta. Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen
att verksamheten har bidragit till måluppfyllelsen.
Att förbereda barn och elever för framtida yrkesval är ett huvudsakligt uppdrag för skolan
och där ingår yrkesvägledningen som en viktig del. Ett brett och anpassat utbud av utbildningar, både på gymnasiet och vuxenutbildningen är grundläggande för att möta elevernas
önskemål och arbetsgivarnas behov. Kompetensförsörjningen på Gotland är en utmaning
för trots att arbetslösheten är lägre än på länge så finns det personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt har gotländska företagare och arbetsgivare svårt att hitta rätt
5

Finns ännu inga resultat redovisade för 2018 och 2019
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kompetens för att kunna utveckla sina verksamheter och därmed Gotland. Samverkan med
öns arbetsgivare behöver därför öka. Vuxen- och yrkesutbildning samt arbetsmarknadsåtgärder spelar en stor roll för utvecklingen på ön.
4.10 Mål: God tillgång till vuxenutbildning
Prioriterade utvecklingsområden

Indikatorer

Gotlands kompetensförsörjning

Andel invånare 20-64
som deltar i vuxenutbildning
Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen
regi eller i samarbete
med andra utbildningsaktörer

Resultat 2016
Resultatet avser Gotlands kommunala
vuxenutbildning.
Inom parentesen
anges värdet för riket.
4,4 % (5,8 %)

2

Resultat 2019
Resultatet avser Gotlands kommunala vuxenutbildning. Inom parentesen anges värdet
för riket.
4,8 % (6,4 %) – Då resultatet för 2019 presenteras i mars 2020 så
presenteras här 2018
års resultat
3

Vuxenutbildningen har expanderat under den aktuella tidsperioden såväl på Gotland som i
hela riket. Detta har huvudsakligen skett genom ett flertal statsbidragssatsningar. Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att verksamheten har i hög grad nått målet gällande god tillgång till vuxenutbildning.

5

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

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

5.1

Redovisningens struktur

I utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan för 2019 har barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat vilka av målen i
koncernstyrkortet som är direkt tillämpliga för förvaltningen. Utöver de direkt tillämpliga
målen har barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
gemensamt tagit fram tre nämndmål. I arbetet med att nå de direkt tillämpliga målen i koncernstyrkortet samt nämndmålen har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen valt ut fem
prioriterade utvecklingsområden. De flesta av förvaltningens utvecklingsområden är kopplade till ett eller flera av de koncerngemensamma målen från koncernstyrkortet samt
nämndmålen.
Bedömning av måluppfyllelse alternativt bidrag till måluppfyllelse sker för de direkt tillämpliga målen i koncernstyrkortet samt för nämndmålen.
Om inget annat anges redovisas resultat för Gotlands kommunala verksamheter och jämförs med andra kommunala verksamheter.
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Samlad bedömning av måluppfyllelse 2016-2019

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen 2016-2019 är att nämnden i hög uträckning
bidrar till måluppfyllelse för koncernstyrkortets God tillgänglighet till Region Gotland. Resultaten har fluktuerat en hel del över tid, men i slutänden är de bättre än vid mätningarnas
start 2016. För målet God kvalitet i skolan är den samlade bedömningen densamma, att
nämnden i hög utsträckning bidrar till måluppfyllelse. Här har många resultat förbättrats
över tid, något resultat har varierat och ligger nu på samma nivå som år 2016. Dock sett
över helheten så är bidraget till måluppfyllelsen över tid för de båda målen hög.
För nämndmålet ”Kunskapslyft” för barn, unga och vuxna bedömer förvaltningen att målet delvis är uppfyllt. Vissa resultat har sänkts, vissa har ökat och några har stagnerat. För
nämndmålet ”Kunskapslyft” i arbetslivet anser förvaltningen att målet delvis är uppfyllt
och att målet är nära att uppnås då många av resultaten förbättrats. För nämndmålet
”Lyckad integration” anser förvaltningen att målet är uppnått utifrån de indikatorer som är
utvalda för att mäta målet. När de nya målen för 2020 träder i kraft är det av yttersta vikt
att nämnden håller i de förbättrade resultaten och fortsätter att arbeta med de resultat som
sänkts. En viktig fråga att ställa sig är när ett resultat faktiskt är uppnått. Resultatet, oavsett
om det är uppnått eller inte går att alltid utvecklas och förbättras.
5.3

Mål: God tillgänglighet till Region Gotland

Hösten 2019 har den senaste servicemätningen för att undersöka tillgängligheten till Region
Gotland via e-post- och telefoni genomförts. (Detta är en del av de mätningar som görs
inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet – KkiK.). Resultatet från servicemätningen
används för att mäta måluppfyllelsen gällande koncernstyrkortsmålet God tillgänglighet till
Region Gotland.
Resultat3F6 i
procent
2016

Resultat3F7 i
procent
2017

Resultat3F8 i
procent
2018

Resultat3F9 i
procent
2019

Andel som får svar på e-post
inom två dagar

100 %

66 %

100 %

84 %

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

25 %

10 %

40%

36 %

Gott bemötande vid kontakt10

40 %

75 %

83 %

100 %
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Gymn/Vuxenutb

Resultaten har både förbättrats och försämrats sedan 2018. Andel som får svar på e-post
inom två dagar har minskat med 16 procentenheter till 84 procent Andel som tar kontakt
via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga har sjunkit med 4 procentenheter till 36
procent medan gott bemötande har ökat med 17 procentenheter till hela 100 procent. I det
stora hela så har resultaten dock ökat under en fyraårsperiod. Verksamheterna behöver
fortsätta med den åtgärdsplan som togs fram under 2019 för att ett tydligt resultat av det
systematiska kvalitetsarbetet ska kunna synas. För 2019 ser vi att resultaten förbättrats
inom ett område, men försämrats inom två. Sammantaget är resultaten delvis bättre sedan
2016.
6

Avser resultat från Servicemätning via telefon och e-post för 2016, genomförd av JSM – Telefront och är mått till KKIK
Avser resultat från Servicemätning via telefon och e-post för 2017, genomförd av JSM – Telefront och är mått till KKIK
8
Avser resultat från Servicemätning via telefon och e-post för 2019, genomförd av JSM – Telefront och är mått till KKIK
9
Avser resultat från Servicemätning via telefon och e-post för 2018, genomförd av JSM – Telefront och är mått till KKIK
10
Intervjuaren har, efter varje samtal, graderat hur de upplever att de blivit bemötta av handläggaren. Bedömningen baseras på det
bemötande som handläggaren ger, är han/hon tillmötesgående, trevlig, hjälpsam, trovärdig. Resultatet avser andelen som fått graderingen mycket god och god.
7
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Analys

Gymnasieskolan kommer att fortsätta sitt tillgänglighetsarbete på motsvarande sätt som
2019 genom att säkerställa att samtal kopplas vidare och att alla har tydliga hänvisningar
och frånvaromeddelanden. Vid brister i tillgänglighet görs uppföljningar på individnivå.
Vuxenutbildningen kommer arbeta vidare med vikten av tydlig information gentemot samtlig personal. Den delen är fortsatt mycket viktigt eftersom verksamheten är i expansionsläge. Under året kommer verksamheten även arbeta mer medvetet med bemötandefrågor.
Arbetsmarknadsenheten kommer arbeta vidare med att säkerställa att informationen på
webben är korrekt och uppdaterad, samt informera regionväxeln inför sommar och andra
perioder då bemanningen är lägre.
Central förvaltning kommer i samråd med verksamheter titta närmare på resultaten, föreslå
åtgärder och vara ett stöd.
5.4

Mål: God kvalitet i skolan

Indikator

Resultat 2016

Resultat 2017

Resultat 2018

Resultat 2019

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun

Kvinna: 71,8%
Man:
64,5%
Totalt: 68%
2

Kvinna: 73%
Man:
68,2%
Totalt: 70,5%

Kvinna: 71,6%
Man:
68,4%
Totalt: 69,8%

Kvinna: 72,9%
Man:
63,7%
Totalt: 68,2%

2

3

3

Kvinna: 5,6
Man: 3,3
Total: 4,4

Kvinna: 5,4
Man: 3,3
Total: 4,4

Kvinna: 5,8
Man: 3,8
Total: 4,8

Kommer mars
2020

Antal personer som under
året anvisats plats från Arbetsförmedlingen till Region
Gotlands förvaltningar, arbetsmarknadsenheten

65

97

85

133

Andel bosatta av anvisade
nyanlända

100%

100%

100%

100%

Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller i
samarbete med andra utbildningsaktörer
Invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning, andel
(%)

Andel gymnasieelever som inom 4 år tar examen. Hemkommun har varierat något under
åren, men sett över en fyraårsperiod är det ungefär samma resultat. Skillnaden mellan män
och kvinnor har dock ökat.
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Antalet pågående yrkeshögskoleutbildningarna har ökat från 2 stycken till 3 stycken under
fyraårsperioden.
Andel invånare i åldrarna 20-64 som deltar i vuxenutbildningen har ökat något de senaste
fyra åren. Det är en större andel män som deltar än kvinnor. Skillnaden mellan män och
kvinnor har minskat minimalt under fyraårsperioden.
Antalet personer som under året anvisats plats från arbetsförmedlingen till Region Gotlands förvaltningar, i detta fall arbetsmarknadsenheten, har ökat från 65 till 133 personer.
Andel bosatta av nyanlända ligger på samma nivå, men det är för att alla anvisade blir tilldelade bostad.
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Mål: Kunskapslyft för barn, unga och vuxna
Wisbygymnasiet

Andel gymnasieelever som tar examen inom 4 år har minskat totalt sett på Wisbygymnasiet
sedan 2018, men ökat med 2,2 procentenheter de senaste 4 åren. Skillnader i könen visar att
kvinnor i större utsträckning tar examen inom 4 år än män. Skillnaderna har dessutom ökat
de senaste fyra åren. I jämförelse med liknande kommuner ligger Gotland sämre, men
högre jämfört med alla kommuner i landet.
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor,
andel (%)
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Liknande kommuner
gymnasieskola, Gotland,
2018

Gotland

Kvinnor

Män

Totalt

Alla kommuner (ovägt
medel)

2016

70,1

62,6

66,0

78,6

72,7

75,6

72,0

64,1

64,5

2017

75,9

67,2

71,5

80,0

70,0

74,6

71,3

64,9

64,1

2018

72,0

65,4

68,4

78,7

72,8

75,6

71,5

64,9

65,3
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Figur 1 2019
Antal elever
som började
kommunen76,7
för 4 år sedan
med examen
år, inkl. IM
72,9
63,7på gymnasium
68,2 i kommunal
78,8 regi i74,9
69,5
63,7inom 4 62,5
dividerat med antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 4 år sedan, inkl. IM. Källa: SCB.
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Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala
skolor, andel (%)
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Liknande kommuner
gymnasieskola, Gotland, 2018

Gotland

Kvinnor

Män

Totalt

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

71,7

70,2

70,9

84,9

80,7

82,7

77,6

72,7

72,2

2017

81,4

75,6

78,4

84,8

79,2

81,9

77,1

73,1

71,4

2018

75,5

73,2

74,2

84,4

80,7

82,4

76,7

72,3

71,3

2019

75,7

71,4

73,5

82,8

80,7

81,7

74,8

71,0

67,9

Figur 2 Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för fyra år sedan med examen eller studiebevis inom
fyra år, inkl. IM dividerat med antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för fyra år sedan, inkl. IM.
Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår
ej. Endast elever med studiebevis om 2 500 poäng redovisas. Källa: SCB.

Andel gymnasieelever som tar examen eller studiebevis inom 4 år har minskat totalt sett på
Wisbygymnasiet sedan 2018, men ökat med 2,6 procentenheter de senaste 4 åren. Skillnader i könen visar att kvinnor i större utsträckning tar examen inom 4 år än män. Skillnaderna har ökat de senaste fyra åren. I jämförelse med liknande kommuner ligger Gotland
sämre med 8,2 procentenheter. Gotland ligger dock bättre till än alla kommuner ovägt medel med 5,6 procentenheter.
Elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal gymnasieskola, antal
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
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0,0
Gotland

Liknande kommuner
gymnasieskola,
Gotland, 2018

Alla kommuner
(ovägt medel)

Riket

2016

10,7

12,4

11,1

11,4

2017

11,4

12,0

10,6

11,1

2018

12,1

12,5

10,2

11,3

Figur 4 Elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal gymnasieskola belägen i kommunen (fr.o.m. 2015 inkluderas även kommunalförbunds
skolor i kommunen). Avser läsår, mätt den 15 oktober. Källa Skolverket (Siris).

24 (70)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2019

Antalet elever per lärare har ökat med 1,4 stycken sedan 2016. I övriga landet har det legat
på ungefär samma stadiga siffror förutom alla kommuner ovägt medel som har ökat antalet
lärare per elev. Gotland ligger lägre än liknande kommuner, men högre än alla kommuner
ovägt medel och riket.
Antagna till sitt förstahandsval 1 juli, andel (%) totalt
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Folkbokförda på Gotland

Män

Totalt

Riket

2016

71,3

70,5

70,9

72,5

65,6

68,9

2017

70,2

68,2

69,2

69,8

61,2

65,2

2018

70,2

49,7

58,9

71

59,1

64,6

2019

72,8

57

64,7

70,3

61,7

65,8

Figur 5 Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Som antagen på förstahandsval räknas den som i juli erbjudits studier på det
program samt skolenhet som de sökt till i första hand (elever som sökt introduktionsprogram i första hand ingår inte). Källa: Skolverket
jämförelsetjänst.

Andel obehöriga sökande
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
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Andel obehöriga sökande

2016

2017

2018

2019

11,52%

12,57%

19,94%

14,29%

Figur 6 Andel förstahandssökande som saknar betyg i behörighetsgivande ämnen. Källe: egen statistik

Den slutliga antagningen till gymnasieskolorna på Gotland läsåret 2019/2020 visar att hela
518 elever har antagits till de 17 program som kommunala Wisbygymnasiet erbjuder.
Antal sökande till Wisbygymnasiet har fluktuerat under fyraårsperioden 2016-2019. Från
512 sökande 2016 till 509 sökande 2017 och 652 sökande 2018 för att minska till 609 sö-
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kande 2019. Andelen som erhåller sitt förstahandsval har ökat med 5,8 procentenheter. Efter första antagningsomgången den 1 juli hade 64,7 procent av de på Gotland folkbokförda
ungdomarna som sökt Wisbygymnasiet kommit in på sitt förstahandsval. Andelen för riket
är 65,8 procent. Antalet obehöriga elever som sökte till Wisbygymnasiet har minskat jämfört med året innan. Det syns ett tydligt samband mellan andelen obehörigt sökande till
första hands val och antagna till förstahandsvalet.
Wisbygymnasiet Analys

Det finns inget tydligt sätt att avgöra vad de varierande och något stagnerade resultaten för
elever med examen inom 4 år samt examen eller studiebevis inom 4 år faktiskt beror på.
Skillnaden mellan könen har ökat de senaste åren. En teori varför skillnaden mellan män
och kvinnor ökat de senaste åren är att bland de utrikesfödda så är det en större andel män
än kvinnor11. Att ta examen och/eller studiebevis inom 4 år kan vara en större utmaning
för utrikesfödda eftersom de inte har samma förutsättningar som de inrikes födda.
Ungdomsenheten

Verksamheten har under 2019 fortsatt sitt arbete och utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete. För ungdomsenheten finns nationella jämförelse på riksnivå som genomförs vartannat år i Nacka nätverk av kommuner från Nacka, Haninge, Tyresö, Gotland, Mjölby och
Jönköping. Mätning gjordes under hösten 2019. Djupare analys av nyckeltal samt mjuka
värden planeras till 2020 för att eventuellt ta fram indikatorer för enheten.
Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen har kontinuerlig antagning under hela året vilket gör att det inte går att
göra en korrekt analys av 2019 års resultat förrän kalenderåret är avslutat. Med anledning av
detta är det framförallt 2018 års resultat som kommer att vara utgångspunkt för analysen.
Deltagare inom grundläggande vuxenutbildning som
slutför kurs (får godkänt),andel (%)

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Gotland

Riket

2016

60,8

62,1

2017

74,6

70,4

2018

63,2

71,9

Figur 7 Andel av kursdeltagarna i grundläggande vuxenutbildning som enligt deltagarförteckningen har slutfört kurs vid årets slut. Källa
Skolverkets jämförelsetjänst

Andel kursdeltagare i grundläggande vuxenutbildning som slutför kurs har minskat sedan
2017, men ökat sedan 2016. Gotland låg bättre än riket år 2017, men sämre än riket år
2018. Djupare analys av resultat har ännu inte gjorts, men en teori är att det minskade resultatet kan bero på att det idag är fler nyanlända som läser på grundläggande nivå som behöver längre och ännu mer anpassade studier. Under 2019 har verksamheten förstärkt med
11

Enligt statistik från SCB är andelen män 11,2 procent och andelen kvinnor 4,7 procent år 2018.
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fler studiehandledare på modersmål för att öka förutsättningarna för de elever med svenska
som andraspråk. Indikatorn antyder ändå att den bidrar till ökad måluppfyllelse eftersom
den skapar möjlighet för individer som annars kanske inte skulle ha möjlighet att studera,
att faktiskt utvecklas i sitt lärande och ha större möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
Folkhögskolan

Andel deltagare som uppnått behörighet för
högskolestudier motsvarande treårigt gymnasieprogram
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2016

2017

2018

2019

Totalt

92%

73%

100%

75%

Kvinnor

100%

67%

100%

67%

Män

80%

80%

100%

83%

Figur 8 Andel deltagare som uppnått behörighet för högskolestudier motsvarande treårigt gymnasieprogram av antalet som har läst kurser där möjlighet finns att nå högskolebehörighet. Källa: Folkhögskolans egna statistik.

Andel deltagare som uppnår behörighet för högskolestudier motsvarande treårigt gymnasieprogram är 75 procent för 2019. Det är en sänkning från 2018 års resultat. Män klarar
sina studier i större utsträckning än kvinnor. Att observera är att det är få deltagare som
deltar i programmet vilket gör att statistiken inte blir helt tillförlitlig.
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Av de studerande i årskurs 3 har 75 procent uppnått behörighet för högskolestudier motsvarande treårigt gymnasium, procentsatsen ligger inom normalspannet 75 procent - 100
procent. Siffran får betraktas som mycket god, med tanke på de förutsättningar och ingångsvärden som de studerande hade när de började studera på Folkhögskolan. Trots de
något varierande siffrorna anses denna indikator bidra till ökad måluppfyllelse eftersom
Folkhögskolan ger en möjlighet till elever som annars kanske inte skulle klarat av att få en
behörighet till högskolan.
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5.6 Mål: Kunskapslyft i arbetslivet
Arbetsmarknadsenheten

Antal personer som under året anvisats plats från
Arbetsförmedlingen till Region Gotlands förvaltningar,
arbetsmarknadsenheten
140
120
100
80
60
40
20
0

Antal

2016

65

2017

97

2018

85

2019

133

Figur 9 Antal personer som under året anvisats plats från Arbetsförmedlingen till Region Gotlands förvaltningar Källa: Arbetsmarknadens egna statistik.

Arbetsmarknadsenheten har ökat antalet personer från 65 till 133 stycken som blivit anvisade plats från Arbetsförmedlingen till Region Gotland. År 2019 anvisades nästintill dubbelt så många personer som 2016, vilken är en ökning som visar på bra samarbete mellan
olika verksamheter inom Regionen. Den här indikatorn anses därför bidra till ökad måluppfyllelse.
Antal ungdomar 16-20 år inom aktivitetsansvar
600
500
400
300
200
100
0
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Gotland antal

2017

2018

2019

481

416

228

Figur 10 Antal ungdomar 16-20 år inom aktivitetsansvar. Antal unika rapporterade ungdomar exklusive ungdomar rapporterade med
tillfälliga personnummer. Summan av ungdomarna uppdelat på kommun överstiger totalen för riket pga. att ett antal ungdomar har rapporteras av fler än en kommun pga. att dessa ungdomar har varit folkbokförda i flera kommuner under undersökningsperioden. Källa:
Skolverket

Siffror för Kommunernas aktivitetsansvar (29 kap. 9 § skollagen) visar på kraftigt minskande siffror under första halvåret 2019.
Faktorer som ökar risken för att omfattas av KAA är svag utbildningsbakgrund, funktionsnedsättningar, fysiska och psykiska sjukdomar och social problematik. En stor andel anger
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att orsaken till studieavbrottet är att skolan inte gett dem tillräckligt med stöd. Utifrån detta
kan slutsatsen dras att hur gymnasieskolan formar sin utbildning för elever i behov av särskilt stöd och hur mottagandet för dessa elever på gymnasieskolan ser ut är oerhört viktig.
Det minskade antalet ungdomar antyder att de riktade åtgärderna som gjorts (till exempel
en tydlig övergång mellan grundskola och gymnasiet) faktiskt har givit effekt. Därför anses
denna indikator bidra högt till en ökad måluppfyllelse.
5.7

Lyckad integration
Integrationsenheten

Andelen bosatta av de anvisade nyanlända är 100 procent för år 2019 (samma siffror 2016–
2019). Ett så pass gott resultat beror på ett intensivt och bra samarbete mellan utbildningsoch arbetslivsförvaltningens integrationsenhet, tekniska förvaltningen (TKF) och regionstyrelseförvaltningen. TKF står för det tekniska, anskaffning av bostäder, kontrakt och liknande. RSF står dels för rustning av bostäder men även för strategisk förankring. Integrationsenheten sköter allt praktiskt: Matchning, inflyttning, kontakt med hyresvärd angående
felanmälningar, garageplatser samt samordning vid besök av hantverkare.
Resultatet har uppnåtts till fullo. Inledningsvis har det inte funnits någon fastställd rutin för
hur de anvisade ska hjälpas till bosättning, utan efterhand så har det byggt upp en modell
som har krävt stor flexibilitet och professionalitet från samtliga aktörer. För att bibehålla
resultatet så krävs det att modellen kontinuerligt anpassas efter rådande förhållande - flexibilitet är ett nyckelord. Det är dock än viktigare i sammanhanget att definiera och tydliggöra
enhetens uppdrag och därifrån utarbeta mer långsiktiga rutiner samt modeller.
5.8

Digitalisering
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I mars 2019 levererade SKR ”#skolDigiplan - Nationell handlingsplan för digitalisering av
skolväsendet”12. En likvärdig tillgång och användning av tidsenliga och digitala verktyg,
samt digital kompetens är en viktig rättvisefråga. Den nationella digitaliseringsstrategin13 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 användandet och verktygen. Digitaliseringsstrategin och
SKR:s #skoldigiplan är viktiga delar när förvaltningens egen handlingsplan för digitalisering14 ska omsättas. Syftet är att med digitalisering som medel skapa bättre förutsättningar för förskolans, skolans och vuxenutbildningens verksamheter men nuläget kan
vi inte påvisa någon effekt av digitaliseringen som direkt kan kopplas till måluppfyllelse.
Det finns fortfarande en risk att skolor eller klasser är beroende av enskilda rektorers och
lärares engagemang och intresse för digitalisering och användandet av digitala läromedel
i undervisningen mer än att den blir en genomtänkt och naturlig del av lärandet i alla skolor.
Inom förvaltningen pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete när det gäller digitalisering.
Utveckling med hjälp av digitalisering sker dels inom det pedagogiska uppdraget men även
inom olika centrala funktioner i syfte att öka kvaliteten samt skapa mer effektiva processer. Det kollegiala lärandet i arbetslag, ämneslag, arbetsgrupper, med eller utan stöd av ITpedagoger behöver här kontinuerligt utvecklas och utökas. En likvärdig tillgång och användning av tidsenliga och digitala verktyg är mycket viktigt inom UAF:s alla verksamheter.
Därigenom utvecklas förmågan att använda och skapa med digital teknik. Förståelsen för
12
13
14

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.
Handlingsplan för digitalisering UAF är antagen av nämnderna under 2018.
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hur digitalisering påverkar individen och samhällets utveckling ökar och därigenom utvecklas verksamheterna och förmågan att förändra över tid. Sammantaget ser vi att detta kommer att bidra till en ökad måluppfyllelse över tid.
GDPR (General Data Protection Regulation)

Förvaltningen driver ett systematiskt arbete med att kartlägga våra system, applikationer
och skriva biträdesavtal med leverantörer. I arbetet ingår det även att informera medarbetarna om hur personuppgifter skall hanteras på ett korrekt sätt.
Analys och åtgärd: Kraven inom området innebär att det administrativa arbetet, kontrollen
och säkerställandet av hur medarbetarna genomför arbetet har ökat. Det är relativt enkelt
att informera medarbetarna om hur de inte skall hantera personuppgifter. Det är dock svårare att informera om hur de kan göra på ett korrekt sätt, vilket skapar en otrygghet i verksamheterna. En av anledningarna till detta är att vissa system är säkra men täcker inte alla
delar och alltför många system eller lagringsytor är inte tillräckligt säkra och/eller är s.k. molntjänster som flyttar lagrade uppgifter mellan olika länder. Region Gotland
behöver här ha ett gemensamt förhållningsätt och arbeta förvaltningsövergripande för att
skapa lagringsytor och tryggare medarbetare.

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

Exempel på förbättringsarbete inom digitalisering, 2019



Utvärdering LIKA: Enligt SKR:s modell vilket innebär att följande utvärderas genom självskattning; Ledning – Infrastruktur – Kompetens – Användning. Där
svarsfrekvensen är god kan vi utifrån värderingen sammanställa och få fram handlingsplaner och aktivitetsförslag för respektive verksamhets fortsatta utveckling
inom digitalisering.



Chefsstöd: Utifrån LIKA-värderingen och uppföljande möten med rektorer/chefer ser vi att det finns behov av detta, i olika former. T.ex. utveckling av digital
kompetens och förändringsledning.



Handlingsplan digitalisering: Uppföljning, översyn och uppdatering



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



STL- Skriva sig till Lärande: Genom avtal med SKR så ges utbildning till 60-100
pedagoger i grundskola. Elever i årskurs 1 och 4 deltar och som får egen iPad. STL
är en modell som, enligt forskning, ökar lärandet och språkutvecklingen genom att
kombinera pedagogik och digital teknik. Arbetet startades augusti 2019 och fortsätter under 2020



Lärcentrum Vuxenutbildningen utvecklas; Den digitala miljön förstärks för att
ge medborgarna större möjlighet att nyttja digitala verktyg



Apple Teacher inom vuxenutbildningen; Lärarna certifieras som Apple Teacher. Utbildning genomförd och de flesta pedagoger har blivit certifierade.
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Integrationsenheten; Digitala introduktionskurser på både dari och arabiska genomförs. Arbetsförmedlingens förändring innebär att de hänvisar många arbetssökande till att använda endast digitala verktyg.



Inom SFI genomgår alla en obligatorisk digital orienteringskurs.



Nytt skoladministrativt system under införande: Projektet påbörjades under
2019 och beräknas vara slutfört under senare delen av 2020. Gäller alla skolformer.



e-tjänster; Under 2019 tillsattes en samordnare för e-tjänster. Samordnaren har efter dialog med verksamheterna sammanställt en lista på e-tjänster. Aktiva, påbörjade och önskade/behov. Flera goda exempel finns; ansökan feriejobb, tidsbokning
studie- och yrkesvägledning, ansökan skolskjuts, anmälan kränkande behandling.



Stöd vid inköp av digitala lärverktyg, appar, system, webbtjänster; Tydliggöra
och förenkla för verksamheterna vad som gäller vid inköp, godkännande och användande för att förstå och följa GDPR. Arbetet pågår och kommuniceras efterhand som arbetet fortskrider. Preliminärt klart till ht20.



Ärendeprocess nämnder och w3d3: Arbetet har utvecklats och processen är i dag
mer digital vilket det finns en samsyn kring.



Arbetsområden för den centrala digitaliseringsgruppen: Under 2019 har personal inom digitalisering omorganiserats till avdelning kvalitet och utveckling. Översyn av arbetsuppgifter genomförs för att förtydliga vad den centrala förvaltningen ansvarar för. Uppdrag och ansvar kommuniceras efterhand.

5.9

Skolinspektionen

Skolinspektionen har under 2019 genomfört följande inom GVN:s ansvarsområde


Regelbunden tillsyn av huvudman: gymnasiet



Riktad kvalitetsgranskning av Wisbygymnasiet
Regelbunden tillsyn av huvudman

Vid tillsynen bedömer Skolinspektionen hur väl huvudmannen uppfyller nationella mål och
krav samt huvudmannen tar sitt ansvar för verksamheterna.
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Skolinspektionens efterföljande beslut omfattar förelägganden till huvudmannen då myndigheten anser att verksamheten inte uppfyller författningskraven avseende följande;


Huvudmannen ser till att det vid gymnasieskolenheterna erbjuds studie-handledning på modersmålet till de elever som behöver det



Huvudmannen ser till att gymnasieskolans verksamhet följs upp så att det finns ett
tillräckligt underlag för att analysera tillgång och kvalitet på det arbetsplatsförlagda
lärandet (APL).

Huvudmannen ska besvara Skolinspektionen och påbörja arbetet med åtgärder senast den
31 januari 2020. Ärendet i sin helhet finns registrerat i ärende GVN 2019/51.
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Riktad kvalitetsgranskning Wisbygymnasiet



Skolinspektionen bedömer vid granskningen skolans arbetssätt inom fyra områden:
rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygsättning. Inom varje område bedöms om skolan uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning.



Skolinspektionens efterföljande beslut omfattar förelägganden inom alla fyra områden.



Svar till Skolinspektionen med redovisning av vilka förbättringsåtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas skickades den 2/12. Ärendet i sin helhet finns registrerat i ärende GVN 2019/310.



Avdelning kvalitet och utveckling kommer under 2020 att göra en uppföljning
av de planerade åtgärdernas utfall.

Att en kommun får förelägganden är relativt vanligt och skall ses som en viktig del i förvaltningens och verksamheternas fortsatta utvecklings- och förbättringsarbete.
5.10 Övergripande elevhälsoplan

Under 2019 har ett arbete påbörjats med att ta fram en övergripande elevhälsoplan, för
UAF. Planen skall vägleda verksamheterna i vad som är gemensamt för alla verksamheter
och vad som varje verksamhet kan anpassa och utveckla lokalt. Syftet är att underlätta
verksamheternas arbete, att öka likvärdigheten och förbättra övergångar mellan skolor och
skolformer samt skapa bättre förutsättningar för elevhälsopersonal som arbetar på flera
skolor. I planen inkluderas även förskolan. Preliminärt implementeras planen till läsåret
20/21.
5.11 PISA (Programme for International Student Assessment) utbildningsstudie 2018

Resultatet från den senaste Pisaundersäkningen publicerades 3/12 2019 och genomförs
vart tredje år. Den undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I PISA 2018 deltog totalt 600 000 femtonåriga elever från 79 länder. I Sverige deltog ca 5 500 elever från 207 grundskolor och 16 gymnasieskolor. Utöver prov i läsförståelse, matematik och naturvetenskap genomförs enkät med bl.a. frågor om bakgrund,
lärande samt engagemang och motivation att lära sig ämnen. Rektorerna på de utvalda skolorna har fått besvara en enkät om hur undervisningen organiseras. Målet i PISA är inte primärt att utvärdera elevers förmåga att återge kunskaper i relation till skolämnen och styrdokument. Målet är istället att utvärdera hur elever omsätter sina kunskaper i olika sammanhang. Resultaten är endast intressanta på gruppnivå, till exempel storstad/landsbygd,
flickor/pojkar, inrikesfödda/utrikesfödda och elever från olika socioekonomiska grupper.
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Resultat



Resultaten pekar i rätt riktning. Årets mätning visar att svenska 15-åringars resultat i
läsförståelse, matematik och naturvetenskap ökar.



Inom läsförståelse är det bara fyra OECD-länder4 som har bättre resultat än Sverige



Glappet mellan pojkar och flickors resultat minskar



Det finns brister i den kompensatoriska resurstilldelningen
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Likvärdigheten har inte blivit bättre. Jämfört med övriga OECD-länder ligger Sverige på en genomsnittlig nivå när det gäller hur likvärdigt skolsystemet är. Sverige
är i nuläget sämst i Norden.

5.12 Tillgängliga lärmiljöer

Projektet Tillgängliga lärmiljöer får stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
Arbetet startades under 2017 och pågår fram till och med 2020-03-27 och efter det presenteras en slutrapport. Projektledare tillträdde uppdraget i mars 2018 med medel från
SPSM. Inom projektet har det även anställts en tillgänglighetssamordnare på 50 procent,
från och med april 2019 och en kommunikatör sedan september 2019 på 50 procent. Syftet
med projektet är att öka måluppfyllelsen och öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. Genom kartläggning och analys utvecklas tillgängligheten pedagogiskt, socialt och fysiskt.
Förväntade resultat

Ökad kunskap och kännedom hos skolhuvudmannen kring vilket stöd skolledare behöver för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla med fokus mot elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), samt vilka resurs och kompetensprioriteringar som
behöver genomföras.
Noterade effekter

De verksamheter som har varit delaktiga i utvecklingsarbetet inom tillgängliga lärmiljöer
har i sina egna delårsrapporter angivit upplevda effekter av arbetet och genomförda utbildningar om det funnits fog för det.
5.13 Inkomna synpunkter

Till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har det under 2019 inkommit 20 synpunkter.
Det positiva handlar om beröm till fritidsgården i Klintehamn som arrangerade ett dagkollo
under sommarlovet. Folkhögskolan har fått flertalet klagomål som dels handlar om kommande nedskärningar av verksamhet, att det förekommer kränkande behandling mm.
Gymnasiet har fått klagomål angående byte av program, skolmat och idrottshall.
Områden med positiva synpunkter

Områden med negativa synpunkter

Fritidsgårdar; Beröm för fritidsgården i Klintehamn
och sommarkollot.
Wisbygymnasiet; svårigheter att byta program,
skolmat, idrottshall
Folkhögskolan; Kränkande behandling, trakasserier
och mobbing förekommer. Drog och alkoholpolicy
följs ej, återkoppling av studier, kontakt med skolledning, behov av tillgänglighetsanpassning, nedskärningar av verksamhet.
Vuxenutbildning; betygsbedömning.
Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

Åtgärder
Den centrala förvaltningen kontaktar anmälare omgående för att komma överens om åtgärd och vidare
kontakter. En del ärenden avslutas därmed. Det är svårt att återkoppla till anonyma anmälare. Andra
ärenden går vidare i möte med alla inblandade.
Tabell 1: Sammanställning analys inkomna synpunkter 2019
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5.14 Delaktighet

Att öka elevers och vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och förståelse för vilka rättigheter och skyldigheter vi gemensamt har är ett fortsatt utvecklingsområde för Gotlands
kommunala skolor, vilket konstaterades i analysrapport vår 2019. Vi behöver tydligare informera vårdnadshavare och elever vilka delar de kan vara delaktiga i och vilka delar som
styrs av skollag och läroplan. Under slutet av 2019 har ett arbete påbörjats den centrala förvaltningen tar fram ett underlag med information till vårdnadshavare och elever samt barn.
Informationen behöver innehålla både skyldigheter och rättigheter som vårdnadshavare
och elever samt barn har i förskola, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Informationen skall vara tillgänglig för alla. Det skapar en ökad likvärdighet där
verksamheternas förutsättningar till utveckling av kommunikation och delaktighet ökar.
Målgrupperna/mottagarna av tjänsterna involveras i arbetet med att utveckla verksamheten, på följande sätt;


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



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



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

För Wisbygymnasiet är det av stor vikt att skolledning och lärare kommunicerar förväntningar med eleverna och vad de faktiskt kan ha inflytande och delaktighet i. Det är även av
stor betydelse att lärarna kontinuerligt förklarar och kommunicerar kursinnehåll och koppling till läroplan och skollag. Skolans elevskyddsombud (utvalda representanter från varje
klass) deltar i skolans skyddsarbete. Möten sker ca 5 ggr/läsår där olika teman som berör
skolutveckling och arbetsmiljö diskuteras. Ombuden erhåller en elevskyddsutbildning av
SVEA, Sveriges elevråd samt deltar även i skolans systematiska skyddsarbete genom deltagande i skyddsronder. Den nya mentorsrollen på gymnasiet skapar förutsättningar för ett
närmare samarbete och en utökad delaktighet i skolans arbete.

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

Folkhögskolan följer två uppdrag, både regionens och Folkbildningsrådets. Statens syfte
med folkbildningen är att främja demokrati, mångfald, utjämna utbildningsklyftor och inom
alla områden öka delaktigheten. Deltagarna uppger i enkätundersökningar att de har goda
möjligheter att påverka sin planering och utbildningens upplägg.
Yrkeshögskoleutbildningen Drift- och underhållsteknik på vuxenutbildningen har representanter från eleverna som är delaktiga i ledningsgruppens arbete kring utbildningen. Eftersom elevgrupperna har en heterogen sammansättning så har det varit svårt att få ihop ett
fungerande elevråd. Vuxenutbildningen har därför fått arbeta på andra sätt för att skapa
delaktighet, till exempel med förslagslåda och eventuellt en digital sådan i framtiden.
Integrationsenheten försöker vara lyhörda inför målgruppens behov för att utveckla verksamheten. Detta märks t.ex. på att enhetens har personal som regelbundet åker till Hemse
och Fårösund för att stödja de nyanlända som bor där. Tillgängligheten och ökad möjlighet
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till delaktighet på Medborgarplatsen har främjats genom att personal har timanställts med
den språkkompetens som krävts.
Vuxkomp, som tillhör arbetsmarknadsenheten, har arbetat enskilt med varje deltagare. Alla
ungdomar som haft feriejobb har fått möjligheten att svara på en digital enkät. Resultatet
kommer att analyseras och användas för att utveckla verksamheten eftersom verksamheten
är till för ungdomarna. Just nu pågår även intervjuer, fokusgrupper med mera inom kommunernas aktivitetsansvar för att skapa mer delaktighet hos ungdomarna.
Ungdomsenhetens verksamhet bygger på frivillighet och egen delaktighet. Innehållet i verksamheten byggs upp genom inflytande av ungdomarna. Detta görs genom frågor och önskemål från ungdomarna kring vilket innehåll verksamheten ska ha.

6

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

6.1

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

I årets medarbetarundersökning förbättrades det totala resultatet något för hela förvaltningen i förhållande till 2017 för indexet HME, som avser att mäta det hållbara medarbetarengagemanget, från 80 till 82. Inom GVN:s ansvarområde ökade resultatet med 8 enheter,
från 71 till 79. På enhetsnivå har mycket av arbetet handlat om att behålla/förstärka de
goda resultaten, bl a genom att aktivt arbeta med att tydliggöra mål och uppdrag.
Målet i Region Gotlands styrkort är delvis uppfyllt.
Måluppfyllelse 2016 – 2019
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Utvecklingen av uppmätta värden i medarbetarundersökningarna 2017 till 2019 är positiv
alternativt stabil på en relativt hög nivå.
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Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
(mål 26)
Arbetsmiljö/sjuktal
I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål: Kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregående år.
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(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.3)
Sjuktal

2016 11 30

2017 11 30

2018 11 30

2019 11 30

Förändring
från 2018

GVN totalt

4,72%

4,76

4,56

4,64%

0,08

Wisbygymnasiet

-

2,97

1,98

2,13%

0,15

Vuxenutb

-

8,18

4,14

3,04%

-1,1

Integration

-

2,08

5,88

4,38%

-1,5

Arbetsmarknad

-

8,59

7,62

7,89%

0,27

Ungdomsenheten
Folkhögskolan

-

-

4,52

5,46%

0,94

-

3,01

3,42

6,77%

3,35

Män
2018 11 30

Män
2019 11 30

Förändring
från 2018

0,23

3,70

3,60%

-0,10

2,84%

1,09

2,24

1,29%

-0,95

5,67

3,81%

-2,52

4,77

1,51%

-3,26

Integration

7,35

5,01%

-2,34

2,10

2,05%

-0,05

Arbetsmarknad

8,77

8,12%

-0,65

5,90

7,60%

1,70

Ungdomsenheten

6,77

7,89%

1,12

1,35

2,37%

1,02

Folkhögskolan

3,64

7,48%

3,84

3,04

5,63%

2,59

Sjuktal

Kvinnor
2018 11 30

Kvinnor
2019 11 30

GVN totalt

5,17

5,40%

Wisbygymnasiet

1,75

Vuxenutb

Förändring från
2018

Sjuktalet har ökat något inom hela GVN:s ansvarområde, 0,08 enheter i förhållande i föregående period. Kvinnorna har fortfarande ett högre sjuktal i förhållande till männen. Ökningen av sjuktalet har skett hos kvinnorna, medan sjuktalet för männen har minskat något.
Utvecklingen varierar mellan verksamheterna, där folkhögskolan uppvisar den största ökningen med 3,35 enheter, som beror på ett ökat antal längre sjukskrivningar varav flera p g
a utmattningsdepression. Den största sjukfrånvaron relativt sett finns inom Arbetsmarknadsenheten, som har ett antal sjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. Vuxenutbildningen och integrationsenheten är de verksamheter som tydligast minskat sin sjukfrånvaro,
bl a beroende av färre långtidssjukskrivningar. Upplevelser av stress anges som en möjlig
orsak till sjukfrånvaron och också som en riskfaktor framåt. Förebyggande arbete på temat
stress förkommer inom samtliga enheter. Samtliga enheter arbetar också för att öka hälsan
och minska sjukfrånvaron t ex genom ett aktivt friskvårdsarbete.
Inom Wisbygymnasiet prövas ett alternativt arbetstidsavtal att under läsåret 19/20 inom eloch energiprogrammet. Intentionen är bl a att uppnå en bättre arbetsmiljö för lärarna genom att säkerställa tid för gemensamt arbete. Erfarenheter från andra kommuner är att en
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minskad förtroendearbetstid till förmån för en ökad gemensam tid på arbetsplatsen upplevs
som stressavlastande.
På förvaltningscentral nivå har en särskild arbetsgrupp bildats på temat ”lärares arbetsmiljö”, som arbetar med arbetsmiljöfrågor ur ett brett perspektiv. Arbetsgruppen har deltagare från de fackliga organisationerna, där även flera skolledare finns representerade. Förhoppningen är att parterna tillsammans ska hitta arbetssätt som gynnar arbetsmiljön, både
för lärarna och för skolledarna (och därmed även för elever/studerande/deltagare).
Som ett resultat av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
uppmärksammade parterna i den centrala samverkansgruppen ett ökande antal anmälningar
inom RiTiSk, systemet för anmälningar av risker, tillbud och skador, som handlar om hot
och våld på arbetsplatserna. Anmälningarna rörde både incidenter där personal varit inblandad, men också händelser mellan elever och studerande. Inom RiTiSk finns också anmälningar som talar om frustration gällande lokaler på olika sätt. Den 27 mars anordnades därför ett gemensamt seminarium för samtliga chefer och samtliga deltagare i förvaltningens
samverkansgrupper, där tyngdpunkten låg på hur arbetet kan bedrivas för att förebygga hot
och våld på arbetsplatsen. Även en information om hur regionstyrelseförvaltningen arbetar
för att underlätta samarbetet runt lokalfrågor i Region Gotland ingick. I januari 2020 kommer ytterligare ett seminarium att anordnas, denna gång med fokus på arbetet i vardagen
kopplat till hot och våld i arbetsmiljön.
Målet i Region Gotlands styrkort att sjuktalet inte ska överstiga 4,5 är inte uppfyllt, förutom
att sjuktalet för män har sjunkit i förhållande till 2018.
Måluppfyllelse 2016 – 2019

Målet i Region Gotlands styrkort att sjuktalet inte ska överstiga 4,5 är inte uppfyllt, förutom
att sjuktalet för män har legat under nivån 4.5.
Psykosocial arbetsmiljö, medarbetarenkät

Indexet PAI (psykosocialt arbetsmiljöindex) uppvisar en positiv förskjutning inom hela
UAF. Inom GVN:s ansvarsområde har indexet totalt gått upp från 59 till 69 från 2017 till
2019, en ökning med 10 enheter. Den mest positiva förskjutningen har skett inom Wisbygymnasiet, som 2017 hade 18 arbetsgrupper med ”gula” resultat och 5 med ”röda” utav
totalt 42 grupper. 2019 hade 7 arbetsgrupper ”gula” resultat och ingen hade ett ”rött” resultat utav totalt 32 grupper. Det innebär att 2017 hade 55 procent av arbetsgrupperna ett resultat som indikerade ett behov av förbättring av den psykosociala arbetsmiljön (”gult” respektive ”rött” resultat). För 2019 var motsvarande siffra 22 procent, alltså en tydlig förbättring.
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Jämställdhet

Den regiongemensamma jämställdhetsplanen gällde för 2016 - 2018 (en ny är under utarbetande). Planen innehåller mål gällande arbetsmiljöförhållanden, förvärvsarbete och föräldraskap, trakasserier, rekrytering, utbildning och kompetensförsörjning samt lönefrågor. Arbetsmiljömålet gällande sjukfrånvaron kommenteras under 6.2.1 ovan och arbetet med att
utjämna osakliga obalanser i lönebilden kopplat till kön kommenteras under avsnitt 6.6 nedan. I medarbetarenkäten 2019 svarade 93 procent av respondenterna inom hela UAF att
de varit fria från kränkande särbehandling på jobbet, inom GVN:s ansvarsområde var siffran 92 procent. För 2018 vars siffran 91 procent för hela UAF. På frågan om man känner
till vem man ska vända sig om man uppfattar att kränkande särbehandling förekommer
svarade 93 procent att de känner till det. För GVN:s del var motsvarande siffra 94 procent.

37 (70)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

6.3

Verksamhetsberättelse 2019

Medarbetarundersökning 2019 (allmänt)

Medarbetarenkäten 2019 visade en positiv förskjutning av majoriteten av indexresultaten.
Områden som kräver fortsatt fokus är att många arbetsplatser har konflikter som påverkar
arbetet negativt, att en stor andel av medarbetarna upplever stress och att 22 procent är negativa till hur förvaltningen leds (i enkäten för 2017 var motsvarande siffra 21%). Det senare är något som förvaltningsledningsgruppen särskilt behöver arbeta med. De övriga fokusområdena behöver definieras och hanteras per chefsområde.
6.4

Rekryteringsutmaningar

Under våren 2019 antogs en reviderad kompetensförsörjningsplan för hela förvaltningen
som beskriver strategier och aktiviteter för planperioden 2020 - 2022. Planen fokuserar på
de mest svårrekryterade yrkesgrupperna. Även om skolan på Gotland har ett relativt bra
läge vad gäller behörighet och legitimation i förhållande till riket i övrigt, Wisbygymnasiet
hade t ex VT 19 88 procent legitimerade lärare (inklusive yrkeslärare) vilket är en relativt
sett mycket bra siffra, är vetskapen om att universiteten inte kommer att utbilda lärare i tillräcklig omfattning för att möta behoven framåt oroande. Redan nu förekommer det att vi
inte lyckas rekrytera de behöriga lärare som krävs för att motsvara skollagens krav, detta
gäller särskilt yrkeslärare. För att möta rekryteringsutmaningarna har förvaltningen en HRkonsult vars huvudsakliga arbetsområde handlar om att arbeta med aktiviteter som riktar
sig mot kompetensförsörjningen, på kort och lång sikt. Aktiviteterna är beskrivna i den aktuella komptensförsörjningsplanen, där bl a samarbetet med Campus Gotland kan nämnas.
Ett annat område är att arbeta med arbetgivarvarumärket i bred bemärkelse, där ingår t ex
arbetsmiljöarbetet och lönebildningsarbetet. Mätningen som gjordes avseende detta (”attraktiv arbetsgivare”) i medarbetarenkäten 2019 visade en höjning av mätvärdet för hela
UAF från -34 2017 till -28 2019, en positiv förskjutning med 6 enheter. För den största
verksamheten inom GVN:s område, Wisbygymnasiet, var förskjutningen från -57 2017 till
-52 2019, en positiv förskjutning med 5 enheter.
Inom arbetet tillsammans med Kommunal med den så kallade heltidsresan erbjöds ett tiotal medarbetare inom UAF önskad utökad sysselsättningsgrad under 2018. Förvaltningen
har sedan dess arbetat kontinuerligt med att se över möjligheten att erbjuda heltid vid varje
tillfälle en tillsvidareanställning blir aktuell inom Kommunals avtalsområde. För ett mer aktivt arbete och för att undvika överkostnader från 2021, då heltid som norm kommer att
gälla, behöver en samordning ske mellan Region Gotlands förvaltningar för att möjliggöra
heltider utanför tätorterna. Detta skulle t ex kunna ske genom ett samarbete mellan skola
och den måltids- och/eller städverksamhet som bedrivs i anslutning till UAF:s verksamhet.
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6.5

Ledarskap

Medarbetarenkäten 2019 ger en bild av en mycket engagerad chefskår inom UAF. Ledarskapsindexet ökade från 2017 med 11 procentenheter, från 52 procent ”gröna chefer” till
63 procent 2019. En positiv förskjutning för chefskåren har skett inom de områden som
kan kopplas till upplevelser av stress, men ett fortsatt arbete för att förbättra chefernas arbetsmiljö är ändå nödvändigt. Som exempel kan nämnas att 56 procent av cheferna svarade
positivt på frågan om möjlighet till återhämtning mellan arbetspass 2019, i förhållande till
43 procent 2017. En tydlig förbättring men långt ifrån bra att 44 procent av chefskåren
uppfattar att man inte får tillräcklig återhämtning. Varje avdelningschef arbetar aktivt med
sin ledningsorganisation genom att t ex se över möjlighet till stöd i form av biträdande
funktioner och administrativt stöd. På central nivå har en arbetsgrupp med särskilt fokus på
skolledares arbetsmiljö bildats.
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Lönebildning

Ingen särskild jämställdhetssatsning gjordes inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde inom löneöversynen 2019 (en större satsning gjordes i stället på förskollärarkollektivet). En särskild satsning gjordes på fritidsledarkollektivet, som i förhållande
till andra grupper inom Kommunals avtalsområde legat relativt lågt trots att flertalet har en
socialpedagogutbildning, d v s en eftergymnasial utbildning. En generell extra lönesatsning
på hela lärarkollektivet gjordes också i syfte att stärka marknadskraften för skolorna på
Gotland.
6.7

Personalvolym

GVN
Antal totalt GVN
Antal tv
Antal visstid
Årsarbetare totalt GVN
Antal UAF

2017 11 30
372
296
76
344
2 101

2018 11 30
429
345
84
399,00
2201

2019 11 30
449
361
88
419,00
2 229

Förändring från 2018
20
16
4
20,00
28

Noteras att GVN ansvarar för placering och arbetsledning av personer i offentligt skyddade arbeten (OSA). Antalet medarbetare inom OSA varierar, som mest rör det sig om 35
personer. Dessa anställningar ingår i redovisningen ovan.
Den övervägande delen av ökningen av personalvolymen inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område kan hänföras till vuxenutbildningen som via statsbidrag via Migrationsverkets etableringsersättning och Skolverket har ökat sin personalkostnad med motsvarande 17 årsarbetare. Det handlar om nyrekrytering av yrkeslärare, SFI-lärare, lärare för
grundläggande vuxenutbildning samt administrativ personal. Dessutom har en utökning
skett via Migrationsverkets etableringsersättning som motsvarar ca två årsarbetare.

7

Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten
(det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)
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7.1

Årets resultat

Nämnden redovisar ett negativt resultat för budgetåret 2019 på 5,7 miljoner kronor. Besparingskravet på 6,5 miljoner kronor uppnås då nämndens verksamheter gör ett positivt resultat på 5,8 miljoner kronor. Nämndens samlade negativa resultat på 5,7 miljoner kronor
förklaras av att obalans finns i resursfördelningen (rörliga flöden - elevvolymer) som varit
underfinansierad under året med 11,5 miljoner kronor, om balans hade varit i resursfördelningen hade nämnden uppnått ett positivt resultat på 5,8 miljoner kronor. Underfinansieringen i resursfördelningen härrör från det att förväntade ersättningar från Migrationsverket avseende elever i asyl inte har inkommit i den utsträckning som budgetmässigt har planerats. Ersättningarna från Migrationsverket har de senaste åren haft en stor betydelse för
resursfördelningens ekonomiska resultat. För budgetåret 2020 har ersättningarna från Migrationsverket budgetmässigt reducerats med 9,2 miljoner kronor detta för att undvika ett
liknande resultat i resursfördelningen som 2019. Utvecklingen av statsbidragen från Migrationsverket i kombination med statsbidrag från Skolverket (exempelvis satsningar på introduktionsprogram m.fl.) påverkar nämndens nettokostnadsutveckling. En ökad riktad statlig
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resurstilldelning medför på längre sikt ett ökat beroende av riktade statsbidrag. Investeringarna redovisar balans.
Nämnden har under året infört resultatkrav samt använt delar av det egna kapitalet för att
så långt som möjligt kunna reducera de prognoser om ett negativt årsresultat som redovisats i samband med de olika delårs- och månadsrapporterna. Effekten av resultatkraven har
för verksamheterna blivit en återhållsamhet i förening med att klara det verksamhetsmässiga uppdraget. Verksamheterna har tagit resultatkraven på allvar och samtliga enheter förutom två enheter uppnår tilldelat resultatkrav. Förvaltningen har under 2020 stora utmaningar att verkställa nämndens beslutade effektiviseringsprogram, förvaltningen har påbörjat arbetet med effektiviseringsprogrammet som indirekt är en del i att minska den framtida
nettokostnadsutvecklingen.
Planperiodens besparingspaket för 2017 till 2019 har inneburit minskad kommunal budget
till framförallt verksamheterna vuxenutbildning och folkhögskola. Den ekonomiska effekten är att kostnaderna för de nämnda verksamheterna har till viss del täckts utav en ökning
i riktade statsbidrag. Folkhögskolan har dock en negativ nettokostnadsutveckling för perioden 2018 till 2019. I dagsläget är det svårt att se någon generell påverkan hos medborgare
och brukare, möjligen att det finns något enstaka fall där medborgare och brukare har påverkats av planperiodens besparingspaket 2017 till 2019.
7.2

Resultatrapport per den 31 december 2018, tkr

Resultatrapport 2019

Budget

Utfall

Intäkter

-142 431

-114 896

Flödesbidrag rörligt

-129 550

-130 272

722

1 292

3 149

Personalkostnader

252 617

229 679

22 938

22 235

-25 742

56 140

57 932

-1 792

-1 250

-1 868

Övriga kostnader

140 562

139 577

985

802

4 675

Internt flödesbidrag rörligt

129 656

130 670

-1 014

-1 292

-3 392

306 994

312 690

-5 696

0

12 241

Lokalkostnader

Totaler

Resultat 18

Prognos 19

Bokslut 18

-27 535

-21 787

35 419

Exklusive kommunbidrag

7.3

Intäkter
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Intäkterna visar på ett negativt resultat med 27,5 miljoner kronor. I en jämförelse med föregående år så minskar de externa intäkterna och det är framförallt statsbidragen från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen (AMS), se avsnittet om statsbidragens utveckling över
tid.
De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen
gymnasiet, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till rektor för det antal elever som är inskrivna på respektive gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas att elevintäkter som inkommer skall täcka
den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som
exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och lärverktyg.
Det rörliga bidraget visar som resultat för året ett överskott på 722 000 kronor detta beror
på fler elever än budgeterat.

40 (70)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

7.4

Verksamhetsberättelse 2019

Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna visar för året en negativ avvikelse på 22,9 miljoner kronor.
Att året visar på en negativ avvikelse i förhållande till budget har sin huvudsakliga förklaring i att personalkostnaden som finansieras med hjälp av statsbidrag och andra externa
projekt och bidragsfinansierade insatser inte är budgeterade, tillika är inte intäkterna budgeterade vilket medför att intäkterna för året redovisar ett överskott och personalkostnaden
ett underskott men sammantaget blir resultatet relativt nära balans. Det finns svårigheter
med att budgetera för en del externa medel då det kan finnas en osäkerhet om vilka bidragsbelopp som är sökbara under ett år och om de i slutändan erhålls, av den anledningen
blir exempelvis en del statsbidrag ej budgeterade. Personalkostnaderna har i jämförelse med
bokslutet för 2018 en kostnadsutveckling på 3,7 procent, utöver löneuppräkningarna för
2019 kan ökningen förklaras av att nämnden har ökat antalet anställda med cirka 18 till 20
fler anställda under 2019.
7.5

Lokalkostnader

Resultatet för lokalkostnaderna är ett negativt resultat 1,8 miljoner kronor. Lokalkostnadsutfallet är i en jämförelse med föregående år lägre motsvarande 5,7 procent. Det lägre utfallet på lokalkostnaderna har bland annat sin förklaring i ändrade redovisningsprinciper för
lokalkostnaderna på grund av komponentredovisning där nämndens ram för lokalkostnader 2019 minskades med 3,8 miljoner kronor. Årets negativa avvikelse ligger relativt jämnt
fördelad på städ, lokalhyra samt övriga fastighetskostnader.
7.6

Övriga kostnader

Övriga kostnader redovisar ett överskott på 985 000 kronor. Kostnadsutveckling är på 4,4
procent det är högre i jämförelse med prisindex kommunal verksamhet (PKV) där är indexet för övrig förbrukning är 2,2 procent. Den största ökningen i kategori övriga kostnader har gymnasiet med tio procent samt vuxenutbildningen med 22,8 procent, övriga enheter minskar sina kostnader. Hälften av ökningen vid vuxenutbildningen avser upphandlad utbildning som internt köp av SFI-utbildning hos folkhögskolan.
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De rörliga flödesbidragen som går ut som en kostnad per elev till rektor matchar i huvudsak den intäkt som inkommer, se avsnitt intäkter rörliga flödesbidrag. Underskottet avser
interna ersättningar för fler elever i den kommunala gymnasieskolan.
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Resultat per enhet och skolform, tkr

Samtliga enheter redovisar positivt resultat.
Avdelning och skolformer

Resultat

Ordförande

0

Avdelningschef Gyvux arbm

493

Integrationsenhet

1 408

Vuxenutbildning

2 090

Folkhögskolan

500

Ungdomsverksamhet

189

Arbetsmarknad

-1 108

Wisbygymnasiet, rektor

4 735

Övergripande kostnader gymnasieskola
Antagning, interkom. ers.

-892

Inack- och reseersättning

467

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp

-1 168

-Resursfördelning

-11 461

Övergripande kostnader samtliga
-IT

-748

-Försörjning

-201

Nämndens resultat

7.8

-5 696

Utvecklingen av statsbidrag15, tkr

120 000
96 429

100 000
80 000

81 618
83 034

60 000
59 519
40 000
20 000

30 617

34 720

35 423

2013

2014

2015

0
2016

2017

2018

2019
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Statsbidrag m.fl.

Under 2019 har statsbidragen minskat med 14,8 miljoner kronor. Statsbidragen är en betydande del av nämndens omslutning, närmare 26 procent av omslutningen täcks av statsbidrag det vill säga drygt en fjärdedel av ekonomin.

15

Avser kontoklass 35 externa bidrag
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Vux/
Stab

Integration

Vuxenutb.

Skolverket

FolkUngdom
högskol. verks
Gymn.

-20 946

-4 786

Socialstyrelsen
Migrationsverket
Övriga Statsbidr.

-2 303

-1 010

-6 526

-3 971

-1 615

-1 200

156

-2 812

-16 360

-61

-386

-832

-3 543

Driftbidrag AMS

Arbetsmarknad Totalt
-25 732
-3 313

513

-12 799

-471

EU

-1

Övriga ext. Bidr.

-9

-17

-529

80

-22 541

-14 450

-16 139

-540

-541
-554

Totalt 19

-3 543

-6 378

-28 116

-21 110

-2 288

-5 273

-14 910

-81 618

Totalt 18

-2 497

-10 722

-15 600

-21 196

-3 471

-16 233

-26 709

-96 429

Förändring 18 - 19

1 045

-4 344

12 516

-87

-1 183

-10 961

-11 799

-14 811

Den största andelen av statsbidraget kommer från Skolverket och avser lärarlönelyft, karriärtjänster samt yrkesutbildningar på vuxenutbildningen. Den enhet som har största ökningen i statsbidrag är vuxenutbildningen, där ökar bidragen med 12,5 miljoner kronor. För
gymnasiet minskar ersättningarna från Migrationsverket med ca 10 miljoner kronor och för
arbetsmarknad minskar ersättningarna från arbetsförmedlingen med cirka 10 miljoner kronor.
7.9

Nettokostnadsutveckling, tkr

321 000
311 000

300 727

301 000
291 000

312 690

307 094
295 992

293 261

290 082

281 000

283 468

286 532

297 602

288 486

280 117

295 218

306 994

271 000
278 616
265 404

261 000

264 617

251 000
2012

2013

2014

2015
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Nettokostnad

2016

2017

2018

2019

Budget

Nettokostnaden har från 2012 till 2019 ökat med 5,6 miljoner kronor, motsvarande 1,8
procent. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har varit föremål för många organisationsförändringar vilket har påverkat nettokostnaden negativt. År 2015 avknoppades lövsta
landsbygdscentrum samt överflyttades kostnaderna för löneservice till dåvarande serviceförvaltningen samtidigt etablerades det som idag heter integrationsenheten inom gymnasieoch vuxenutbildningens verksamhetsområde. Nämnden har från 2012 fram till 2017 haft
en nedgång i elevvolymer motsvarande drygt 400 elever vilket har medfört minskade kostnader för den egna verksamheten men även att antalet utbetalningar till fristående huvudmän har för perioden minskat. De senaste årens ökning av statsbidrag för mottagande av
nyanlända och asyl har även påverkat nettokostnaden negativt. För perioden 2018 till 2019
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har nettokostnadsutvecklingen ökat med 8,4 procent och bruttokostnaden har ökat med tre
procent.
7.10 Elevvolymer, rörliga flödesbidrag
Resursfördelningen

Not1

Budget,
tkr

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Prognos,
tkr

Differens, tkr

Utfall
volym

Budget
volym

127 953

128 548

-595

1 516

1 514

127 953

128 548

-595

1 516

1 514

Differens
volym
2
2

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunalersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen

Budget,
tkr

Utfall,
tkr

Utfall
volym

Budget
volym

Differens
volym

28 089

29 053

-964

241

235

6

10 810

9 907

903

71

78

-7

4 950

5 372

-422

39

36

3

-2 162

-1 855

-307

41 687

42 477

-790

351

348

3

169 640

171 025

-1 385

1 867

1 862

4,5

Kommunal gymnasieskola, annan kom.
Fristående gymn, annan kommun
Elever från annan kommun
Summa

Totalt

Utfall,
tkr

Nettoökningen i antalet elever är 4,5 elever. Antalet elever i den kommunala gymnasieskolan i jämförelse med det budgeterade värdet har ökat med två elever. Den interkommunala
ersättningen och fristående huvudman i den egna kommunen har ökat med tre elever. Ökningen av antalet elever i den kommunala skolan i den egna kommunen påverkar resursfördelningen16 med en negativ avvikelse på 595 000 kronor.
Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i den egna kommunen är inte medräknade i ovan tabell.
7.11 Resursfördelningen, tkr
Resursfördelningen

Not1

Etableringsersättning, Migrationsverket

5 995

Tillskott eget kapital

3 500

Flödesbidrag, interna ersättningar

-595

Tillskjuten differens studie- och yrkesvägledning

-132

Diverse övrigt

-38

Studiehandledare modersmålsundervisning

-1 506

Ersättning för asyl, Migrationsverket

-3 719

Medfinansiering särskolan
Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

Resultat, tkr

-46

Språkintroduktion, IT-handledning

-266

Medfinansiering, ungdomsverksamheten

-360

Medfinansiering Lotsen
Budgeterade ersättningar Migrationsverket
Summa
Not1

16

-428
-13 866
-11 461

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Avser interna ersättningar till gymnasieskolan baserat på fastställt grundbelopp enligt ersättningsmodell
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Resursfördelningen gör i sin helhet ett negativt resultat med 11,5 miljoner kronor, detta beror i huvudsak på att ersättningen från Migrationsverket avseende återsökta statsbidrag för
asyl inte har inkommit i den utsträckning som det budgeterade värdet har satts till, det vill
säga att det är betydligt färre elever i asyl än vad som beräknats. Till budgeten 2020 har det
budgeterade värdet för ersättningar från Migrationsverket satts ned, från 13,9 miljoner kronor till 4,7 miljoner kronor, detta för att förhindra att negativ differens uppstår.
Resultat, tkr

Antagningsenhet, interkommunal ersättning m.fl.
Utbetalningar, alla

-790

Övriga uttag

-101

Summa

-891

Den interkommunala ersättningen och utbetalningar till fristående huvudmän redovisar ett
negativt resultat på 891 000 kronor, detta har sin huvudsakliga förklaring i att återsökta
statsbidrag för asyl motsvarande två miljoner kronor inte inkommit som beräknat.
7.12 Periodiseringar, tkr
Verksamhet

Belopp

Beskrivning

Gymn, Integration

-1 370 Etableringsersättning

Avdelning Gyvux

-1 240 Hållbara Gotland

Integration
Upplupna intäkter
Intäkter som påförts
2019
Verksamhet
Folkhögskola
Gymnasiet

-393 Kibaha - projektgrupp
-3 003

Belopp

405 Svenska dag ett m.fl.
1 096 Olika projekt samt statsb. Introduktionsp.

Integration
Vuxenutbildning
Förutbetalda intäkter

Beskrivning

79 Kvinnoprojekt - Länsstyrelse
8 198 Yrkesvux m.fl.
9 778

Intäkter som överflyttas till 2020
Netto

6 775
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Avser utfallet per den 31/12 december som bokas upp för respektive år17. För 2019 påförs
intäkter med tre miljoner kronor och till 2020 flyttas intäkter som inkom under 2019, motsvarande 9,8 miljoner kronor. Nettoeffekten blir att 2019 års resultat påverkas av periodiseringarna med 6,8 miljoner kronor.

17
Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs
under den period då de faktiskt intjänas. Exempel, det kan föreligga återbetalningsskyldighet för statsbidrag som inte har utnyttjas under
ett år och som ska återbetalas nästkommande år (yrkesvux).
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7.13 Investeringar, tkr
Projektnamn

Budget

Utfall

Resultat

24500 IT

1 960

955

1 005

24501 Återanskaffning

2 950

2 791

159

24508 Bygginv/verksamhetsanp

5 700

532

5 168

6

-6

4 284

6 326

24514 Säkerhet Wisbygymnasiet
Totaler

10 610

Under året har 350 000 kronor av budget och utfall för kategori återanskaffning flyttats till
tekniska nämnden. Att budgetmedel flyttas mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och tekniska nämnden har sin förklaring i de ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna som gäller för Region Gotland.
Budgetramen kommer att påverkas när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt
under ett budgetår att överflyttas till tekniska nämnden vartefter investeringar igångsätts.
Anledningen till detta är att investeringarna, enligt krav om komponentredovisning, skall
ligga på anläggningen (fastigheten). Utav överskjutande resultat på 6,3 miljoner kronor
kommer nämnden att begära kompletteringsbudget på fem miljoner kronor för bygginvesteringar avseende projektet ”VF RXs och EE”, skolbyggnaderna i norra Visby (Herkulusvägen och Broväg). Tidigare begärd kompletteringsbudget från 2018 till 2019 avseende
elevhemmet Nygårds folkhögskolan i Hemse är överflyttat under 2019 till tekniska nämnden.
Investeringar i IT har gjorts gällande lärardatorer och lärplattor till studerande samt iordningsställande av digitala klassrum och infrastruktur. Förklaringen till att investeringarna redovisar ett överskjutande resultat för 2019 är på grund av att en större investering av lärardatorer gjordes under 2018 där alla lärare på gymnasiet fick en ny lärardator.
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Återanskaffning avser framförallt lärverktyg och inventarier för alla verksamheter.
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Bilagor

Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

1.

God folkhälsa

X

X

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

X

X

X

X

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

X

X

X

X

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

X

X

X

X

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

X

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby
för bibehållen inomregional balans

X

X
X

X

X

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

7.

Ingen bostadsbrist

X

X

X

X

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

X

X

X

X

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

13. Ökad folkmängd

X

Ekologisk hållbarhet
Mål

14. Utveckla Gotland som ekokommun

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

X

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

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

X

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

X

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

X
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

19. God tillgänglighet till Region Gotland

X

X

X

X

20. God kvalitet i skolan

X

X

X

X

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

Medarbetare
Mål

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling

X

X

X

X

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

X

X

X

X

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt
eget uppdrag

X

X

X

X

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

X

X

X

X

Ekonomi
Mål

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

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

X

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

X

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

X

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

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

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

X

Främja samverkan mellan verksamheterna inom avdelningen

X

Utveckla inkluderande lärmiljöer/mötesplatser

X

Samordna utbildningsinsatser och projekt inom avdelningens område

X

Ökad kunskap om värdegrundsarbetes betydelse

X

Genomförd

Effekt, hur märks detta inom avdelningen?

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

Status

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

Ej påbörjad

Påbörjad

Främja psykisk hälsa

X

Säkerställa god fysisk och psykisk arbetsmiljö

X

Säkerställa kompetensförsörjning inom förvaltningen

X

Digitalisering och verksamhetsutveckling med tidsenliga verktyg

X

Genomförd

Effekt, hur märks detta inom avdelningen?

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

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Ökad dialog inom avdelningen inför strategiska beslut

X

Tydliggöra roller/funktioner samt ansvar

X

Övergångar och samverkan mellan verksamheter/skolformer

X

Genomförd

Effekt, hur märks detta inom avdelningen?

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

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Följa och delta i projektet Kompetenta Gotland

X

Öka kunskap och medvetandegöra studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse

X

Göra våra arbetsplatser mer attraktiva

X

Genomförd

Effekt, hur märks detta inom avdelningen?

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

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

Status
Ej påbörjad

Bli förtrogen med Integrationsstrategin

Påbörjad

Genomförd

X

Bli förtrogen med internationell strategi

X

Öka vår kunskap om interkulturellt ledarskap

X

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

X

Öka vår kunskap om nyanlända kvinnors etablering

X

Effekt, hur märks detta inom avdelningen?

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

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


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

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


Att förvaltningen fortsätter att informera om anvisningarna för lönetillägg via exempelvis chefskonferens, introduktion av nya chefer och förvaltningens chefsinfo.



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

Bakgrund

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


Information, att bisyssla är meddelad och följs upp vid medarbetarsamtal samt att
riktlinjerna delges vid introduktion av nyanställda.



Dokumentation, att blankett används och finns tillgänglig.



Bedömning, att bisyssla är rimlig i förhållande till

Förtroendeskadlig


En bisyssla bedöms vara förtroendeskadlig om den kan skada allmänhetens förtroende för Region Gotland. Allmänheten skall kunna förvänta sig att ärenden handläggs sakligt och opartiskt.

Arbetshindrande
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En bisyssla blir hindrande när den har en sådan omfattning och förläggning att den
hindrar medarbetaren från att fullgöra sina ordinarie arbetsuppgifter.

Konkurrerande


En bisyssla är konkurrerande när en medarbetare utanför sin anställning i regionen
erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan genom att tillföra
kompetens.



Sammanställd, att fattade beslut om bisysslor finns samlat och diariefört.

Lönetillägg:


Att lönetillägg som avser chefstillägg och tillfälliga arbetsuppgifter är tidsbestämda
samt beslutade och underskrivna av förvaltningschef.



Att lönetillägg som avser speciella övertidsöverenskommelser är tidsbestämda samt
beslutade och underskrivna av enhetschef.



Att fattade beslut om lönetillägg finns samlat och diariefört18.

Granskningsresultat
Bisyssla

Granskningen har begränsats till att endast avse inkomna anmälningar om bisyssla 2019. I
granskningen exkluderas samkörning med bolagsverket med flera. Granskningen har för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hanterat och bedömt två anmälda bisysslor.
Bedömning

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

Bisyssla/kontrollmål
Uppfyllt
Ej uppfyllt
Delvis
Information
Ja
Dokumentation
Ja
Bedömning
Ja
Sammanställd
Ja
Kommentar
Information om bisyssla bedöms uppfylla riktlinjerna. Vid inInformation
formationsmöte riktat till nyanställda informeras de om att bisyssla skall anmälas, blankett delas ut och uppmanas att inlämnas. I Region Gotlands mall för medarbetarsamtal finns frågan
om bisyssla med och skall ställas till medarbetaren.
Dokumentation

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

Bedömning

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

Sammanställd

Sammanställning av bisysslor bedöms uppfylla riktlinjerna.

18

Ingår inte i Region Gotlands anvisningar för lönetillägg
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Lönetillägg

Vid uttag i ekonomisystemet har 15 medarbetare med lönetillägg påträffats för maj månad,
det totala beloppet för lönetillägg i maj månad inklusive personalomkostnadspålägg (PO) är
47 666 kronor, variationen i tilläggen storlek är från 1 000 kronor till 4 470 kronor. Lönearten (L) som avses för lönetillägg är 20, 21 och 22. Lärarlönelyftet hanteras inte i den här
granskningen.
Bedömning
Lönetillägg/kontrollmål
Antal
Uppfyllt
Ej uppfyllt
Delvis
Chefstillägg (L) 20
3
3
0
0
Tillfälliga arbetsuppgifter (L) 21
12
12
0
0
Speciella övertidsöverenskom0
0
0
0
melser (L) 22
Chefstillägget (L) 20 bedöms uppfylla anvisningarna.
Kommentar
Chefstillägg
Tillägget är i samtliga fall underskrivet av förvaltningschef och de är tidsbestämda.
Tillfälliga arbetsuppgifter

Tillfälliga arbetsuppgifter bedöms uppfylla fastställda
riktlinjer. Tillägget är i samtliga fall underskrivet av
förvaltningschef och de är tidsbestämda.

Speciella övertidsöverenskommelser

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

Sammanställd

Sammanställning av lönetillägg bedöms uppfylla riktlinjerna.

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning rekommenderas följande:


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

54 (70)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2019

Bilaga 4: Privata utförare
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Köp från uppdragsföretag, mnkr 2019
Skolform
Gymnasiet
Gymnasiet
Gymnasiet
Gymnasiet
Gymnasiet
Gymnasiet
Gymnasiet
Gymnasiet
Gyum
Gymnasiet
Gymnasiet
Gymnasiet
Gymnasiet
Vuxenutbildning
Vuxenutbildning
Vuxenutbildning
Vuxenutbildning
Vuxenutbildning
Vuxenutbildning
Arbetsmarknadenheten
Arbetsmarknadenheten
Folkhögskola
Folkhögskola
Folkhögskola
Folkhögskola
Folkhögskola
Folkhögskola
Folkhögskola
Folkhögskola
Folkhögskola
Folkhögskola
Studieförbund
Studieförbund
Studieförbund
Studieförbund
Studieförbund
Studieförbund
Studieförbund
Studieförbund
Ungdomsgårdarna
Ungdomsgårdarna
Summa

Leverantör/uppdragstagare
AB Gardells plåtslager
BOSS, Brand och Sjösäkerhet AB
Bravida Sverige AB
Coompanion, café
Databyrån i Visby
Ekvilibrium Talarförmedling AB
Gotland Grönt Centrum AB
Gotlands Idrottsförbund, NIU
Per Östman
PVF Plåt & Vent Forum AB, byggprpgrammet
Stenberg Invest AB
Zetas Bygg
Ålands landskapsreg, sjöfartsprogrammet
AB Lundgrens Visby
Adesign
Apel
Hermods AB
Teknikutbildarna i Norden AB
YrkesAkademin AB
Ia M Astvik
Veta Advisor Ab
Arrendus AB
Joel A Thompson
Karel Segers Story
Kusinerna kommunikation
Steve Kaplans C
Katharina Nuttall, handledare/föreläs
Law Offices of R A Herman, -LKA Siggelin Förvaltning AB handläs/föreläs
Michael Hauge oct ,
Mazur Stephen 108
ABF Gotland
Sensus Stockholm Gotland
Folkuniversitetet
Studieförbundet Vuxenskolan G
Studiefrämjandet Småland - Go
Studieförbundet Bilda Öst
NBV Öst
NBV Uppsala län Gotland
United Stage Artis AB
Struwe Gotland AB

Belopp
Andel
0,08
0,29%
0,07
0,29%
0,05
0,21%
0,53
2,06%
0,06
0,24%
0,09
0,34%
12,84
50,41%
0,64
2,50%
0,07
0,29%
0,28
1,10%
0,75
2,94%
0,14
0,53%
0,66
2,58%
0,07
0,27%
0,05
0,21%
0,06
0,23%
1,11
4,34%
0,18
0,71%
1,00
3,92%
0,07
0,26%
0,23
0,89%
0,17
0,68%
0,11
0,45%
0,81
3,17%
0,07
0,29%
0,49
1,90%
0,22
0,87%
0,12
0,46%
0,30
1,17%
0,17
0,68%
0,08
0,31%
0,53
2,08%
0,36
1,43%
0,24
0,93%
0,78
3,06%
0,28
1,11%
0,43
1,67%
0,15
0,59%
0,15
0,59%
0,95
3,73%
0,06
0,22%
25,47
100%

Utdraget avser kostnader över ett prisbasbelopp år 2019
4533, 4631,4633, 7459, 74594, 74595,7499 exklusive ansvar 7242-7244
Samma leverantör kan förekomma vid olika enheter.
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Bilaga 5: Ekonomiska rapporter och verksamhetsmått
Årsredovisning och bokslut - tabeller19
Tabeller enligt anvisning

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

Budget

Utfall

11 Nämnd Styrelse

1 091

1 092

-1

31 Kulturverks

2 770

2 770

0

38 Fritidsgårdsverks

17 000

17 866

-866

223 912

231 330

-7 418

22 789

21 784

1 005

814

-814

20 961

19 903

1 058

54 Individ o Familjeomsorg

3 100

2 981

119

61 Integration

2 779

1 371

1 408

12 592

12 779

-187

306 994

312 690

-5 696

46 Gymnasieutbildning
47 Vuxenutbildning
48 Uppdragsutbildning
49 Folkhögskola

62 Arbetsmarknad
Totaler
Enligt anvisning blankett WBL2
Resultatrapport
Verksamhetens totala intäkter

Budget

Utfall

Resultat

-271 981

-245 168

-26 813

574 367

553 245

21 122

4 164

4 270

-106

444

343

101

Verksamhetens nettokostnader

306 994

312 690

-5 696

Kommunbidrag

-303 270

-303 270

0

3 724

9 420

-5 696

Verksamhetens totala kostnader
Avskrivningar
Internränta

Årets resultat
Enligt anvisning blankett WBL3
Investeringar, projektnamn
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Resultat

Budget

Utfall

Resultat

24500 IT

1 960

955

1 005

24501 Återanskaffning

2 950

2 791

159

24508 Bygginv/verksamhetsanp

5 700

532

5 168

6

-6

10 610

4 284

6 326

24514 Säkerhet Wisbygymnasiet
Totaler
Enligt anvisning blankett WBL4

Kompletteringsbudget 5 mnkr till 2020 avseende skollokaler norra Visby.

19

Alla ekonomiska tabeller avser tkr
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Årsredovisning och bokslut – tabeller20 för den egna nämnden
Elevflöden skolformen gymnasiet
Årselever

Verkligt

Wisbygymnasiet
Kommunala gymnasieskolan

1 514,0

2,0

1 516,0

1 514,0

2,0

241,0

235,0

6,0

241,0

235,0

6,0

1 757,0

1 749,0

8,0

Fristående skolan, exkl asyl

Årselever

Differens

1 516,0

Guteskolan AB

Summa egna kommunen

Budget

Verkligt

Budget

Differens

Elever från annan kommunNot

-

Elever i kommunal gymnasieskola

71,0

77,5

-6,5

Elever i fristående gymnasieskola

38,5

35,5

3,0

109,5

113,0

-3,5

1 866,5

1 862,0

4,5

Interkommunal ersättning
Totalt
Not

Elever från annan kommun verkligt-budget 11,5-14,5=-4 elever

Elevflöden skolformen, vuxenutbildning
Antal

2019

2018

2017

Grundläggande vux

108

82

63

Gymnasial vux

394

340

322

Totalt

502

422

385

Not

Totalt antal genomförda poäng delat med 800 poäng, helårsstudier

Antal

2019

2018

2017

SFI

402

352

292

Grundläggande vux

245

211

122

1 239

1 101

1 029

1 886

1 664

1 443

Gymnasial vux
Totalt
Not

SFI, YH och tentamenservice ingår ej i ovan tabell

Elevflöden skolformen, folkhögskola
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Antal

2019

2018

2017

Deltagarveckor

9 435

9 883

9 989

Sommarkurser

20

21

20

2 379

2 673

2 723

354

371

357

Gästnätter, sommar
Studerande långa kurser

20

Alla ekonomiska tabeller avser tkr.
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Ordförande Andreas Unger
Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

Personalkostnader

964

969

-5

Övriga kostnader

127

123

4

1 091

1 092

-1

Totaler

Chef för gymnasie- och vuxenutbildning Lena Nordström
Resultatrapport

Budget

Intäkter
Personalkostnader

Utfall

-303 282

-306 917

3 635

2 098

5 333

-3 235

108

-108

5 458

5 257

201

-295 726

-296 219

493

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Totaler

Resultat

Inklusive projektet Hållbara Gotland

Integration Jenny Lennhammar
Resultatrapport
Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

-9 366

-6 449

-2 917

5 404

4 938

466

788

836

-48

Övriga kostnader

5 953

2 046

3 907

Totaler

2 779

1 371

1 408

Personalkostnader
Lokalkostnader

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

Utfall

Resultat

-26 107

-30 891

4 784

33 420

32 736

684

2 249

2 668

-419

13 227

16 186

-2 959

22 789

20 699

2 090

Budget

Utfall

Resultat

7130 Rektor upphandling

-2 685

-5 328

2 643

7136 YH-utbildning

-2 993

-2 174

-819

596

378

218

12 860

11 641

1 219

493

289

204

7154 Studieteket/verkstan

2 915

2 692

223

7155 Gymnasial vuxenutbildning

3 678

3 154

524

1

-1

7159 Svenska f invandrare SFI

4 800

6 594

-1 794

7163 Grundläggande vuxenutb

2 854

3 330

-476

271

122

149

22 789

20 699

2 090

7140 Lärcentr Tentamensservice
7150 Drift vuxenutbildning
7151 Komvux café
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Budget

7156 Ämnesansvarig Gymvux

7166 Bibliotek norr
Totaler
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Folkhögskolan Thomas Nilsson
Resultatrapport
Intäkter

Utfall

Resultat

-35 330

-35 300

-30

Personalkostnader

36 654

35 250

1 404

Lokalkostnader

10 443

10 676

-233

9 194

9 835

-641

20 961

20 461

500

Övriga kostnader
Totaler
Ansvar
7170 Folkhögskolan
7175 Rektor FHS Hemse
7180 Linjeledare allm linjen

Budget

Utfall

Resultat

3 738

2 863

875

-3 316

-5 144

1 828

7 111

6 588

523

7183 Linjeledare fotolinjen

1 255

1 074

181

7186 Linjeledare musiklinjen

1 694

1 809

-115

7189 Linjeledare textillinjen

1 372

1 343

29

7195 Internatföreståndare

565

425

140

7200 Bitr rektor FHS Fårösund

183

3 424

-3 241

7205 Linjeledare allm linjen

790

674

116

1 604

1 289

315

858

1 078

-220

7214 Linjeledare Film o TV

1 425

1 591

-166

7217 Socialpedagoglinjen

2 037

1 829

208

7219 Linjeledare manusutbildn

1 490

1 658

-168

155

-856

1 011

0

814

-814

20 961

20 461

500

7208 Linjeledare Ella pop
7211 Linjeledare skrivarlinjen

7225 Internatförest Fårösund
7229 Filmkluster
Totaler
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Ungdomsverksamheten Anders Holstensson
Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

-1 806

-2 533

727

Personalkostnader

15 026

14 795

231

Lokalkostnader

2 382

2 489

-107

Övriga kostnader

1 398

2 061

-663

17 000

16 811

189

Totaler
Ansvar

Budget

7230 Ungdomsgårdar

Utfall

Resultat

1 097

653

444

29

613

-584

7232 Fenix

2 236

2 158

78

7233 City-Roma

2 606

2 467

139

7234 Fårösund/Slite ungdomsgrd

3 510

2 969

541

29

62

-33

3 124

3 883

-759

7231 Ungdomsgårdar Norr

7236 Ungdomsgårdar Söder
7237 Puma ungdomsgård
7238 Hemse/Klinte ungdomsgård

2 840

2 594

246

7239 Fältfritidsledarna

1 529

1 412

117

17 000

16 811

189

Totaler

Arbetsmarknad Hanna Karlsson
Resultatrapport
Intäkter

Budget

Utfall

-45 735

-24 907

-20 828

Flödesbidrg rörligt

-1 597

-1 724

127

Personalkostnader

58 032

37 942

20 090

977

940

37

2 312

2 846

-534

13 989

15 097

-1 108

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Totaler
Ansvar
7450 Chef arbetsmarknad

Budget

Utfall

1 478

7455 Steget, praktikplatser

-1 170

948

-948

4 179

828

-64

64

-1

639

-640

4 221

3 802

419

-871

-750

-121

-3

3

5 007

7456 Praktiksamordnare
7457 Extra tjänster
7460 Offentligt skyddad anst
7465 Studie- o yrkesvägledning
7466 SYV budget
7470 Ungdomskraft

1 203

599

604

316

-316

-148

-231

83

3 100

3 014

86

13 989

15 097

-1 108

7471 Drift ungdomskraft
7473 Integr. på arbetsplatsen
7474 Feriejobb
Totaler

Resultat

2 648

7451 Administration
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Antagning-inackordering, interkommunal ersättning Camilla Solnes
Resultatrapport

Budget

Intäkter

Totaler
Ansvar

Resultat

-2 162

-1 428

-734

608

721

-113

46 199

45 778

421

44 645

45 070

-425

Personalkostnader
Övriga kostnader

Utfall

Budget

Utfall

Resultat

7241 Antagning

-1 534

-1 126

-408

7242 Frigymn egen kommun

28 089

29 053

-964

7243 Frigymn annan kommun

4 950

5 372

-422

10 810

9 907

903

2 330

1 863

467

44 645

45 070

-425

7244 Komgymn annan kommun
7245 Inack reseersättning
Totaler

Elevflöden fristående huvudman egna kommunen
Guteskolan

Budget

Differens

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

40,0

48,5

-8,5

Ekonomiprogrammet (EK)

12,0

9,0

3,0

Estetiska programmet (ESBIL)

9,0

10,0

-1,0

Estetiska programmet (ESMUS)

12,5

10,0

2,5

Estetiska programmet (ESTEST)

15,0

17,5

-2,5

Hantverksprogrammet (HV)

21,5

20,5

1,0

Naturbruksprogrammet (NB)

5,0

5,5

-0,5

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

12,0

14,0

-2,0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

20,0

15,5

4,5

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

18,0

14,0

4,0

Teknikprogrammet (TE)

22,0

20,0

2,0

Individuellt alternativ (IMIND/IMA)
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Verkligt

5,5

5,5

Preparandutbildning (IMPRE)

15,0

26,5

Yrkesintroduktion (IMYRK/IMY)

19,5

22,0

-2,5

Språkintroduktion (IMSPR/IMS)

14,0

2,0

12,0

Totalt Guteskolan, exkl asyl

241,0

235,0

6,0

-11,5

61 (70)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2019

Elevflöden annan kommun
Kommunal/landstingsskola

Budget

Differens

ÅK 1

18,0

22,0

-4,0

ÅK 2

23,0

27,5

-4,5

ÅK 3

26,0

28,0

-2,0

IM
Totalt Kommunal/landstingsskola
Fristående skola

4,0
71,0
Verkligt

4,0
77,5
Budget

-6,5
Differens

ÅK 1

13,0

12,0

1,0

ÅK 2

12,5

12,0

0,5

ÅK 3

12,0

11,5

0,5

IM

1,0

1,0

Totalt Fristående skola

38,5

35,5

3,0

Totalt i annan kommun

109,5

113

-3,5

Elever från annan kommun

Verkligt

Budget

Differens

ÅK 1

-4,0

-4,0

0,0

ÅK 2

-2,5

-4,5

2,0

ÅK 3

-1,5

-3,0

1,5

IM

-3,5

-4,0

0,5

-11,5

-15,5

4,0

Totalt från annan kommun
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Wisbygymnasiet Peter Lerman
Resultatrapport

Budget

Intäkter

Utfall

Resultat

-6 363

-8 419

2 056

Flödesbidrg rörligt

-127 953

-128 548

595

Personalkostnader

98 647

94 701

3 946

37

491

-454

35 632

37 040

-1 408

0

-4 735

4 735

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Totaler

Elevflöden
Wisbygymnasiet

Budget

Differens

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

44,5

38,5

6,0

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

76,5

72,5

4,0

Ekonomiprogrammet (EK)

178,0

178,0

0,0

El- och energiprogrammet (EE)

88,0

88,5

-0,5

Estetiska programmet (ESBIL/TEA)

28,0

31,0

-3,0

Estetiska programmet (ESMUS)

36,5

38,5

-2,0

Fordons- och transportprogrammet (FT)

42,5

40,5

2,0

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

93,5

92,5

1,0

Hotell- och turismprogrammet (HT)

35,5

39,5

-4,0

Humanistiska programmet (HU)

24,0

22,0

2,0

Naturbruksprogrammet (NB LAN, NB DJU)

74,0

73,0

1,0

144,0

149,5

-5,5

Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

45,0

45,0

0,0

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

267,5

261,0

6,5

Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)

28,0

23,5

4,5

Teknikprogrammet (TE)

92,0

91,0

1,0

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

28,5

35,0

-6,5

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

49,0

48,0

1,0

Individuellt alternativ (IMIND/IMA)

35,5

31,0

4,5

Preparandutbildning (IMPRE)

15,0

27,0

-12,0

Språkintroduktion (IMSPR/IMS)

53,0

48,0

5,0

Yrkesintroduktion (IMYRK/IMY)

37,5

40,5

-3,0

1 516

1 514

2

Totalt Wisbygymnasiet
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Resultat per program
Ansvar
7246 Bibliotek Säve

Budget

Utfall

Resultat

1 728

1 547

181

7250 Rektor söder adm

26 925

23 584

3 341

7251 Biträdande rektor

8 205

6 376

1 829

7260 Rektor söder ämnesansv

2 008

2 197

-189

7270 Rektor söder SA

-3 799

-5 863

2 064

7290 Rektor söder BF

-849

-1 278

429

7295 Rektor söder EK

-3 637

-3 618

-19

7297 Rektor söder HU

-1 075

-1 312

237

7299 Rektor Söder Individ val

5 436

4 869

567

7320 rektor söder HA

-3 446

-3 529

83

7323 Rektor söder RL

-1 409

-1 474

65

7326 Rektor söder ESbd te

-1 885

-1 478

-407

-514

-560

46

7336 Rektor söder VO

-2 232

-2 597

365

7338 Rektor söder HT

-1 274

-1 138

-136

7350 Rektor norr VF

-2 089

-1 205

-884

7360 Rektor norr NA

-5 804

-5 297

-507

7370 Rektor norr TE

-3 163

-3 302

139

7380 WG El och Energiprog

-1 958

-2 185

227

7386 Rektor norr FT

-1 813

-1 552

-261

7392 Rektor norr BA

-2 406

-3 481

1 075

7395 Anläggning

520

1 322

-802

7398 Rektor norr SF

152

563

-411

-2 338

-7 099

4 761

7328 Rektor söder ESmu

7404 WG NB Lant
7405 WG NB Djur

-2 807

3 547

-6 354

7421-29 Introduktionsprgm

-2 476

-1 773

-703

0

-4 735

4 735

Totaler

Gymnasiet övriga Rolf Andersson, Michael Carlsson, Jimmy Söderström
Ansvar
7103 Gymnasiechef drift
7106 Försörjningsansvarig
7107 Resursfördelning internt

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

7109 IT-strateg

Budget

Utfall

Resultat

54 343

55 511

-1 168

846

1 047

-201

119 290

130 751

-11 461

1 717

2 438

-721

7113 1t1 center

12

-12

7240 Avd chef gymnasiet

14

-14

189 773

-13 577

Totaler

176 196
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Investeringar
Organisation 3pos

Utfall

Resultat

46102 Integration

180

72

108

46103 Vuxenutbildning

620

620

0

46104 Folkhögskolan

720

717

3

46105 Ungdomsgårdar

100

105

-5

8 860

2 640

6 220

130

130

0

10 610

4 284

6 326

46106 Gymnasiet allt
46107 Arbetsmarknad
Totaler

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

Budget
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Bilaga 6: Uppföljning av RS beslut i samband med delår 2
Åtgärder för att nå ett balanserat resultat 2019

Vid delårsrapport 1 visade prognosen för verksamheterna på ett negativt resultat och
nämnden bedömde att åtgärder behövde vidtas för att uppnå ett balanserat resultat. Den
första åtgärden som gjordes var att införa ett resultatkrav, i och med detta bedömdes det
prognostiserade resultatet för året förbättras och för året bli ett överskott på 4,9 miljoner
kronor. Månadsrapporten för april månad visade på att verksamheterna gick mot ett positivt prognostiserat resultat på 1,8 miljoner kronor.
Vid delårsrapport 2 hade verksamheternas prognos försämrats och den samlade prognosen
för nämnden pekade mot ett underskott på 3,5 miljoner kronor. I samband med detta så
beslutade nämnden att omdisponera 3,5 miljoner från det egna kapitalet för att täcka det
prognostiserade underskottet och därmed uppnå ett balanserat årsresultat. En betydande
anledning till det försämrade resultatet var att nämnden hade blivit påförda kostnader för
avslagna ersättningar från Migrationsverket gällande återsökta statsbidrag för asyl motsvarande 3,5 miljoner kronor. Ersättningar för de avslagna statsbidragen för asyl hade inkommit som intäkter och påförts i driftredovisningen under åren 2017 till 2018.
Åtgärder för att nå ett balanserat resultat 2020
Effektiviseringsprogram planperioden 2020 - 2022

Har sin grund i regionfullmäktiges fastställande av strategisk plan- och budget 2020 – 2022
och driftbudget för 2020. Det samlade effektiviseringsprogrammet för budgetåret 2020 avser 60 miljoner kronor varav gymnasie- och vuxenutbildnings-nämndens del är fem miljoner kronor. Följande verksamheter har fått ett effektiviseringskrav för budgetåret 2020.
Effektivisering - Besparing, tkr
Folkhögskolan

3 500

Vuxenutbildningen

1 000

Ungdomsenheten

207

Arbetsmarknad

293

Besparing 2020

5 000

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

De enheter som har störst utmaning att klara budget för 2020 är folkhögskolan och vuxenutbildningen. Besparingsuppdragen är kända och kommunicerade för verksamheterna, arbetet med effektiviseringar har påbörjats under 2019 och då framförallt inom folkhögskolan, för att klara verksamheten inom beslutad budget för 2020. Andra åtgärder som har genomförts för att klara verksamheten inom beslutad budget är att budgeten avseende intäkter från Migrationsverket har reducerats med 9,2 miljoner kronor – till en nivå som motsvarar inkomna ersättningar 2019. Grundbeloppet för skolformen gymnasiet har reducerats
med 3,2 miljoner kronor, det är en anpassning till den effektivisering som gymnasieskolan
gjort sedan 2017. Även om grundbeloppet har reducerats så finns möjlighet för expansion
inom fastställt grundbelopp för gymnasieskolan 2020.
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Bilaga 7: Överföring av resultat

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett ekonomiskt negativ resultat för år 2019.
Detta innebär att det inte finns några medel att överföra till det egna kapitalet.
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Bilaga 8: Sammanställning statsbidrag

Skolverkets statsbidrag 2019
Namn

Sökt

Sökta kr

Beviljade kr

Gymnasiet
Gymnasial lärlingsutbildning VT 19

Ja

127 500 kr

127 500 kr

Introduktionsprogram

Ja

1 030 774 kr

1 030 774 kr

Lärarassistenter

Ja

300 000 kr

300 000 kr

Fjärde tekniskt år

Nej
354 206 kr

354 206 kr

Behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämJa
nen för 2019
Vuxenutbildning
Lärlingvux /Lärlingsvux+ SFI

Ja

4 207 500 kr

1 563 851 kr

Yrkesvux/Yrkesvux + SFI

Ja

13 825 000 kr

13 825 000 kr

Lärlingvux /Lärlingsvux+ SFI

Ja

Yrkesförare 2019

Ja

Summa GVN

-

1 282 250 kr
1 930 000 kr

810 000 kr

20 377 980 kr

18 011 331 kr

2 114 560 kr

1 751 120 kr

Statsbidrag som berör hela förvaltningen
Högskolestudier specialpedagogik VT 18 + HT 18

Ja

Icke folkbokförda elever

Nej

Karriärtjänster 2018/2019

Ja

5 958 192 kr

5 958 192 kr

Lärarlönelyftet 2018/2019

Ja

12 645 088 kr

12 645 088 kr

Lärarlyftet VT 18 + HT 18

Ja

71 250 kr

71 250 kr

Skolledare & karriärstjänster

Nej

SIS-medel

Nej

Skolbiblotek

Nej
20 789 090 kr

20 425 650 kr

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

Summa statsbidrag som berör hela förvaltningen
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Bilaga 9 Uppföljning av resultatindikatorer

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ska enligt verksamhetsplanen för 2019 följa upp
en rad olika resultatindikatorer för att se om vi är på rätt väg gentemot målen kunskapslyft
för barn, unga och vuxna, kunskapslyft i arbetslivet och lyckad integration. I tabellen nedan
redovisas resultatindikatorerna uppdaterade med de senaste resultaten. Resultaten redovisas
löpande för nämnd och analyser av resultaten redovisas i analysrapport vår samt delår 2.
Här redovisas även resultatindikatorer från det koncerngemensamma styrkortets samhällsperspektiv samt verksamhetsperspektivet målområde kvalitet. Observera att alla resultatindikatorer för 2019 inte finns tillgängliga än och redovisas som X när vi fortfarande inväntar
resultat. Tom ruta i tabellen innebär att indikatorn inte följts upp. Om inget annat står är
siffrorna för gymnasieskola kommunala. Inom parantes är siffror för samtliga kommuner,
ovägt medel alternativt riket. I de fall där resultaten är uppdelade i kön presenteras resultaten som följande: flicka/pojke/totalt/(kommuner ovägt medel alternativt riket).
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2016

2017

2018

2019

84 (83,1)

X

87,6 (81,3)

X

70,9
(72,2)
66,0
(64,5)
68,0
(71,4)
70,9
(68,9)
91,2
(89,6)
14,7
(14,4)
30 (32,2)

78,4
(71,4)
71,5
(64,1)
70,5
(71,7)
69,2
(65,2)
92 (90,3)

74,2 (71,3)

75,7/71,4/73,5
(67,9)
72,9/63,7/68,2
(62,5)
71,5/66,4/69,0
(70,5)
72,8/57/64,7
(65,8)
92,7 (91,3)

Kunskapslyft för barn, unga och vuxna
Gymnasiet Gymnasiet årskurs 2, Jag är nöjd med min skola

som helhet, positiva svar, andel (%)21
Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år,
kommunala skolor
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år,
hemkommun
Programval på gymnasiet till år 1 - andel som får
sitt förstaval
Andel elever med examensbevis efter avslutat
gymnasieutbildning
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examensbevis från gymnasieskolan
Andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesprogram
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
Elever/lärare (heltidstjänst) i kommunala gymnasieskola, antal

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

Vuxenutbildning

Deltagare inom grundläggande vuxenutbildning
som slutför kurs (får godkänt), andel (%)
Deltagare inom gymnasial vuxenutbildning som
slutför kurs (får godkänt), andel (%)
Andel invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning
Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller i samarbete med andra utbildningsaktörer
Genomsnittlig tid för en elev att bli godkänd i
lägsta kursen (A) inom utbildning i svenska för invandrare, antal veckor
Genomsnittlig tid för en elev att bli godkänd i
högsta kursen (D) inom utbildning i svenska för invandrare, antal veckor (kurs 1D)
Genomsnittlig tid för en elev att bli godkänd i
högsta kursen (D) inom utbildning i svenska för invandrare, antal veckor (kurs 2D)

68,4 (65,3)
69,8
(71,8)
58,9 (64,6)
92,3 (90,4)

14,8
(14,6)
45,9
(31,2)
Ny för 2018

14,6 (14,8)

Ny för 2018

12,1
(10,2)
63,2 (71,9)

X

69,9 (70,1)

X

4,8 (6,4)

X

3

3

60,8
74,6
(62,1)
(70,4)
77,4(71,3) 73,3(71,1)
4,4 (5,8)
2

4,4 (6,3)
2
Ny för 2018

29,7 (34,3)
130 365
(133 302)

15,5/13,9/14,7
(14,1)
43,3/27,6/33,9
(27,3)
X

X

Ny för 2018
Ny för 2018

21

Från och med 2018 övergår förvaltningen till att redovisa Skolinspektionens resultat av genomförd elevenkät. Enkäten görs vartannat
år (jämna år). Enkäten görs för årskurs 5, 8 och årskurs 2 på gymnasiet.
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Genomsnittlig tid för en elev att bli godkänd i
högsta kursen (D) inom utbildning i svenska för invandrare, antal veckor (kurs 3D)
Deltagares upplevelse av folkhögskolan utifrån statens syften - Index
Deltagares nöjdhet med folkhögskolan - nöjdhetsindex
Andel av folkhögskolans deltagare som uppnått behörighet för högskolestudier motsvarande treårigt
gymnasieprogram

Ny för 2018
59

53

55

54

73

66

73

73

80/100/92

67/80/73

100/100/100

67/83/75

16

18

X

86 (89)

X

97

85

133

481

416

228

36

36

X

100

100

100

Andel av folkhögskolans samtliga deltagare som
går allmän linje

Vuxenutbildningen
Andel studerande som uppnår målen för svenska
och Gotför invandrare – resultat nationella slutprov
lands folkhögskola

Ny för 2018

Kunskapslyft i arbetslivet
Antal personer som under året anvisats plats från
Arbetsmarknads- Arbetsförmedlingen till Region Gotlands förvaltningar, arbetsmarknadsenheten
enheten

65

Antal ungdomar 16-20 år inom aktivitetsansvar

Lyckad integration

Ärendenr GVN 2019/257 Datum 2020-02-07

Gotlands
folkhögskola
Integrationsenheten

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

Ny för
2018

Andel bosatta av anvisade nyanlända (%)
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1. Bakgrund
I den av regionfullmäktige antagna 1internationella strategin för Region Gotland 2017-2020
anges att internationellt arbete ska beskrivas, följas upp och årligen rapporteras i nämndens
verksamhetsberättelse. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen beskriver nedan det arbete
som pågått och som i vissa fall fortfarande fortgår inom förvaltningens ansvarsområde.
2. Internationellt arbete inom förskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2019.
3. Internationellt arbete inom särskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2019.
4. Internationellt arbete inom grundskolan

Ärendenr RS BUN 2019/974 & GVN 2019/257 Datum 2020-01-03

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

4.1 Klinteskolan

Klinteskolan har under 20 års tid engagerat sig i internationellt arbete. De två längsta projekten är GotZam, ett samarbete med Frälsningsarmén för donation till barnhemmet ARTECO i Zambia och det andra projektet är Childrens World Price. Varje år arbetar skolan
utifrån olika värdegrundsteman som berör både barn, ungdomar och vuxna. Några exempel
är vattenbristen, psykisk ohälsa och de senaste två åren har vi fokuserat på De globala målen
i samarbete med CWP. Arbetet integreras i undervisningen under läsåret och varje år i början av juni har vi ett Öppet Hus då eleverna redovisar sitt arbete för sina närstående. Våra
duktiga musikelever bjuder på en konsert och eleverna ställer ut olika alster från slöjden
som även går till försäljning. Skolan har ett långt samarbete med näringslivet i närsamhället som sponsrar med bland annat korv och bröd till försäljning. Varenda intjänad
krona går oavbrutet till barnhemmet ARTECO för deras elevers möjlighet till att gå i skolan.
4.2 Terra Novaskolan

Höstterminen 2019 hade skolan besök av en delegation från Sudan. Det var Osman El
Kheir och hans dotter med man. De hade med sig brev från Knalleskolan och Terra Novaskolans elever hade skrivit nya brev som skickades med. Eftersom postgången i Sudan inte
är att lita på (ännu) skickas breven med personer som reser mellan länderna. Osman visade
nytagna bilder från Knalleskolan. Han berättade också att universitetet i området planerade
att använda del av Knalleskolan som filial ”campus” för forskare. De ska dels forska i området kring bevattning och grödor, dels visa Knalleskolans elever hur en fortsättning på
skolgången kan se ut och uppmuntra fortsatt skolgång. Eleverna på Terra Novaskolan var
som vanligt mycket intresserade och ville att pengar ska samlas in för att kunna åka och
hälsa på.
4.3 Fole skola

Fole skola är med i ett Erasmus+-projekt. Det är ett internationellt projekt där lärare från
Tyskland, Spanien, Portugal, Grekland, Polen och Sverige har ett treårigt samarbete. I projektet arbetar man bland annat med programmering, matematik och engelska och de deltagande lärarnas utbyter erfarenheter med varandra. Utbytet sker både digitalt genom mail,
sociala medier och Skype samt fysiska möten. Varje läsår besöker de deltagande lärarna
1

Fastställd av regionfullmäktige 2017-03-27. Ärendenr RS 2016/540
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några av de andra länderna, en gång per år åker även elever med på resan. Det sker även
ett utbyte mellan skolornas elever genom t.ex. Skype-möten där eleverna pratar engelska
med varandra Då frågar och berättar de för varandra om hur det är att leva och gå skolan i
respektive land samt visar vad de arbetar med i skolan

5. Internationellt arbete inom kulturskolan
Kulturskolans världsmusikband genomförde under sportlovet 2019 en turné till Skåne och
Danmark. Vart tredje år startas ett nytt världsmusikprojekt med nya elever och som avslutning sista året för dessa projekt görs av tradition en resa. Bland annat uppträdde bandet som i den här projektomgången kallade sig ”Austre Tornseil” - i danska Ollerup och i
Köpenhamn. Vidare deltog bandet under resan i workshops i folkmusik.
6. Internationellt arbete inom avdelningen för gymnasiet och
vuxenutbildningen
Wisbygymnasiets har ett uppdrag att öka förståelsen hos eleverna om samspelet mellan det
lokala och globala. Det är skolans målsättning att alla elever involveras i ett internationellt
projekt eller utbyte under sin gymnasietid. Pågående internationella projekt finansieras i
hög grad av externa medel så som stipendier och EU-stöd. En del samarbeten har pågått
under så lång tid som 40 år. I huvudsak sker internationella utbyten inom Europa. På
Wisbgymnasiet bedrivs ett aktivt arbete för att utveckla och öka internationaliseringen.
Arbetet bedrivs inom arbetslag, program och ämnesgrupper.

Ärendenr RS BUN 2019/974 & GVN 2019/257 Datum 2020-01-03

Nedan redovisas avdelningens internationella projekt som bedrivits under året. Även övrigt
internationellt arbete i form av värd för besök, deltagande på konferenser beskrivs i korthet.
Verksamhet

Utvecklingsarbete/utbyte

Land

Finansiering

Gymnasiet

Idrottsgymnasiet utbyte

Bergamo/
Italien

Egna medel

Gymnasiet

Projekt mellan Nuckö gymnasium nära Hapsalu i Estland och Wisbygymnasiet. Syftet är ökad kunskap om
varandras kulturer, historia och traditioner.

Estland

Respektive
skola står för
egna kostnader

Gymnasiet

Språk- och kultursamarbete mellan Conrad-vonSoestgymnasium i Soest och Wisbygymnasiet. Eleverna
från skolorna träffas vid två tillfällen under våren, en
gång i Tyskland och en gång på Gotland. Respektive
skola anordnar aktiviteter dagtid. Under kvällarna
språkträning i värdfamiljerna. Förmodligen ett av Sveriges längsta elevutbyte (>40 år).

Tyskland

Egna medel

Gymnasiet

EU- skola

Frankrike
och Belgien

EU

Wisbygymnasiet är en av Europaparlamentets ambassadörskolor. Man arbetar för att stärka kunskapen om
Sveriges medlemskap i EU och ge kunskap om vad det
innebär att vara
medlem i en stor lagstyrd gemenskap. Resa genomförs
till Europaparlamentet i Strassburg för att prova på att
arbeta som parlamentariker genom att arbeta i utskott,
lägga förslag och rösta.
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Verksamhet

Utvecklingsarbete/utbyte

Land

Finansiering

Gymnasiet

Toleransprojektet - värdegrundsarbete på olika yrkesprogram i syfte att stärka elevernas yrkeskompetens
och kulturförståelse. Med en ökad otrygghet och starka
politiska tongångar i den offentliga diskursen lär man
sig de förflutnas varningssignaler.

Polen

UHR

Kultursamarbete med Matera, Europas kulturhuvudstad
2019 för elever på det humanistiska och estetiska programmet.

Italien

Egna medel

Gymnasiet

Studieresa till Athen i syfte att uppmärksamma vår kulturella identitet, erhålla kunskap om och skapa stolthet
över den kulturella kontext vi lever i

Grekland

Egna medel

Gymnasiet

Utlands APL på olika hästgårdar i Europa för elever på
Naturbruksprogrammet.

Tyskland
och Italien

Egna medel

Gymnasiet

Språk- och kulturutbyte för såväl elever som personal
med en gymnasieskola i Finland

Finland

UHR

Folkhögskolan

Utbyte avseende socialpedagogutbildningen och Orchid
school. En del av utbildningen sker på plats i Pune. Se
nedan, rubrik 6.1.

Indien

Studerande
betalar egen
resa

Folkhögskolan

Film crew utbildningen och storyutbildningen har löpande samarbete med internationella aktörer och
branscher med anledning av filmproduktion. Se nedan,
rubrik 6.1.

Olika länder

Gästlärare
betalas enligt
praxis

Folkhögskolan

Allmänna linjen tar årligen emot internationella stipendiater på förfrågan från svenska institutet.

Olika länder

Gymnasiet

Ärendenr RS BUN 2019/974 & GVN 2019/257 Datum 2020-01-03

Se nedan, rubrik 6.1.
Ungdomsenheten

Inget internationellt arbete har förekommit under 2019

Vuxenutbildningen

Inget internationellt arbete har förekommit under 2019

Integrationsenheten/
arbetsmarknadsenheten
Integrationsenheten/
arbetsmarknadsenheten

Kommunalt partnerskap med Kibaha i Tanzania. Projektets tema är Gender equality. Kapacitetsbyg-gande
för enheternas personal.

Tanzania

ICLD

Nordiskt samarbete inom ”Nordiskt nätverk för vuxnas
lärande, NVL” med fokus att leda grupper med vuxna
deltagare som befinner sig i ”utsatta” förhållanden.
Vuxkomp deltar i en nordisk lärcirkel för kompetensutveckling och erfarenhetsutveckling

Nordiska
länderna

Nordiska ministerrådet
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6.1 Gotlands folkhögskola
Socialpedagogutbildningen

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

Har haft stipendiater från Svenska institutet. Någon stipendiat från något östland har studerat på skolan under 1 år. Just nu ligger det på is eftersom Svenska institutet avvaktar att visumansökningstiden skall bli kortare. Senaste åren har eventuella stipendiater fått vänta på
sitt visum så länge att det gjort det omöjligt att bevilja stipendier.
Film Crew utbildningen

har etablerat följande samarbete med filmskolan Whistling Woods i Mumbai, Indien. Den
internationella filmskolan Whistling Woods är en av Indiens största filmskolor. Skolan ligger i hjärtat av Bollywood och utbildar elever inom en rad olika discipliner inom kommersiell filmproduktion. Gotlands folkhögskola har under de senaste åren etablerat en allt tätare
kontakt med skolans lärare och institution. Lärare och utbildningsansvariga från Indien har
vid flera tillfällen besökt Gotland och utbildningarna och detsamma har skett från svensk
fakultet. Utbytet fungerar på ett mycket tillfredställande sätt och en grupp studerande från
Film Crew vistades flera veckor på Whistling Woods under 2019 där de fick bo hos elever
på skolan, ta del av utbildningen samt besöka Bollywood.

Ärendenr RS BUN 2019/974 & GVN 2019/257 Datum 2020-01-03

Syftet med deltagarnas vistelse är att utbyta erfarenheter med skolan i Indien. Under året
har en grupp studerande besökt Gotland för att utbyta erfarenheter och arbeta tillsammans
med Film Crew i den produktion som produceras i studion av Film Crew & Story. Ytterligare ett syfte var att deltagarna skulle få möjligheten att göra ett kulturellt utbyte. Baserat på
hur samarbetet fortlöper kommer skolan att ytterligare formalisera samarbetet och göra det
till ett återkommande inslag.
Storyutbildningen

Storyutbildningen samarbetar med manusförfattare från hela världen men företrädelsevis
från USA och Hollywood. Utbytet är omfattande och beskrivs på skolans hemsida. Samarbete med Michael Weiss Publisher har inletts som är en av de absolut största bokförläggarna avseende filmlitteratur. Avsikten är att utveckla ett samarbete med målsättningen att
studenter på Storyutbildningen kan översätta någon bok till svenska och lansera i Sverige.
Story är med i en mailinglista med nya böcker som vi kan få ta del av och läsa samt skriva
reviews på under namnet Storyutbildningen.
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6.2 Integrationsenheten / Arbetsmarknadsenheten

Integrationsenheten (IE) och arbetsmarknadsenheten (AME) - Den 1 juli gick startskottet
för det kommunala partnerskapet med Kibaha i Tanzania, finansierat av ICLD. Det är integrationsenheten som driver ett jämställdhetsprojekt med inriktning på att få kvinnor att ta
plats i beslutande organ i Kibaha. Det ska också gynna nyanlända i Sverige. Projektet vill
hitta metoder för att underlätta för nyanlända kvinnor att ta del av vårt jämställda samhälle.
Den första projektaktiviteten var ett besök i Visby i september 2019 av både styrgrupp och
projekt-grupp från Kibaha. Vid detta besök engagerades både integrations- och arbetsmarknadsenhetens personal, chefer samt politiker i GVN från både opposition och majoritet. I november besökte projektgruppen bestående av personal från IE och AME Kibaha
för första gången. Förutom att bekanta sig med olika verksamheter i Kibaha genomfördes
en första workshop för personal och politiker i Kibaha.

Ärendenr RS BUN 2019/974 & GVN 2019/257 Datum 2020-01-03

Från och med november 2019 deltar Vuxkomp i en nordisk pilotgrupp för att utveckla en
modell för kompetensutveckling för ledare/pedagoger/samordnare som arbetar med vuxna
deltagare som kommer från ”utsatta” förhållanden. Tex personer som står långt från arbetsmarknaden, bidragsberoenden, låg utbildningsbakgrund etc. Den nordiska lärcirkeln
består av två deltagare från varje nordiskt land som träffas vid fyra tillfällen under 2020 och
två under 2021. Däremellan har varje deltagare i uppgift att bilda en egen grupp där den
nordiska erfarenheten kommer till lokal nivå.
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Uppföljning Självmordsförebyggande program
Innehåll
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Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober år 2015 att godkänna Program
för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland för åren 2015 – 2018.
Utifrån uppdragen som beskrivs i Program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland för åren 2015–2018, ansvarade barn- och utbildningsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden för planering av aktiviteter inom följande områden:
•

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

•

Skolan har tydliga rutiner för upptäckt av risk för självmord och självmordsförsök

•

Plan tas fram för att personal i skolan har kunskap om psykisk ohälsa

Uppföljning
De specifika aktiviteter som planerades i Programet för självmordsförebyggande arbete
inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, UAF, för åren 2015 – 2018 är i möjligaste
mån genomförda och slutredovisade i BUN, november 2018.
Därefter beslutade Regionfullmäktige vid sitt sammanträde i december 2018 att
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Uppföljning Självmordsförebyggande program



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



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

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under 2019 haft två representanter (psykolog
från Barn- och elevhälsan och kurator från Vuxenutbildningen) i den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som har i uppdrag att revidera Program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, genom Barn- och elevhälsan, har tagit fram en aktivitetsplan för 2019 för att fortsätta ge skolan ökad kunskap om psykisk (o)hälsa och självmordsförebyggande arbete, i avvaktan på ny beslutat Program för självmordsförebyggande
arbete inom Region Gotland.
Aktivitetsplanen för att fortsätta ge skolan ökad kunskap om psykisk (o)hälsa och självmordsförebyggande arbete är framtagen i samarbete med Region Gotlands strateg inom
folkhälsa och välfärd.
Fortsätta ge skolan/eleverna genom hela skoltiden kunskap om psykisk hälsa
och självmordsförebyggande arbete
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Revidera och förankra/sprida UAF: s Handlingsplan psykisk hälsa

X

Utbilda Yam-instruktörer (Yam - Youth Aware of Mental health)

X
X

X

Ta fram material, rutiner och genomföra kunskapshöjande dialoger
med skolpersonal/föräldrar tema psykisk hälsa

X

X

Arbeta för att kunna utbilda Pax-instruktörer

X

X

Ärendenr RS

Datum 2020-01-17

Ta fram material, rutiner och genomföra kunskapshöjande dialogtillfällen/lektioner med eleverna tema psykisk hälsa på grundskolan och
gymnasieskolan
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1 Sammanfattning
Verksamhetsgrannar, rektorer och Barn- och elevhälsans medarbetare ser alla tendensen att
fler barn och unga är i behov av extra stöd och specialinsatser. Vår utmaning här är att hitta
sätt att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande (som skollagen kräver) samtidigt
som efterfrågan och trycket på Barn- och elevhälsan kompetenser och insatser gällande individärenden i det åtgärdande arbetet är mycket stort.
Flera rektorer på grundskolan för fram att de inte har förutsättningar att leva upp till lagkravet på ett elevhälsoarbete som främst är förebyggande och hälsofrämjande. Risken/konsekvenser av att Barn- och elevhälsan inte kan möta elevernas behov av elevhälsa behöver
analyseras ytterligare.
Skolinspektionen konstaterar (2019-06-26), efter att ha genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning av grundskolan på huvudmannanivå, att Gotlands kommun inte uppfyller författningskraven avseende att se till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande och för att stödja elevernas utveckling mot målen. (2 kap. 25 §
skollagen).
Stort behov av elevhälsans insatser och åtgärder på individuell nivå. Svårt att klara att
främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande med nuvarande tilldelade resurstillgång.
Gotlands elevhälsa kostar sammantaget mindre än rikssnittet och har samtidigt en barnoch ungdomspopulation som enligt tillgänglig statistik har behov av samhällsstödjande
hälso-/psykosociala insatser som överstiger rikssnittet.
1.1

Viktigare händelser

Barn- och elevhälsan var i början av ht 19 i stort sätt fulltaligt i samtliga yrkesgrupper vilket
är svårt att uppnå då Barn- och elevhälsans professioner är nationella bristyrken. I dagsläget
är det mycket svårt att rekrytera legitimerade psykologer. Kompetensförsörjningen är ständigt en aktuell fråga som vi måste arbeta med. Barn- och elevhälsan rekryterar nationella
bristyrken och eventuella uppkomna vakanser får stora konsekvenser för bibehållen likvärdighet och kvalitet för eleverna samt innebär arbetsmiljörisker för medarbetare.

Ärendenr BUN 2019/974] Datum 2020-01-17

Statsbidraget, Likvärdig skola, som gått till grundskolan, var i delar planerad att finansiera
resursökning av elevhälsopersonal för att förstärka möjligheten att kunna ge insatser utifrån
elevers behov. Samtidigt har osäkerheten kring statsbidraget, Likvärdig skola, gjort att medel som var tänkta/planerade att gå till resursförstärkning av Barn- och elevhälsan, inte
kunnat realiserats.
Skolinspektionen konstaterar (2019-06-26), efter att ha genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning av grundskolan på huvudmannanivå, att Gotlands kommun inte uppfyller författningskraven avseende att se till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande och för att stödja elevernas utveckling mot målen. (2 kap. 25 §
skollagen).
Vi har under året tagit ytterligare steg i att utveckla kvalitet och likvärdighet genom t.ex. ar3 (34)
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bete med vårt psykosociala program, föräldrautbildning, forskningssamarbete gällande tidiga och förebyggande insatser, riktade föreläsningar till pedagoger och förstärkt samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin. Vi har även sjösatt en digitaliseringsprocess för hälsosamtal som kommer att generera statistik gällande elevernas psykiska och fysiska hälsa på
individnivå, gruppnivå, skolnivå och Gotlandsnivå. Vår förhoppning är bl.a. att kunna bidra
med underlag för strategisk planering. Under hösten fick fem medarbetare instruktörsutbildning i Yam (Youth Aware of Mental health) som ligger under Karolinska Institutet.
Detta är en evidensbaserad metod i förebyggande psykisk hälsa som vi nu kommer att
kunna ge alla elever under deras tid på högstadiet.
1.2

Måluppfyllelse

Vi har arbetat med att ytterligare utveckla likvärdighet och det hälsofrämjande arbetet för
stödet för elevernas måluppfyllelse och hälsa. Många olika processer och insatser har genomförts för att uppnå detta, exv metodbok, kvalitetsledningssystem, förtydligande av yrkesgruppernas uppdrag, fler delar i ett hälsofrämjande basprogram med insatser riktade såväl till elever, skolpersonal och föräldrar.
1.3

Ekonomisk analys av resultatet

Statsbidraget, Likvärdig skola, som gått till grundskolan, har i delar kunnat finansiera resursökning av elevhälsopersonal som förstärker möjligheten att kunna ge insatser utifrån elevers behov. Samtidigt har osäkerheten kring statsbidraget, Likvärdig skola, gjort att medel
som var tänkta/planerade att gå till resursförstärkning av Barn- och elevhälsan, inte kunnat
realiserats.
Ej kompenserad av särskolan för skolsköterske- och skolläkarresurs.
Ingen riktad finansiering för kostnad för utbildning av Yam-instruktörer.
1.4

Utveckling på sikt

Ärendenr BUN 2019/974] Datum 2020-01-17

Det råder ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan och omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för
den mentala hälsan. Skolan hanterar både elevers lärande och deras hälsa, där elevernas
hälsa får konsekvenser för deras skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i
skolans sociala miljö. Våra verksamhetsgrannar, rektorer samt barn- och elevhälsans medarbetare ser alla tendensen att fler barn och unga är i behov av extra stöd och specialinsatser.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Skolinspektionen konstaterar (2019-06-26), efter att ha genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning av grundskolan på huvudmannanivå, att Gotlands kommun inte uppfyller författningskraven avseende att se till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande och för att stödja elevernas utveckling mot målen. (2 kap. 25 §
skollagen).
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Under hösten gjordes en Lex Maria anmälan gemensamt med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utifrån en suicidhändelse.
Under hösten fick fem medarbetare instruktörsutbildning i Yam (Youth Aware of Mental
health) som ligger under Karolinska Institutet. Detta är en evidensbaserad metod i förebyggande psykisk hälsa som vi nu kommer att kunna ge alla elever under deras tid på högstadiet.

3 Förväntad utveckling
Verksamhetsgrannar, rektorer och Barn- och elevhälsans medarbetare ser alla tendensen att
fler barn och unga är i behov av extra stöd och specialinsatser. Vår utmaning här är att hitta
sätt att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande (som skollagen kräver) samtidigt
som efterfrågan och trycket på Barn- och elevhälsan kompetenser och insatser gällande individärenden i det åtgärd-ande arbetet är mycket stort.
Stort behov av elevhälsans insatser och åtgärder på individuell nivå. Svårt att klara att
främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande med nuvarande tilldelade resurstillgång.
Gotlands elevhälsa kostar mindre än rikssnittet och har samtidigt en barn- och ungdomspopulation som enligt tillgänglig statistik har behov av samhällsstödjande hälso-/psykosociala insatser som överstiger rikssnittet.

4 Perspektiv samhälle
Redovisas i nämndens övergripande verksamhetsberättelse.
5

Kvalitet
I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur någonting är och upplevs, vilket kan vara
olika hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför att identifiera mottagaren av en vara eller tjänst och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla överenskommen
kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna ska känna tillit till att regionen använder
skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.
(Region Gotlands styrkort)
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5.1

Områden/resultat där verksamheten avviker jämfört med till exempel tidigare resultat, andra enheter eller genomsnittsresultatet för Gotlands kommunala skolor, samt skillnader mellan pojkar/män och flickor/kvinnor

Utifrån tillgänglig statistik
Redovisning från Kolada: Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1–9, kr/elev
2017;
-

Riket 3571 kr/elev

-

Gotland 3282 kr/elev
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Redovisning från Verksamhetsledare BarnSam/Regionstyrelseförvaltningen 2017;
-

Kontakt med BUP: Gotland drygt 10 % - Riket knappt 6 %

-

Förskrivning av ADHD-läkemedel (0–24 år): Gotland 35 per 1000; Riket 20 per
1000

-

Antidepressiva läkemedel (0–24 år): Gotland 35 per 1000; Riket 12 per 1000

-

Psykisk funktionsnedsättning (18–24 år): Gotland 8 per 1000; Riket 5,5 per 1000

-

Orosanmälningar till socialtjänsten (13–20 år): Gotland 8 %; Riket 4 %

Redovisning från Kolada: Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1–9 kr/elev
2018;
-

Riket 3516 kr/elev

-

Gotland 3762 kr/elev

Redovisning från Kolada: Kostnad elevhälsa i kommunal gymnasieskola kr/elev
2018;

5.2

-

Riket 2879 kr/ elev

-

Gotland 2078 kr/elev
Analys av ovanstående områden/resultaten

Mycket hög efterfråga på Barn- och elevhälsans insatser och professioners kunskaper.
5.3

Slutsatser samt planerade åtgärder med anledning av ovanstående

Stort behov av elevhälsans insatser och åtgärder på individuell nivå. Svårt att klara att
främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande (som lagen kräver) med nuvarande tilldelade resurstillgång. Gotlands elevhälsa kostar sammantaget mindre än rikssnittet och har
samtidigt en barn- och ungdomspopulation som enligt tillgänglig statistik har behov av
samhällsstödjande hälso-/psykosociala insatser som överstiger rikssnittet.
Översyn av medarbetarnas uppdrag och fördelning mot skolenheterna kommer att ske
samt samverkan med verksamhetsgrannar.
5.4

Förtydliga hur digitalisering har påverkat måluppfyllelsen

Finns inga resultat för barn- och elevhälsan.
5.5

Delaktighet

Ärendenr BUN 2019/974] Datum 2020-01-17

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

6.1

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
(mål 23)

Mitt arbete känns meningsfullt: 97 %
Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete: 90 %
Jag ser fram emot att gå till arbetet: 74 %
6.2

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

Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser: 87 %
Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare: 94 %
Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete: 84 %
6.3

Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)

Jag är insatt i min arbetsplats mål: 94 %
Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt: 74 %
Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete: 86 %
6.4

Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
(mål 26)

Ärendenr BUN 2019/974] Datum 2020-01-17

Elevhälsans medarbetare har i alltför många fall ej helt lagenliga/undermåliga lokaler
att tillgå i sitt yrkesutövande (sekretess – hygien – och kvalitetsaspekter m.m.) samt även
undermåliga möjligheter gällande samverkan/teamarbete utifrån lokalfrågan. Fler än 10
skolor har allvarliga lokalbrister och lever inte upp till lagkrav.
Många medarbetare upplever hög arbetsbelastning med stress som följd samt att medarbetarantalet är för lågt i förhållande till antal skolenheter och elever/insatsbehov.
Vakanser får stora konsekvenser för bibehållen likvärdighet och kvalitet för eleverna samt
innebär arbetsmiljörisker för medarbetare. Korta vakanser kan vi inte fylla då möjligheten
till vikarier för elevhälsans professioner är i stort sätt obefintlig.
Nuvarande skolstruktur med många små enheter får negativa arbetsmiljökonsekvenser för
Barn- och elevhälsans medarbetare (liksom sämre kvalitet på elevhälsoarbetet).
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Arbetsmiljö/sjuktal

I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål: Kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregående år.
(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.3)

Utvecklat rehab-samtalen, arbetat med förtydligande av uppdrag och prioritering, arbetat
med att förstärka teamarbete.
Sjuktal
BUN

16 01 01 –
11 30

17 01 01 –
11 30

18 01 01 –
11 30

19 01 01 –
11 30

Förändring från 18

BUN totalt

5,93

5,94

5,66

6,21

0,55

Barn- och
elevhälsan

8,56

7,90

7,78

8,44

0,66

6.5

Medarbetarundersökning 2019

Styrkor: Känner du dig respekterad av din chef? Känner du dig respekterad av dina kollegor? Får du stöd av din chef när du behöver det? Arbetar ni på din arbetsplats efter era
mål?
Utvecklingsområden: Har du de förutsättningar du behöver för att göra ett bra jobb?,
Fungerar arbetsfördelningen bra på dinarbetsplats?, Följer ni på din arbetsplats upp ert arbete? Är din arbetsplats fri från konflikter som påverkar arbetet negativt?
6.6

Ledarskap

Stort medarbetarantal, 50, som består av olika professioner (läkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer och specialpedagoger) under ledning av en chef. Barn- och elevhälsans chef
är inte placerad på samma arbetsplats som medarbetarna. Medarbetarnas arbetsplatser finns
över hela ön. Arbetar med tydlighet gällande förväntningar, möjligheter och eget ansvar utifrån vår organisation.

7

Ekonomi

Ärendenr BUN 2019/974] Datum 2020-01-17

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

7.1

Faktorer som påverkar verksamheten ekonomiskt både negativt och positivt.

Statsbidraget, Likvärdig skola, som gått till grundskolan, var i delar planerad att finansiera
resursökning av elevhälsopersonal för att förstärka möjligheten att kunna ge insatser utifrån
elevers behov. Samtidigt har osäkerheten kring statsbidraget, Likvärdig skola, gjort att medel som var tänkta/planerade att gå till resursförstärkning av Barn- och elevhälsan, inte
kunnat realiserats.
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Ej kompenserad av särskolan för skolsköterske- och skolläkarresurs.
Ingen riktad finansiering för kostnad för utbildning av Yam-instruktörer.
Uteblivet statsbidrag från Migrationsverket som tidigare var sagt skulle finansiera tjänster/kostnader särskilt riktade mot gruppen nyanlända.
7.2

Summera kort erfarenheterna kring besparingspaketet 2017–2019, exempelvis om de beslut som tagits i samband med detta gett ekonomisk effekt
och hur det påverkat medborgare och brukare.

Ingen ekonomisk förstärkning trots:
1. Skolinspektionen konstaterar (2019-06-26), efter att ha genomfört en regelbunden
kvalitetsgranskning av grundskolan på huvudmannanivå, att Gotlands kommun inte
uppfyller författningskraven avseende att se till att det på grundskoleenheterna
finns tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den
kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande och för att stödja elevernas
utveckling mot målen. (2 kap. 25 § skollagen).

Ärendenr BUN 2019/974] Datum 2020-01-17

2. Stort behov av elevhälsans insatser och åtgärder på individuell nivå. Svårt att klara
att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande med nuvarande tilldelade resurstillgång. Gotlands elevhälsa kostar sammantaget mindre än rikssnittet och har
samtidigt en barn- och ungdomspopulation som enligt tillgänglig statistik har behov
av samhällsstödjande hälso-/psykosociala insatser som överstiger rikssnittet.
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Bilagor

Bilaga 1: Sammanställning mål
Utvecklingsområde: Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund

Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Utveckla våra elevhälsoteam för att lyckas med arbetet kring elever i
behov av stöd samt det förebyggande och hälsofrämjande arbetet

X

Synliggöra och förtydliga elevhälsoarbetet ink respektive yrkesgrupps
arbete

X

Statistik efter hälsobesök - Belysa barnungdomars hälsa på gruppnivå
och Gotlandsnivå. Planera och prioritera insatser

X

Genomförd

X

Effekt, det vill säga hur märks detta i din verksamhet?
Ökad tillgänglighet mot elever, föräldrar, pedagoger - Utvecklat strategiskt, operativt elevhälsoarbete utifrån samlat nulägesunderlag/hälsosamtal.
Utvecklingsområde: Arbetsmiljö och kompetensförsörjning

Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Kompletta arbetsrum och arbetsutrustning.

X

Förtydligande av elevhälsans, yrkesgruppernas uppdrag kommunicerat till skolledning. Tydliga rutiner för respektive yrkesgrupps
arbete, bra introduktion

X

Skriva attraktiva annonser

X

Genomförd

X

Effekt, det vill säga hur märks detta i din verksamhet?
Bra bemanningssituation
Utvecklingsområde: Allas ansvar för skolans uppdrag

Aktivitet

Status

Ärendenr BUN 2019/974] Datum 2020-01-17

Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Ökat ansvar för elevernas psykiska hälsa genom hälsofrämjande och
förebyggande insatser genom att skapa ett BEH basprogram för psykisk hälsa

X

X

Fortsatt arbete med aktiviteter med kollegialt lärande i fokus

X

X

Kompetenshöjning och utbildning

X

X

Effekt, det vill säga hur märks detta i din verksamhet?
Ökat säkerställande av delaktighet och kunskapslyft i BEH genom exempelvis goda exempel
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Utvecklingsområde: Gotlands kompetensförsörjning

Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Utveckla samarbete med universitet, högskola ink förstärka mottagande av studentpraktikanter, PTP samt förslag till forskningsprojekt

Påbörjad

X

Genomförd

X

Effekt, det vill säga hur märks detta i din verksamhet?
Regiongemensam PTP-samordnare/PTP-program. Tar emot studenter från specialist-sjuksköterske-utbildning, psykologutbildning och socionomprogrammet.
Utvecklingsområde: Integration och etablering

Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Integration och etablering, om möjligt mer resurser, tid.

X

Kompetenshöjning

X

Ökad integration i skolmiljö, kartläggning av behovet av mötesplatser
och aktiviteter i skolmiljön på olika stadier (låg, mellan, hög och gymnasiet)

Genomförd

X

X

Ärendenr BUN 2019/974] Datum 2020-01-17

Effekt, det vill säga hur märks detta i din verksamhet?
Lotsen, ytterligare förbättrat kartläggningen och mottagandet från EMI
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Bilaga 2: Hörselpedagogiska insatser 2019

Antal barn och elever
Det finns totalt 40 barn och elever med hörselnedsättning, 15 flickor och 24 pojkar.
Insatser totalt 198 hörselpedagogiska insatser har gjorts. Fördelat på 45 möten, 41 handledningstillfällen, 4 utbildningstillfällen, 35 observationer, 53 kontroller/utbildning av hörseltekniska system, 20 av insatserna har varit på individnivå.
Totalt finns det 19 hörseltekniska system varav 15 har anslutits till verksamhetens digitala
verktyg under 2019.
Grundsärskola
På 6 elever har 25 insatser riktats. 4 av eleverna har hörseltekniska system och insatserna
har varit att handleda personal i hur de fungerar och används. Samtliga system har anslutits
till skolans digitala verktyg.
Gymnasiesärskola
På 2 elever har 12 insatser gjorts. Kontroller av hörselteknisk utrustning/hörapparater samt
anslutning av 2 system till skolans digitala verktyg.

Ärendenr BUN 2019/974] Datum 2020-01-17

Före förskola
När barnet är yngre än ett år informerar hörselvården föräldrarna att möjlighet finns att
träffa hörselpedagog för rådgivning inför barnets start i förskolan.
Förskola
På 6 barn har totalt 36 insatser gjorts varav 11 möten, 9 handledningar, 12 observationer, 4
insatser har varit kontroll av hörselteknisk utrustning där sammanlagt 3 teknikfel hittats och
åtgärdats. I förskolan finns 2 hörseltekniska system, båda har anslutits till digitala verktyg.
Föräldrarna godkänner att hörselvården överlåter audiogram och hörselstatus till hörselpedagog samt skickar information och Hjälpreda hörsel till rektorn. Rektor skickar in en ansökan till hörselpedagog och sammankallar till ett förberedande möte tillsammans med specialpedagog, berörd personal och föräldrar inför barnets start i förskolan. En översyn görs
av förskolans ljudmiljö och vilka anpassningar och hjälpmedel som ska förberedas. Efter
inskolningen följer hörselpedagogen upp med observerande besök av barnet i verksamheten. Personalen får handledning i barnets hörselstatus, hörselnedsättningens konsekvenser, vad som är en tillgänglig auditiv lärmiljö och vad som är hörselvänliga pedagogiska
strategier samt ger förslag på material i b.la. teckenspråk. Personal ges utbildning i hur hörapparater fungerar och i de fall hörselteknisk utrustning finns, hur det fungerar och används. Barnet följs sedan upp med minst 1 observation/besök/ handledning av personal/
termin och vid behov. I de fall barnet har hörselteknisk utrustning gör hörselpedagogen
och hörselvårdens tekniker också en teknikkontroll 1 gång/termin. Hörselpedagogen deltar
vid barnhälsomöten.
Grundskola
Av totalt 26 elever har 125 insatser riktats till 19 elever. 20 insatser består av kontroll av
hörteknik där 4 fel hittats och åtgärdats, 82 insatser består av möten, handledning och
klassrumsobservationer. Utöver insatserna här ovan, har Läskar riktats till en elev med hörselnedsättning i F-klass med totalt 39 tillfällen. Samt att 8 av 11 hörseltekniska system i
grundskolan har anslutits till skolans digitala verktyg. Vid nya elever är rutinerna som för
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förskolan. Vanligtvis inleder hörselpedagogen en kontakt med skolans rektor, specialpedagog och lärare för samtal. Skolans auditiva lärmiljö ses över. Kontakt med föräldrar tas vid
behov och alltid inför insats på individnivå.
Insatser i skolan är fortlöpande utbildningar för personal och elev i hur hörselteknisk utrustning fungerar och används på ett tillgängligt sätt. Det är utprovning och utvärdering av
elevens hörapparater att dessa fungerar i skolans lärmiljö och tillsammans med ev. hörselteknisk utrustning.
Handledning och utbildning ges till personal i hörselnedsättningens konsekvenser och i
hörselvänliga pedagogiska strategier. Planeringar görs vid stadieövergångar samt deltar vid
överlämningssamtal vid behov. Insatser på individnivå görs vid behov med samtal och utbildning om den egna hörselnedsättningen och olika hörselstrategier för att stärka individens hörselmedvetenhet. Deltar vid EHT, EHK och nätverksmöten.

Ärendenr BUN 2019/974] Datum 2020-01-17

Övrigt
Samverkansmöten Utöver ovan nämnda insatser har det varit 29 möten med bl.a. hörselvården, hörselsamverkan, specialpedagogiska nätverket på Gotland, SPSM:s nätverksträffar
för hörselpedagoger/specialpedagoger inom Stockholms Landsting, teckensamverkan,
särskolans resursteam, möten med hörseltekniska företag, möten med hörseltekniker och
hörselvårdens kurator.
Utbildningar Har gått en 9 veckors internetbaserad utbildning arrangerad av SPSM en fördjupningskurs ”att undervisa elever med hörselnedsättning”. Har deltagit vid 2 utbildningsdagar med CI-enheten Huddinge och deltagit vid en 2 dagars konferens av Phonak med
tema ”kommunikation” för barn och elever med hörselnedsättning.
Handledning av tidigare anställd hörselpedagog, 7 timmar.
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Bilaga 3: Synpedagogiska insatser 2019

Uppdrag Synpedagogens arbete är främst inriktat på att försöka bedöma och klarlägga
vilka pedagogiska konsekvenser synnedsättningen ger för eleven och i vad mån de påverkar
att nå målen i kunskapskraven i skolan.
Summering Totalt har ca 559 insatser gjorts fördelade enligt nedan. Insatserna har riktat
sig kring 58 barn och elever av ca 170 barn och elever. Av de 58 är fördelningen 21 flickor
och 37 pojkar.
Fördelningen i tjänsten är 70% grundskola, 30% särskola vilket i år på ett ungefär fördelat
sig på: 25% förskola, 55 % grundskolan och 20% Särskola.
Året har karaktäriserats av en ökning av antalet rådfrågningar och förfrågningar om insats.
Flera nya ärenden med små förskolebarn har inkommit vilka har fått högsta prioritet. Kunskapsnivån hos pedagoger och elevhälsopersonal har ökat (glädjande) och man vet därför
vad man kan fråga efter.
Karaktär: Eftersom en synskada ”inte går över” kan inte ärenden avslutas utan pågår så
länge verksamheten efterfrågar stöd och kunskap. De delas därför in i två huvudgrupper: 1)
Barn och elever med synnedsättning med synskärpa 0,3 och lägre 2) Elever med Syntolkningssvårigheter där problemen främst visar sig i läs och skrivförmåga. Direkt kopplat till
möjligheter att nå kunskapsmålen. I denna grupp finns största efterfrågan.
Antal ärenden som inte hunnits med under 2019
Enskilda ärenden: 17
Klass/gruppärenden: 1
Uppföljningsärenden: Förskola:2, Särskola:28, Grundskola: osäkert
Handledningsärenden:1 (Polhem)
Övrigt t ex synmiljöbedömningar: 4 (Lärbro, Linden, Solberga, Västerhejde)
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Särskola Ingår i särskolans resursteam med möten en gång i veckan. Närvarar även vid
några APT som ett led att hålla mig uppdaterad om verksamheten samt ge rektor aktuellt
läge. Arbetar över hela Särskolans linje från åk 1 t o m Gy år 4. Aktuellt har varit ”Synväskor”, handledning till personal, nätverksmöten med Habilitering och skola samt översyn
och uppmärkning för tillgänglig lärmiljö utifrån synnedsättning. Stora delar av Särskolan
har inte fått tillgång till insats detta år.
Före förskola Insats sker genom samarbetsavtal Syncentral – Barn och Elevhälsan. Barn
som ligger i riskzonen för kraftig försenad eller utebliven synutveckling kommer alltid via
remiss från ögonläkaren till Syncentralen. Huvudsyfte är snabb insats med mål att ge föräldrarna information om synstimulering och ge konkreta råd och tips. Insatsen avslutas i
samband med att barnet får en förskole placering. Samarbete sker med kurator vid ett
första hembesök. Därefter med synpedagogen på Syncentralen alternativt att synpedagogen
åker själv. Insats: 8 hembesök kring 4 barn.
Förskola Arbetsgången är liknande som mot grundskola men mer inriktad på screeningar
för funktionell syn med ”Synväskan”. Samverkansmöten sker med Förskolan Humlan/Heden (rektor och ansvarig pedagog), Got It och Habiliteringen och efterföljs alltid av ett
möte med föräldrar.
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Grundskola Efter att rektor, specialpedagog, skolsköterska eller Syncentralen via remiss
från Ögonmottagningen kontaktat mig kontaktar jag föräldrar för inhämtande av tillstånd
att ta del av elevens ögonjournal. Skolan kontaktas för inledande samtal innan insats. Det
kan innebära intervjuer med personal, föräldrar, klassrumsobservationer, screeningar, utprovning och utbildning av hjälpmedel, miljööversyn och anpassning, information och utbildning till pedagoger i förskoleklass, grundskolan och friskola, ge förslag på lämpligt
material, överlämningssamtal vid stadieövergångar, delta i pedagogiska diskussioner.
Gymnasieskola har uttryckt ett behov av stöd från synpedagog kring elever med synskada
som börjat år gy1. Diskussion har förts över möjligheter att ge stöd från BEH. Aktuellt har
varit: telefonkontakt rektor/specialpedagog, 1 planeringsmöte kring blind elev som börjar
ht.19 samt tre tillfällen med översyn av miljöanpassning för samma elev. Förfrågningar har
inkommit från gymnasiet kring tre elever utan efterföljande insats. Konsultation via telefon
med information om synskadan samt råd hur de söker sig vidare. Orsak: synpedagogens arbete omfattar inte gymnasiet.
Kvantitativ redovisning
av utförda Insatser/
arbetsområden
Förskola
Grundskola

Särskola

Ärendenr BUN 2019/974] Datum 2020-01-17

Gymnasieskola

Synpedagogens arbete är främst inriktat på att bedöma och klarlägga vilka pedagogiska
konsekvenser synnedsättningen ger för eleven och i vad mån de påverkar att nå målen
i kunskapskraven i skolan.
Antal ärenden: 16
Totalt 131 insatser varav: Möten: 36, Besök: 43, Konsultation/kontakt/efterarbete: 52
Antal ärenden: 28
Totalt 327 insatser varav: Möten: samverkan utanför Beh: 38, möten inom BEH: 59,
Möten på skolor:19, elevbesök: 27, Konsultation/ kontakt: 72, Föräldrakontakt: 25, Utb.
Till personal: 6, Fortbildning: 17, Miljöbedömningar: 6, Övrigt, eget arbete mm 58
Antal ärenden: 14
Totalt 101 insatser varav: Möten:40, Personalkontakt/utb: 18, Elevbesök: 12, Konsultation 18, Miljöarbete, eget arbete mm: 13
Överlämning kring 1 elev

Övrigt
Nätverksmöten/samverkansmöten: Barnsynmöten med syncentral och ögonmottagning
varannan månad. Möten med förskola-Habilitering – Got It regelbundet varje månad antal:
8
SPSM: Har deltagit i SPSM:s utredningsinsatser och fortbildning på ön kring 1 elev i grundskolan.
Kontakter med rådgivare på RC syn, samt SPSMs rådgivare för synfrågor kring två elever.
Initierat ett föräldrapar till kurs samt lärare på en skola.
Deltagit i 1 nätverksmöte för Synkontaktpersoner i kommuner i Stockholm vid två tillfällen
samt en träff för Synpedagoger i Särskolan.
Deltagit i Synkonferens ”LVI dagarna” Växjö med utbildning inom synområdet.
Deltagit i möte kring Läs och skrivgaranti från förskoleklass på Ljusgården.
Eget arbete: för och efterarbete inför alla uppgifter ovan. Läsa och Leta ny forskning, inspiration till personal, pedagogiska tips, ibland inhandla, tillverka modeller, kontakta nätverket
kring synspecifika frågor samt planering. Ingår sen december i Samverkan som skyddsombud för BEH-huset. Genomfört utvecklingsarbete i GDPR genom att ha deltagit vid två
infomöten, 2 interna möten samt praktiskt genomförande.
Blankett om ansökan om insats från synpedagog har införts.
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Bilaga 4: Talpedagogiska insatser 2019

Uppdrag Talpedagogens arbete innebär att vi förebygger läs- och skrivsvårigheter.
Summering Under 2019 så har talpedagogernas verksamhet decimerats. Från och med augusti är det bara en talpedagog som arbetar inom Barn- och elevhälsan. Detta har gjort att
talpedagogens arbete har förändrats. Talpedagogen arbetar nu enbart mot barn i åldern 3–5
år.
Har fått in 215 ansökningar under året, fördelat på 69 flickor och 146 pojkar. En liten ökning sen föregående år.
Förskola, ålder 3–5, Arbetsgång
1. Ansökan med problembeskrivning skickas in av förskolan.
2. Kartläggningstillfälle/Handledning. Talpedagogen träffar barnet och gör en kartläggning tillsammans med pedagogen.
3. Arbetsplanering/Handledning. Talpedagogen, tillsammans med pedagogen, gör en
arbetsplanering med nulägesbedömning, kopplade insatser och val av material.
4. Uppföljning/Handledning. Hur är nuläget? Vad har gjorts? Hur blev resultatet?
Vad fortsätter pedagogerna att arbeta med?
Handledningen ger tillfälle till specifik kunskapsöverföring och den skriftliga arbetsplaneringen med uppföljning kan ses som en kvalitetssäkring

Ärendenr BUN 2019/974] Datum 2020-01-17

Övrigt
Språkotek/förskolan och de lägre åldrarna i skolan Driver en Språkoteksverksamhet
som innebär att pedagoger kan låna lådor med språkstimulerande material. Det kan vara lådor gällande munmotorik, färg och form, ordförråd, berättande, tidig matematik, sagor och
språklig medvetenhet. En insatts som är hälsofrämjande då den vänder sig till alla barn/elever.
Under läsåret har 185 lådor lånats ut. En markant minskning från tidigare år.
Läsklar Under läsåret 18/19 har vi provat en läsmetod som heter Läsklar på 10 barn. Läsklar är en multisensorisk metod för att lära sig läsa som är framtagen av Anna Aldenius
Isaksson. Metoden har forskats på SFI i Köpenhamn med starka resultat. Nu under hösten
var det dags att utvärdera försöket. Det visade sig att endast en elev låg kvar inom samma
område när vi tittade på nivån på avkodningsförmågan, medan de övriga förbättrat sig med
en standardavvikelse eller mer. Psykologen som initierade försöket har tillsammans med
kvarvarande talpedagog presenterat metoden och resultatet för Specialpedagogiska nätverket.
Samverkan Två gånger per år har vi samverkansmöte med logopedmottagningens och habiliteringens logopeder. Där diskuterar vi särskilda frågeställningar och pratar om våra arbetssituationer. Kollegial kunskapsöverföring. Vi sitter med i barnkonferenser på förskolan
där förskolechef, specialpedagog, psykolog och BVC-sköterska ingår.
Handledning Har haft handledning av logoped från Söderlogopederna i Stockholm.
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Bilaga 5: Kurativa - Psykosociala insatser 2019

Insatser som ej blivit utförda
Enskilda elevärenden: ca 20 (Brist på tid för att kunna ta emot nya elever för samtal, pga
många pågående)
Klass/gruppärenden: ca 12 (Tidsbrist och begränsade förutsättningar/ På grund av ej
ändamålsenliga lokaler har det ibland varit svårt att få till samtalsgrupper och samspelsövningar. Behov av fler kring självkänsla och normer)
Handledningsärenden: ca 5 (Tidsbrist)
Insatser med lång väntetid
Enskilda elevsamtal: ca 10 (2–3 v mellan samtalen - Svårt att få till en kontinuitet på
grund av tidsbrist)
Samtal med föräldrar: ca 10 (3–5 v väntetid - Tidsbrist/får ej tag på)
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Grundskola
Under 2019 har det varit minskad kuratorsresurs på vissa områden pga frånvaro.


Totalt antal elever i kuratorssamtal: 621 st. Av dessa är drygt hälften längre samtalskontakter med fler än 3 samtal (ca 380)



Föräldrasamtal/familjesamtal (per telefon samt fysiska möten): 308 st



Anledning till kuratorskontakt, mest förekommande: eget mående/psykisk ohälsa,
stress, hemsituation, svårighet att fungera i grupp, koncentrationssvårigheter, kamratrelationer/konflikter/utanförskap/kränkningar, prestation, skolfrånvaro, ångest,
färdighetsträning,



Skolsociala kartläggningar: 31st



Konsultationer till skolpersonal: sker flera gånger i veckan för de flesta kuratorer,
lågt räknat ca 1000 konsultationer.



Handledning, i mer organiserad form: ca 200 tillfällen, en av kuratorerna har gett
handledning till fritidspersonal/personal i förskoleklass i samarbete med skolpsykolog



Grupp/klassarbeten: 46 grupper med totalt 141 tillfällen



Grupp/klassarbeten, teman: Värdegrund bl a utifrån peppy pals, pubertet, kamratskap/socialt samspel, vänskap, maktspråk-tilltal-språkbruk, RESCUR, sociala medier/datorspel och åldersgränser, självförtroende/självkänsla, konflikthantering,
klassklimat/trivsel/trygghet/arbetsro, sex och samlevnad.



Föreläsningar, elever: psykosociala programmet, stopp min kropp, vänskap, värderingar, sociala medier/vad säger lagen om kränkningar på nätet/olaga hot/förtal
mm, självkänsla/självförtroende, stress/studieteknik, psykisk ohälsa, pubertet,
maktspråk-tilltal-språkbruk, ”Stadig grund”
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Föreläsningar, skolpersonal: Suicidprevention, frånvarotrappan, krisplanens uppbyggnad, händelserapporter – hur de används mm, värderingsövningar, ”Stadig
grund”



Presentation av kuratorsrollen på APT: 20 st



Föräldramöten: 33 st. Här har kuratorn gett information om vad en kurator kan
vara behjälplig med samt kontaktuppgifter, klass och grupputveckling, samspel, sociala medier, stress, vilka stöd som finns i föräldrarollen. En kurator har informerat
om ”stadig grund”



Medverkan i kränkningsärenden: 49 st + en kurator som medverkar i ca 20/termin



Kränkande behandlingsutredning: 13 st + en kurator som utreder ca 10/termin



Särskoleutredningar: 16 st



SIP-möten: 10 st



EHK: 114 st



EHM: Svårt att få en siffra på detta. Ser väldigt olika ut mellan skolorna. Vid en
skola där man använder sig av EHM i stor utsträckning har en kurator funnits med
på ca 110 st varav 17 st är samverkansmöten (ej SIP), en annan kurator har närvarat
vid 29 st.



Socialtjänstanmälningar som man skrivit själv: 33 st



Socialtjänstanmälningar som man medverkat i: 77 st



BUP-remisser: 13 st



Psykosociala programmet: åk 2 – 45 klasser, åk 5 – 30 klasser, åk 7 – 44 klasser



ABC – föräldrastödsgrupp: 3 grupper á 5 tillfällen/grupp – totalt 15 tillfällen. Görs
av 2 kuratorer.
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Övrigt - grundskola
Alla grundskolans kuratorer har medverkat i skolornas elevhälsoteamsmöten (EHT). Det
kan skilja hur ofta man medverkar, allt från 1 gång/månad till 1 gång/vecka, beroende på
möjlighet samt hur ofta skolan har dessa möten.
En kurator och en skolsköterska har tagit fram ”Stadig grund” vilket de arbetat med på
olika sätt t ex via studiegård 1 lektion/vecka, via föreläsningar till elever och skolpersonal.
Alla kuratorer arbetar även med Psykosociala programmet i alla åk 2, åk 5 och åk 7 över
hela Gotland. Man har även i uppdrag att utveckla och utvärdera detta program under året.
Det finns även material för förskoleklass men utförs i mån av tid. Utvärdering av Psykosociala programmet finns i bilaga 10.
3 kuratorer har gått utbildning i rePULSE, en av dessa har arbetat med rePULSE med 1
person vid 12 tillfällen (1-2 tim/tillfälle)
18 (34)

Region Gotland
Avdelningen för Barn- och elevhälsan

Verksamhetsberättelse 2019

Kuratorsgruppen har gjort en satsning att alla ska ha fått MI-grundutbildning under 2019
och under våren 2020 ska alla även gå en påbyggnadsutbildning i detta.
3 kuratorer har gått YAM-utbildning under hösten 2019 och ska arbeta vidare med detta i
samarbete med 2 skolpsykologer.
Kuratorerna har även t ex utfört olika klassobservationer. En av kuratorerna har detta som
ett arbetssätt för att arbeta mer förebyggande mot psykisk ohälsa då det ger en möjlighet att
fånga upp problemen i ett tidigt skede. Det kan även vara ett arbetssätt som ökar möjligheten till mer fokuserad handledning till pedagoger.
Kuratorer medverkar vid elevers frånvaro där man har en viktig roll i möten samt i vissa
fall även gör hembesök.
Kuratorer medverkar i trygghetsteam, arbetar övergripande med plan mot kränkande behandling, tar fram trygghets/trivselenkäter samt samtalsunderlag som används vid utredande av kränkande behandling.
Kuratorer utför klassintervjuer av olika slag i syfte att t ex se på klassens klimat och trivsel.
En kurator har organiserat, planerat och tagit fram material till ex Värdegrundsdag i skolan
samt övernattning med alla åk 7.
En kurator har öppen mottagning i ett försök att öka tillgängligheten.
En kurator har informerat om socialtjänsten på SFI i Fårösund och Visby då det finns en
stor rädsla bland nyanlända.
En kurator har fungerat som en av handledarna till en socialpedagogsstudent och haft med
denna person i arbete i klass och haft 2 handledningssamtal.
Kuratorer har även varit behjälplig för elever som önskar sommarjobb via regionen.
Kuratorerna samverkar med andra myndigheter såsom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri mfl.
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Gymnasieskola
Under delar av höstterminen har det varit bortfall av kuratorsresurs på gymnasiet pga frånvaro (drygt 1 månad) samt glapp i rekrytering (ca 1 månad).


Totalt antal elever i kuratorssamtal: 495 st. Av dessa är ungefär en tredjedel längre
samtalskontakter med fler än 3 samtal (158)



Familjesamtal/föräldrasamtal: ca 55 st



Anledning till kuratorskontakt, mest förekommande: psykosocial problematik, ångest, sömnsvårigheter, hög frånvaro, prestationskrav, prokrastinering, stress, oro, orkeslöshet, studieläget, låg motivation, familjeproblem.



Grupp/klassarbete: 16 st, antal tillfällen varierar



Grupp/klassarbete, teman: konflikter av olika slag, hedersrelaterat våld.
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Föreläsningar till klasser: ca 10 st, rättigheter i samhället – riktat till nyanlända, arbetsmarknaden – riktat till nyanlända, stress psykosocialt program, hur vi är mot
varandra, roller i klassen.



Föreläsningar skolpersonal: psykisk ohälsa, info kring ABC



Presentation av kuratorsrollen på APT: 2 st



Medverkan på föräldramöten: 4 st, info om ABC och föräldrautbildning, rollen som
skolkurator



Konsultation: ca 86 st



Handledning, i mer organiserad form: 39 st samt vid EHT-möten



Medverkan i kränkningsärende: 10 st



Kränkningsutredningar: 4 st



Socialtjänstanmälningar som man skrivit själv: 21 st



Socialtjänstanmälningar som man medverkat i: 18 st. Kurator har en rådgivande roll
i ex EHT.



BUP-remisser: 8 st



Särskoleutredning: 2 st



SIP-möten: 9 st



Skolsocial kartläggning: 10 st



Utredning om social inackorderingsbidrag: 16 st



Psykosociala programmet gymnasiet: 2 klasser, är under utveckling.
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Övrigt - gymnasieskola


Kuratorer har medverkat i öppen info/samtal i biblioteket där elevhälsan pratat om
psykisk ohälsa.



En kurator har arbetat med hedersrelaterat våld, för 5 elever, i samarbete med
Länsstyrelsen i Linköping samt Socialförvaltning.



En kurator har arbetat med 8 bostadslösa elever. Samarbete med Röda korset.



Kuratorerna har medverkat i olika EHM-möten.



En kurator har medverkat i samordningsmöte med Mini-Maria, Röda Korset.
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Som kurator på Wisbygymnasiet medverkar man i elevhälsoteamsmöten (EHT) 1
gång/vecka. Man arbetar även med likabehandlingsplan, krisplan, deltar i EHP-möten 1 gång/mån, finns behjälplig vid klassfördelning och i plan inför uppstart år 1.



En kurator har medverkat i införandet av mentorskap, skolinspektionens intervju
samt i regionens krisgrupp.
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Bilaga 6: Psykologiska insatser 2019

Summering Under 2019 har psykologgruppen lyckats hålla en tillräckligt god bemanning
för att kunna utveckla det generella och proaktiva arbetet. Fokus för psykologgruppen har
legat på att öka implementering av generella och proaktiva insatser på gruppnivå.
OBS! All psykologinsats-statistik nedan är tagen from ht 19, dvs speglar inte hela året utan
endast höstterminen.
Särskola Arbetet har enbart handlat om enskilda elevärenden. Antal utredningar för att säkerhetsställa målgruppstillhörighet: 4 elever. Konsultation till medlemmar av särskolans resursteam: 3 elever. (Särskolan ”köper” 10 % psykologresurs).
Förskola Arbetet har till största delen handlat om att skapa ett basutbud som erbjuds
samtliga förskolor på ön i form av BHT. I detta tvärprofessionella sammanhang sker konsultationer till pedagoger rörande individ, grupp eller ”fenomen”. Antal BHT: 26, Föreläsningar: 2
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Grundskola Arbetet har präglats av ett ökat fokus till att ge generella, proaktiva insatser till
ffa lärare och elever. Psykologerna rapporterar om ett ökat Dessutom har närvaro på olika
möten på skolorna (EHT etc) fortsatt prioriterats. De flesta psykologerna har rapporterat
att skolpedagogiska insatser ej prioriteras framför bedömningar inför remisser till vården.
Analysen är att elever blir lidande då tid till dessa bedömningar tas från a) det generella arbetet på skolorna b) handledning av lärare.


Antal EHT/EHM/EHK/EHP: 260



Antal SIP: 4



Antal IF-utredningar/frågeställning skolform: 8



Elever som enkom träffat psykolog för remiss till sjukvården: 15



Skolpedagogisk utredning/kartläggning i syfte att bistå pedagoger i arbetet med enskild elev: 11



Handledning/konsultation (externt, mot skolpersonal): 30



Föreläsningar/Workshops (mot elever): 8



Föreläsningar/Workshops (mot pedagoger): 15



Samtal med elev: 52



Samtal med föräldrar: 24



Handledning/Konsultation mot skolledning (planering av insatser på grupp eller
org. nivå): 8



Möte med arbetslag på skolorna (exk konsultation. Tex APT etc): 4



Samtal med andra instanser (bup, 1a linjen, soc, andra rektorer, förskolechef): 23
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Följande generella, proaktiva insatser har genomförts - grundskola


Arbete med att systematisera skolfrånvaro för analys



Gett föreläsningar: grupputveckling, anknytning, arbetslag som fastnat, CPS på fritids (förtydligande pedagogisk, inlärningsteori), närvarorutiner/kunskap om närvaro, närvarokultur & riskbeteenden, Våld & hot



Genomfört en bildstödsdag (svag teoretisk begåvning)



Arbetat med tolkning och analys av trivselenkäter



Genomfört klassrumsobservationer (studiero)



Implementering av Hallbergs metod (att vända en klass)



Psykopedagogiskt arbete kring att skapa effektiva team
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Gymnasieskola Arbetet har präglats av fortsatt hög tillgänglighet av psykologisk spetskompetens till elever och lärare.


Antal EHT/EHM/EHK/EHP: 39



Antal IF-utredningar/frågeställning skolform: 1



Elever som enkom träffat psykolog för remiss till sjukvården: 3



Skolpedagogisk utredning/kartläggning i syfte att bistå pedagoger i arbetet med enskild elev: 1



Handledning/konsultation (internt, inom EPI): 12



Handledning/konsultation (externt, mot skolpersonal): 37



Samtal med elev: 25



Samtal med föräldrar: 9



Handledning/Konsultation mot skolledning (planering av insatser på grupp el org.
nivå): 5



Möte med arbetslag på skolorna (exk konsultation. Tex APT etc): 3



Samtal med andra instanser (bup, 1a linjen, soc, andra rektorer, förskolechef): 15

Följande generella, proaktiva insatser har genomförts - gymnasieskola


Information av psykologkompetens (presentera, delta på APT etc)



Handledning (stärka personalgrupp, svåra ärenden)



Workshop med elever (relationsfärdigheter)
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Workshop med elever+ lärare (konkretisering av värdegrund)



Planering av generella insatser på skolan, ink informationsinhämtning lokalt och
nationellt
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Bilaga 7: Medicinska insatser 2019
OBS! Redogörelsen nedan är hämtad från tillgängliga data i PMO
Insatser/ skolform
Grundskola

Grundsärskolan

Skolsköterskor
Hälsobesök F-klass: 414 st
Hälsobesök åk 2: 478 st
Hälsobesök åk 4: 495 st
Hälsobesök åk 6: 554 st
Hälsobesök åk 8: 527 st
Vaccinationer: Unika elever 1 591 st
Antal vaccinationer 1 669 st
Planerade elevbesök: Unika elever 2 965 st
Antal kontakter 4 440 st
Uteblivna besök: Unika elever 71 st
Antal kontakter 78 st
Öppen mottagning/oplanerade elevbesök:
Unika elever 1 214 st, Antal besök 2 014 st
Endast administration: Unika elever 6 721 st
Antal kontakter 6 801 st
Telefon: Unika elever 752 st, Antal kontakter 1 052 st
Kontroller BUP: Unika elever 64 st,
Antal kontakter 109 st
Klasskonferenser:190 st
EHK/EHT:561 st
SIP:5 st
Antal remisser till specialistkliniker inom Hälso-och
sjukvården:73 st
Hälsobesök åk 2: 0 st
Hälsobesök åk 4: 6 st
Hälsobesök åk 6: 5 st
Hälsobesök åk 8: 6 st
Vaccinationer: Unika elever 14 st,
Antal vaccinationer 18 st

Skolläkare
Läkarbesök:
Unika elever 133 st
Antal kontakter 142 st
Administrativa ärenden:
Unika elever 126 st
Antal kontakter 136 st

Hälsobesök åk 1: 452 st
Vaccinationer: Unika elever 28 st,
Antal vaccinationer 47 st
Planerade elevbesök: Unika elever 192 st
Antal kontakter 232 st
Uteblivna besök: Unika elever 87 st
Antal kontakter 103 st
Öppen mottagning/Oplanerade elevbesök:
Unika elever 289 st, Antal besök 408 st
Endast administration: Unika elever 495 st
Antal kontakter 874 st
Telefon: Unika elever 61 st, Antal kontakter 81 st
Kontroller BUP: 0 st
Klasskonferens: 496 st
EHK/EHT: 421 st
Antal remisser till specialistkliniker inom Hälso-och
sjukvården: 3 st

Läkarbesök gymnasieskolan +
gymnasie-särskolan:
Unika elever 42 st
Antal kontakter 45 st
Administrativa ärenden:
Unika elever 4 st
Antal kontakter 4 st

Övriga insatser går ej att separera ur den totala statistiken.
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Gymnasieskola

Gymnasiesärskola
Lotsen
Övrigt

Går ej att separera ur den totala statistiken.

Hälsobesök 83 st
Remisser till Vårdcentral: 73 st
Tagit emot studenter till specialistsjuksköterska: 6 st
Deltagit i föräldramöten, klassrumsinformation goda levnadsvanor.
Information/stöd till pedagoger vid kroniska sjukdomar hos
elever.
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Bilaga 8: Utvärdering av psykosociala programmet åk 2, åk 5 och åk 7

Psykosociala programmet åk 2
Huvudtema Barnkonventionen
Utvärderingen genomförd 2019-06-19 av Maria Törnqvist och Carina Schüberg
Bakgrund
Det skolkurativa arbetet har under många år handlat om att stötta enskilda elever samt åtgärdande arbete. År 2011 ändrades skollagen där det förtydligades att skolkuratorer ska arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande. Därav väcktes tanken att mer aktivt lägga
större vikt på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Liksom alla reformer har även
denna förändring tagit tid. År 2016 påbörjade skolkuratorernas psykosociala program och
har fram tills nu utvecklats till att bli en viktig del av skolkuratorernas psykosociala arbete
på Gotland. Arbetets utveckling har stöd i så väl lagar som vägledningar.
I skollagen står att:
”I Skollagen beskrivs elevhälsans uppdrag som främst förebyggande och hälsofrämjande
samt att det är elevernas utveckling mot utbildningens mål som ska stödjas. Det innebär exempelvis att ge eleverna möjlighet att fokusera på studierna genom att undanröja hinder för
lärande, utveckling och hälsa” (www.skolverket.se).
“Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet
och integritet, alla människors lika värde, jämlikhet samt solidaritet mellan människor. Var
och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling” (Skollagen 1 kap 5 §).
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“Barnkonventionen fastslår i en av sina huvudprinciper att alla barn har lika värde och rättigheter och att inget barn får diskrimineras. Alla barn har rätt till en trygg skolmiljö och
skolkuratorn har en viktig roll att fylla i skolans trygghetsskapande arbete. (Backlund
2017:41, Skolsocialt arbete).
Tillvägagångssätt
Enligt konventionen har konventionsstaterna en skyldighet att göra barnkonventionens
värderingar, normer och principer allmänt kända bland både vuxna och barn. Målet med
arbetet i åk 2 är att göra eleverna inom Region Gotland medvetna om sina rättigheter och
samhällets skyddsnät. Arbetet har därav utförts med utgångspunkt i barnkonventionen. I
det psykosociala programmet har vi utgått från barnkonventionens fyra grundpelare, vilka
är artiklarna 2, 3, 6 och 12 i enighet med BRIS. Efter varje genomfört tillfälle har eleverna
fått besvara en enkät med frågorna: Har du lärt dig något nytt idag? har du hört talas om
barnkonventionen tidigare? och har denna lektion varit rolig/intressant?
Det psykosociala programmet testades för första gången vårterminen 2017. Ingen skriftlig
utvärdering gjordes. Skolkuratorerna fick dock positiv respons från elever samt pedagoger i
skolan. Detta ledde till att skolkuratorerna tog beslut om att vidareutveckla det psykosociala
programmet. I enlighet med skolkuratorernas uppdrag att främst arbeta hälsofrämjande
och förebyggande har utvecklingen lett till att det i dagsläget finns ett psykosocialt program
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riktat mot årskurs 2, 5 och 7. 2019 utförs den andra uppföljningen för årskurs 2. Utvärderingen har genomförts enligt årshjulsplaneringen under vårterminen 2018 och 2019. Denna
genomgång av utvärderingar avser endast vårterminen 2019. Genom skriftliga utvärderingar har vi utvecklat det psykosociala programmet för att synliggöra kvalitén och likvärdigheten inom Region Gotland.
För att kunna bedöma kvaliteten krävs dialog med eleverna för att förstå och hitta samband. Dialogen gör att eleverna blir delaktiga i sitt eget lärande. För att skapa dialog med
eleverna har vi bedömt att programmet bör utföras av två skolkuratorer för att få utrymme
och möjlighet att skapa samtal och dialog med eleverna. Skolkuratorerna har även noterat
att det är viktigt att elevgruppen inte är för stor. Vi har därför valt att dela stora klasser (ca
35 elever) på två grupper för att ge eleverna möjlighet till delaktighet och ökat lärande. Vi
har också uppmärksammat att i de fall läraren varit närvarande och delaktig har resultatet
och det fortsatta arbetet med eleverna blivit bättre.
Var är vi?
Resultat och måluppfyllelse
Skolkuratorerna på Gotland har fullföljt det psykosociala programmet i åk 2 på 24 skolor
och i 27 klasser under vårterminen 2019. Av de genomförda skolorna har vi fått in utvärderingar från samtliga 27 klasser. Det psykosociala programmet har inte kunnat genomföras i
fem skolor och därmed inte i fem klasser.
Resultat av 483 svarsenkäter årskurs 2, 2019.
Har du lärt dig något nytt idag
Har du hört talas om barnkonventionen tidigare
Har denna lektion varit rolig/intressant?

Ja
68% (330)
49% (236)
70% (338)

Vet ej
23% (110)
26% (128)
21% (100)

Nej
9 % (43)
25% (119)
9 % (45)

Vart ska vi?
Uppdrag och mål
Målet är att nå ut till samtliga elever i åk 2 i Region Gotland för att ge en likvärdig kunskap
kring barns rättigheter, med utgångpunkt i barnkonventionen. Genom ett likvärdigt arbete
kvalitetssäkras även skolkuratorernas uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
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Analys
Målet att nå ut till samtliga elever i årskurs två har inte uppnåtts fullt ut på grund av att kuratorsgruppen har haft sjukskrivningar och hög arbetsbelastning.
Ur resultatet går det att utläsa att 68% av eleverna efter utförd lektion har lärt sig något
nytt.
9% uppger att de inte lärt sig något nytt, samtidigt som 9 % uppgett att lektionen inte varit
rolig eller intressant. Ur ett analytiskt perspektiv kan vi fundera över om det är samma 9%
som uppger att de inte lärt sig något som anger att lektionen inte var intressant. Frågan är
om detta är en grupp vi inte lyckas nå eller har de redan kunskaper om barnkonventionen.
49% av eleverna svarar att de hört talats om barnkonventionen, vilket indikerar på att
många skolor arbetar med barnkonventionen. Samtidigt svarar 68% att de har lärt sig något
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nytt idag. Detta kan tolkas som att flera av de elever som redan haft kunskap om barnkonventionen tidigare har fått ytterligare kunskaper. Vi ser också att det blir skillnad då skolpersonalen arbetar utifrån ett pedagogiskt perspektiv och skolkuratorerna ur ett mer psykosocialt perspektiv, därmed kompletterar professionerna varandra. Ur inlärningssynpunkt
samt stödbehov har skolkuratorerna även reflekterat över att eleverna i en del frågor är i
behov av repetition. Ur Skolkuratorernas psykosociala perspektiv läggs stort fokus på vart i
samhället stöd och hjälp finns samt när det kan vara lämpligt att söka hjälp. I det psykosociala programmet lägger även skolkuratorerna stor vikt vid att eleverna får diskutera samtycket utifrån rättigheterna att bestämma över sin kropp. Samtalen handlar om så väl sexuell beröring, vuxna som slår barn samt kränkande behandling.
Av mervärde svarar många elever under lektionspasset att de kan gå till skolkuratorn om
det är i behov av stöd. Ur ett bredare psykosocialt perspektiv ser vi även en stor vinst i att
arbeta systematiskt och synliggöra oss i klassrumsmiljön. Det har varit påtagligt att eleverna
efter utförd lektion, har haft lättare att söka upp skolkuratorn för stöd och hjälp.
Jämföra resultat 2018 / 2019

Har du lärt dig något nytt idag
Har du hört talas om barnkonventionen tidigare
Har denna lektion varit rolig/intressant?

Ja
2018
72%
(246)
35%
(122)
75%
(257)

2019
68%
(330)
49%
(236)
70%
(338)

Vet ej
2018
21%
(73)
38%
(129)
16%
(55)

2019
23%
(110)
26%
(128)
21%
(100)

Nej
2018
7%
(24)
27%
(92)
9%
(32)

2019
9%
(43)
25%
(119)
9%
(45)
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Jämfört med föregående år har vi nått en större grupp, 483 elever 2019 jämfört med 343
elever 2018, vilket är en ökning med 140 elever. Det har visat sig att fler elever har grundläggande kunskaper kring barnkonventionen 2019, då resultatet visar på en ökning med
14%. 2018 svarade 65% att de inte vet eller att de aldrig har hört talas om barnkonventionen tidigare. 2019 var siffran 51%. Detta visar på att kunskapen om barnkonventionen
har förbättrats men samtidigt är det mer än hälften (51%) av eleverna som har bristande
kunskaper.
Resultaten visar att det totalt är en ökning med 4 % som anser att de inte vet eller inte lärt
sig något nytt 2019 jämfört med föregående år. Detta kan påvisa att fler elever känner till
barnkonventionen. Det kan även vara en indikation på att skolkuratorerna inte lyckats fullt
ut i sitt framförande. För att nå ut till ännu fler, det vill säga de 9% av de elever som inte
anser att programmet är intressant eller roligt, kan programmet behöva uppdateras. Exempelvis i mer bildlig struktur för att nå barn med olika behov.
I sin helhet har det psykosociala programmet visat på en positiv utveckling gällande ökade
kunskaper till eleverna om barnkonventionen. Då det ligger i skolans uppdrag att prata om
barnkonventionen så ser vi att skolkuratorernas psykosociala program bidragit till skolans
måluppfyllelse enligt läroplanen.
När vi kritiskt granskade vårt material föregående år såg vi behov av att tillföra ytterligare
material kring “Stopp min kropp” och kränkningar, vilket också gjordes i enighet med
skolkuratorernas grunduppdrag kring kränkande behandlingar.
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Vi fick även synpunkter på att utvärderingen behöver ses igenom gällande ansiktsuttryck
kopplade till svarsalternativen. Att exempelvis en vet ej behöver inte kopplas till bilden av
ett ledset ansikte. Revidering har utförts och inga nya synpunkter har inkommit. Det Föregående året sågs även ett behov av förbättring kring hanteringen och av insamlandet av utvärderingarna för att under året underlätta sammanställning, utvärdering och analys. Under
2019 har alla skolkuratorer samlat in utvärderingar under årets gång från samtliga klasser.
Önskvärt var att delanalyser gjorts under året, vilket inte har skett på grund av tidsbrist.
Hur gör vi?
Planering/utveckling
Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet riskerar ofta att få stå tillbaka för akuta och
åtgärdande arbetet. Ett förbättringsområde är att vi ska planera in samtliga klasser i ett tidigare skede. Detta för att säkerställa att alla elever får tillgång till materialet enligt målsättningen. Under 2019, mars månad, följdes det upp vilka skolor som tagit del av programmet
för att säkerställa likvärdigheten. Trots tidigare uppföljning har 5 klasser inte tagit del av
programmet. Tydligare målsättning kring tidsgräns då det psykosociala programmet ska
vara gjort bör vara utsatt.
Det är fortsatt en viktig fråga hur insatserna ska följas upp och utvärderas. Detta vill vi
fortsätta lyfta i arbetsgruppen för att det psykosociala programmet som helhet ska utvärderas och kvalitetssäkras på ett likvärdigt sätt.
Med jämna mellanrum behöver vi se tillbaka på och sammanfatta det som pågår för att försäkra oss om att insatserna leder mot planeringens mål. Detta gör vi genom att kontinuerligt reflektera och dokumentera svårigheter och framgångar. Vi väljer också att revidera
materialet i åk 2 för att ännu bättre möta de behov som finns och få bästa möjliga resultat.
I utvecklingsarbetet har vi tagit hänsyn till kommentarer från skolkuratorerna utifrån reflektion och erfarenhet av klassrumsarbetet. I förbättringsarbetet är det önskvärt att göra
powerpointmaterialet mer bildligt och med mindre text. Vid presentation används olika inlärningsstilar för att skapa förutsättningar att nå alla barn. Det är även av vikt att lägga in ett
resonemang kring barns skyldigheter då det ibland kan tolkas att barn får bestämma och
göra som de vill när vi pratar om rättigheter. I samband med utvärderingen görs även revidering av presentationen och dess medföljande handledning. Kuratorsgruppen har som mål
att utvärderingen under ht. 2019 kommer att ske digitalt.
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Genomförande
Skolkuratorerna har utsett en grupp, psykosociala gruppen, som har ansvar att vara drivande i att arbetet görs med tillhörande utvärdering och revidering. Skolkuratorerna arbetar
två och två för att få god kvalité på lektionen, göra eleverna mer delaktiga samt skapa tillfälle för skolkuratorerna till kollegialt lärande. Det kollegiala samarbetet bidrar även kontinuerligt till möjlighet att reflektera och analysera.
Hur blev det?
Delaktighet
Samtliga skolkuratorer som arbetar inom grundskolan har varit delaktiga i det psykosociala
programmet gällande presentation, utvärdering samt revidering. Lärarna har uppvisat ett
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större intresse och varit närvarande i en högre utsträckning än tidigare. Majoriteten av de
barngrupper vi mött har visat på stor delaktighet.
Fortsättning
I sin helhet uppfattar vi att materialet har uppskattats av så väl elever, lärare och kuratorer.
Vi ser värdet av ett uppföljande material till lärare för att ge eleverna möjlighet till repetition. Även säkerställa att alla elever får informationsfoldern om vart de kan vända sig vid
behov av stöd. Önskvärt vore att överlämna en plansch med barnkonventionens grundläggande budskap. För att få mer kunskaper om lektionen har gett barnen ökad kunskap om
barnkonventionen kommer eventuellt en utvärdering med lärarna att ske.
Sammanfattning
Övervägande visar resultatet att de flesta elever har lärt sig något nytt. Endast 24 elever anser att de inte har lärt sig någonting nytt. Samtidigt har många barn hört talas om barnkonventionen tidigare kan vi också utläsa av resultatet. Upplägget av lektionen har varit uppskattad. Skolkuratorerna vill fortsätta detta förebyggande och hälsofrämjande arbete i åk 2
för att medvetandegöra eleverna om sina rättigheter och kunskap om att ingen får kränka
dem eller diskriminera dem av något skäl. Arbetet stärker och underlättar kontakten mellan
eleverna och skolkuratorn. Att vi pratar om rättigheter och kränkningar gör att eleverna vet
att man kan ta upp dessa frågor med skolkuratorn men även vart man kan vända sig om
dem skulle behöva söka annan hjälp.
Psykosociala programmet årskurs 5 läsåret 2018/2019
Huvudtema Sociala medier/kränkningar

Utvärderingen utförd 2019-08-28 av Catharina Björklund och Christina Wigström
I sin helhet uppfattar vi att materialet har uppskattats av såväl elever, lärare och kuratorer.
Detta har vi två kuratorer uppfattat då ämnet berör och eleverna visar en igenkänningsfaktor. Även lärare har kommit in i diskussionerna.
Åsikter från skolkuratorsgruppen har inhämtats, och det framgår att materialet har behov
av att uppdateras. Eftersom allt fler barn i lägre åldrar har tillgång till sociala medier så
hamnar dem i situationer som de måste få verktyg till att hantera och kunna bli vägledda i.
Därför måste materialet mer belysa saker som hänt och att barnen själva får reflektera över
sin egen förmåga till att hantera sociala medier.
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Fortsättning

Det vi har lärt oss är att genom att göra sådana här arbeten utvecklas det skolkurativa förebyggande och hälsofrämjande arbetet, säkerställer ett likvärdigt arbetssätt där målet är att
alla elever ska få tillgång till denna kunskap. Vi kommer att utveckla materialet ytterligare
men behålla samma grund, vi kommer även att utveckla utvärderingarna till att även omfatta lärare och därmed öka deras delaktighet. I kuratorsgruppen är det viktigt att planera in
det psykosociala programmet i god tid för att öka deltagandet.
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Slutanalys
Enkätfrågorna är inte tillräckligt utformade för att kunna använda det gedigna systematiska kvalitetsarbetet som är framtaget av skolverket. Mål och syfte behöver tydliggöras för att förenkla vår utvärdering.
Vad behöver vi ta reda på för att utveckla materialet vidare? Vad vill vi uppnå? Gör det någon nytta?
Än så länge är det svårt att se vilka effekter materialet har på lång sikt när det gäller elevernas syn på att
hjälp finns att få.

Psykosociala programmet åk 7 läsåret 18/19
Huvudtema Stress – Återhämtning
Utvärderingen genomförd 2019-06 samt reviderad 2019-08 av Frida Fogelberg, Johanna
Byrsten och Marie Hagberg
Bakgrund – Var är vi?
I Vägledning för Elevhälsan beskrivs följande: Elevhälsans insatser präglas av ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande [10]. Skolan måste hantera såväl elevers lärande som
deras hälsa, och elevernas hälsa har stor betydelse för deras skolprestationer, välbefinnande
och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö. Omvänt har en elevs skolprestationer stor
betydelse för den mentala hälsan. (Ur vägledning för elevhälsan, s 14.) Skolkuratorn står för
de psykosociala insatserna i skolan och forskning visar på att stressrelaterade problem är
vanligt förekommande bland högstadieelever (Malin Anniko, 2018).
Statistiska centralbyrån beskriver i rapporten Så lever unga i Sverige –fakta om ungas liv
(2018) att fler flickor än pojkar har känt sig stressade minst en gång i veckan den senaste
månaden. I den yngre åldersgruppen (12–15 år) är det 46 procent av flickorna som känner
av denna stress, vilket kan jämföras mot 23 procent bland pojkarna. Det är även vanligare
att flickor ofta känner stress på grund av läxor eller prov jämfört med pojkarna. Bland de
som är 12–15 år är andelen flickor 35 procent mot 18 procent bland pojkarna.
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Därav är målet med psykosociala programmet i årskurs 7 att göra eleverna medvetna om
stress och hur de själva kan förebygga och hantera stress samt medvetandegöra dem om
vikten av återhämtning. Under läsåret 2018/19 har skolkuratorerna på Gotland genomfört
det psykosociala programmet i åk 7 på 7 kommunala grundskolor.
Av de genomförda skolorna har vi fått in utvärderingar från eleverna efter genomförd lektion, på 6 skolor och 21 klasser och detta utgör underlaget i vår utvärdering. Utvärderingen
ger oss svar på om eleverna tycker att informationen vid genomförandet av programmet är
relevant och hjälpsamt. Utvärderingarna som eleverna har fått svara på har innehållit följande frågor:
“Har du lärt dig något nytt idag?”, “Var informationen till hjälp för dig?” samt “Saknade du
något?”. Kommentarer och synpunkter har även inhämtats från kuratorsgruppen, efter erfarenhet av genomförda lektioner under läsåret.
Vart ska vi?
Uppdrag och mål
I Vägledning för elevhälsan står följande beskrivet: “Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande
och förebyggande och elevhälsans personal ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Genom
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elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag. En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan. Elevhälsans mål är
att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever.” (Vägledning för elevhälsan, s 28)
Vidare står det även beskrivet: ”Hälsofrämjande arbete (eller åtgärder) innebär att stärka eller att
bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Hälsofrämjande arbete
fokuserar på en självskattad bedömning av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Avsikten är att stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till sin egen förmåga.”
(Vägledning för elevhälsan, s 22.)
Målet med det psykosociala programmet är att nå ut till samtliga elever i årskurs 7 för att ge
en likvärdig kunskap kring stress och stresshantering samt återhämtning.
Analys
För oss skolkuratorer är det viktigt att eleverna är delaktiga vid genomförandet för att deras
tankar, synpunkter och behov blir belysta. I programmet gör vi eleverna delaktiga genom
att genomgående skapa dialog, ställa frågor till dem och låta dem diskutera i grupper. För
att skapa dialog med eleverna har vi bedömt att programmet bör utföras av två skolkuratorer. Detta har kunnat fullföljas till övervägande del.
Vid genomgång av utvärderingarna som eleverna gjort, ser vi behov av att förtydliga frågeställningarna samt svarsalternativen för att få ett mer tillförlitligt underlag att arbeta vidare
med. Exempelvis kan frågan “Saknade du något” vara för otydlig så eleverna inte förstår
vad det är vi efterfrågar.
Vi ser att det är av vikt att mentor eller annan pedagog är med vid lektionstillfället. Detta
för att ha kännedom om materialet samt för att kunna fånga upp elevers frågor och funderingar som kan dyka upp senare. Vi har även uppmärksammat att kommentarer och synpunkter från läraren skulle kunna vara en tillgång vid det fortsatta arbetet med materialet.
Därav ser vi att detta behöver göras i form av en utvärdering som även ges till läraren som
varit med.
Jämföra
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Vi ser att svaren i utvärderingarna skiljer sig mellan olika klasser, vissa upplever att det
stämmer helt att de lärt sig något nytt, medan andra inte upplever att det stämmer alls.
Samma gäller om informationen var till hjälp för den enskilde eleven, i vissa klasser är det
helt eller delvis överensstämmande medan i andra klasser inte alls.
I denna sammanställning väljer vi att inte jämföra skolorna på detaljnivå då vi har för lite
kunskap om enskilda elevers och gruppers förutsättningar utifrån kunskap om stress samt
behov av stresshantering och återhämtning. Detta påverkar möjligheter att hitta förklaringar i svaren i utvärderingarna.
Tolka och förklara
Det finns flera förklaringar till att resultaten skiljer sig mellan klasserna och eleverna. En
förklaring kan vara att vissa klasser har fått information om stress tidigare eller arbetat med
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frågan på något sätt, vilket gjort att vår information inte tillfört något nytt för dessa elever.
Detta har även framkommit i vissa svar från eleverna i utvärderingarna.
Hur gör vi?
Planera
En planering är viktig för att komma igång med arbetet och styra det mot att nå uppsatta
mål. Planeringen pekar ut hur arbetet ska genomföras, följas upp och utvärderas. Arbetet
har kommit igång bra. Det vi ser är att planeringen för det psykosociala arbetet bör göras
tidigt på terminen för att möjliggöra och säkerställa dess genomförande. Vi ser också att en
förbättring som kan göras är att utvärderingarna samlas in kontinuerligt under terminen för
att underlätta sammanställning, utvärdering och analys.
En viktig fråga är hur insatserna ska följas upp och utvärderas. Detta vill vi fortsätta lyfta i
arbetsgruppen för att det psykosociala programmet som helhet ska utvärderas och kvalitetssäkras på ett likvärdigt sätt.
Genomför
För att försäkra oss om att arbetet leder mot det psykosociala programmets mål, sammanställs utvärderingarna och revideras materialet årligen. Under året insamlas även reflektioner, synpunkter och förslag på förändringar från kuratorsgruppen i ett samlat dokument.
Detta tillsammans med elevernas utvärderingar tas sedan i beaktande vid revideringen av
materialet.
Hur blev det?
Resultat åk 7 läsåret 18/19 Totalt 418 fullständiga utvärderingar.
Har du lärt dig något nytt
idag?
Var informationen till
hjälp för dig?
Saknade du något?

Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer inte alls

102

250

66

87

239

92

Ärendenr BUN 2019/974] Datum 2020-01-17

Övervägande andel elever har svarat “stämmer delvis”. Svaret kan tolkas på olika sätt då
svarsalternativet täcker in både det som lutar åt “stämmer helt” och “stämmer inte alls”.
Det blir då svårt att utläsa resultatet och svarsalternativen skulle därför behöva utökas.
Följande kommentarer är ett urval från svar på frågan “saknade du något?”:
”Hur kan man hantera stress?”, ”Vad kan stress leda till?”, ”Vilken hjälp kan man få vid allvarlig stress?”, ”Faktiska exempel på hur man återhämtar sig”. Vissa kommentarer visade
på att informationen var givande; ”Kändes bra som det var”, ”Mycket info var med. Det
var väldigt lärorikt”. Flertalet elever svarade nej på frågan eller skrev inget svar alls. Detta
kan tolkas som att dom var nöjda med informationen. En annan tolkning är att frågan
kanske är för otydligt formulerad så att det inte framgår vad för information som efterfrå-
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gas. Syftet med frågan är att få synpunkter på materialet och tips på förbättringar. Hade frågan varit annorlunda formulerad hade det kanske bidragit till fler mer utvecklande kommentarer.
Vi kan ännu inte se några effekter hos eleverna av materialets innehåll då detta inte har
mätts systematiskt.
Målet har varit att ge samtliga elever i årskurs 7 likvärdig information om stress, stresshantering och återhämtning. Informationen har varit likvärdig då alla skolkuratorer har använt
samma material. Samtliga klasser har fått informationen, vissa dock genomförda sent på
vårterminen. Dock saknas utvärderingsunderlaget från klasserna på en skola, vilket påverkar det slutgiltiga resultatet.
Delaktighet
Genom att låta medverkande lärare svara på en utvärdering skulle vi kunna få lärarens uppfattning om huruvida materialet är relevant och hjälpsamt för eleverna. Detta har inte gjorts
under läsåret, men vi ser att det skulle vara något bra att utveckla.
Fortsättning
Det vi har lärt oss är att genom att göra sådana här arbeten utvecklas det skolkurativa förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Det säkerställer ett likvärdigt arbetssätt där målet är
att alla elever ska få tillgång till samma kunskap. Vi kommer att revidera materialet ytterligare men behålla samma grund.
Ett antal elever har haft synpunkter om behov av förtydligande kring stress och mer information om psykisk ohälsa. Vi skolkuratorer har uppfattningen om att det finns behov av
att tydliggöra sambandet mellan stress och psykisk ohälsa samt behov av att tydliggöra vad
eleverna själva kan göra för att skapa goda förutsättningar för att må bra och klara skolan.
Detta är vår utgångspunkt vid revideringen av materialet och anledningen till att vi lägger
mer fokus på “stadig grund”. “Stadig grund” handlar om vad eleverna själva kan påverka
och ta ansvar för i syfte att må så bra som möjligt och därmed förebygga såväl stress som
psykisk ohälsa.
Vi kommer framöver att utveckla utvärderingarna till att även omfatta lärare och därmed
öka deras delaktighet.

Ärendenr BUN 2019/974] Datum 2020-01-17

Vi ser att det i kuratorsgruppen är viktigt att planera in det psykosociala programmet i god
tid under läsåret för att arbetet ska kunna genomföras och för att öka deltagandet.
Referenser:
"Stuck on repeat, Adolescent stress and the role of repetitive negative thinking and cognitive avoidance.” Malin Anniko 2018.
https://www.forskning.se/2018/09/12/unga-ar-mest-stressade-over-skolprestationer/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/unga-i-sverige/ (2018-06-21)
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Exempel på synpunkter 2019 inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden område
Bilaga Verksamhetsberättelse 2019 BUN
Exempel 1

Inom gymnasiets område inkom frågor gällande gymnasieskolans
värdegrundsarbete från en vårdnadshavare som var orolig utifrån medias bild
av skolan.
Synpunktsärendet vidarebefordrades till rektor som kontaktade anmälaren och
berättade om skolans värdegrundsuppdrag och arbete.
Anmälaren var nöjd med svaret och ärendet kunde därmed avslutas.
Ärendet redovisades vid GVN:s sammanträde i november 2019.
Exempel 2

Inom vuxenutbildningens område inkom synpunkter med klagomål gällande
lärares orättvisa betygsättning. Ärendet följdes upp av rektor och
avdelningschef som besvarade anmälaren att betygssättning inom
vuxenutbildning inte kan överklagas och att betyget står fast.
Anmälaren var inte nöjd med svaret.
Ärendet redovisades vid GVN:s sammanträde i november 2019.
Exempel 3

Ett exempel på synpunkt med positiv kritik inkom efter sommaren gällande
ungdomsenhetens fritidsgård i Klintehamn. Anmälaren var mycket nöjd och
glad över fritidsgårdens fantastiska dagkollo som genomfördes under
sommarlovet.
Den positiva synpunkten mottogs med glädje av ungdomsenhetens personal
och vid GVN:s sammanträde i november 2019.
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Tjänsteskrivelse
GVN 2020/7
29 januari 2019

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kompletteringsbudget investeringar 2020

Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna
förslag till kompletteringsbudget för 2020, enligt bilaga.

Sammanfattning

Överföring av investeringsmedel begärs för projektet ”Flytt VF,RXs och
EE till Solrosen”, medlen avser att iordningsställa skollokalerna i norra
Visby, Herkulusvägen m.fl. Projektet beräknas att starta under år 2020.
Belopp som begärs att överflyttas är fem miljoner kronor.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att beslut om kompletteringsbudget för år 2020
är viktigt då det handlar om beslutade projekt och processer som
startar från år 2020.

Beslutsunderlag
- Bilaga Blankett kompletteringsbudget 2020 GVN

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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Karl-Erik Söderberg
Tf Utbildningsdirektör

Skickas till
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Kompletteringsbudget
Förvaltning: UAF
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Flytt VF, RXs och EE till Solrosen

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr
24508

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

5 000

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

Projekt nr

Beslutad budget

Kvarvarande

Motiv till att projektet ej

budget 2018

förs med

Kvarvarande
budget 2018
5 000

5 000

Kompletteringsbudget 2019
5 000

5 000

Ev budget
2019

0

Rev budget
2019 (kol G+H)
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
Rolf Anderson

-

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Ej påbörjat

Motiv till överföring
Avser VF,RXs och EE,
skolloaker norra Visby, Herkulesvägen m.fl.

Anvisningar till mall
Tabell 1
Inv.projekt
Delar av projekt om uppdelat
Projektnr
Beslutad budget
Ev tilläggsanslag
Kvarvarande budget 2017
Kompletteringsbudget
Ev budget 2018
Status
Motiv till överföring

Beslutstext och år i Strategisk plan och budget
Om det beslutade inv.projektet är uppdelat i flera underprojekt läggs de här på det antal radet som behövs
Antingen för hela projektet eller för varje delprojekt
Enligt beslut i Strategisk plan och budget
Tilläggsanslag och beslutsdatum för det/dessa
Det som återstår från tidigare år
Det som begärs att föras med till 2019
Det som eventuellt finns som ny budget 2019
Beskrivning av status, påbörjat eller beräknad starttid
Ska fyllas i med en kort beskrivning av motiv

Tabell 2

Fylls i med de projekt som eventuellt ska avslutas och inte föras med till kommande år. Anledningen är att RF tagit beslut
om att projekten ska genomföras och behöver alltså information om de inte ska det och i så fall varför.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/12
9 januari 2020

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Beslutsattestanter år 2020

Förslag till beslut

•

Till generella beslutsattestanter utses; nämndens ordförande
Andreas Unger och tf. förvaltningschef Karl-Erik Söderberg.

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 Jimmy Söderström utses nämndens ordförande Andreas
Unger och tf förvaltningschef Karl-Erik Söderberg.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/39
23 januari 2020

Jimmy Söderström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av resultat från år 2019

Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett ekonomiskt negativ
resultat för år 2019. Detta innebär att det inte finns några medel att
överföra till det egna kapitalet.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Investeringsplan lokaler för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1. Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett stående uppdrag, från
regionfullmäktige, att till budgetberedningen varje år redovisa
investeringsplan för de närmaste åren.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå
balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med
beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga
insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar
till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Anmärkning: Driftkostnaden är i alla förslag nedan uträknad med
schablonen 8 % av investeringen. (Kapitalkostnad och övriga kostnader som
el, värme, vatten mm.)
Den senaste planen behandlades av Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i mars 2019.
På begäran av Regionstyrelsen görs här en utökad uppskattning av
investeringsbehov för perioden 2021 – 2025.
2. Prognos och sammanfattning

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

Ärendenr GVN 2020/33 Datum 2020-01-13

nybyggnation.
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Prognos 2019-03-04

Wisbygymnasiet förväntas få fler elever samtidigt som Vuxenutbildningen
och Folkhögskolan expanderar. Detta har gjort att tillgången på lokaler blivit
en begränsande faktor för verksamheternas tillväxt.
Antalet innevånare i åldersgruppen 16–18 år som kan söka till
Wisbygymnasiet kommer att öka med 349 mellan år 2019 till 2027.
Antalet innevånare i åldersgruppen 19-64 kommer att minska med 185
mellan år 2019 och 2027.
Prognosen för vuxenutbildning är osäker men mycket tyder på att
kompetensförsörjningsbristen framöver kommer att innebära en ökning av
behovet av vuxenutbildning. Det handlar dels om att höja utbildningsnivån
för kortutbildade, nyanlända och kunna erbjuda kompetenshöjande insatser
men även yrkesväxling för de som redan har ett arbete. Lärcentrumverksamheten inom Vuxenutbildningen förväntas växa de närmaste åren.
3. Utrikesfödda

Antalet nyanlända beräknas vara oförändrat eller minskande de närmaste
åren mot bakgrund att ett minskat antal flyktingar hänvisas till Gotland.
Under 2020 kommer Gotland att ta emot 67 anvisningar inklusive

Ärendenr GVN 2020/33 Datum 2020-01-13

kvotflyktingar. Denna prognos bygger på ca 75 anvisningar per år under
2020-2030. Andelen kortutbildade på SFI har ökat vilket innebär ett större
behov av anpassade yrkesutbildningar. Efter den stora uppgången 2016 har
en minskning av antalet asylsökande skett. Dock har andelen sfi-elever och
sva-elever inte minskat senast året utan ökat med anledning av att fler och
fler lämnar etableringsprogrammet.
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4. Wisbygymnasiet (WG)
4.1. Elevprognos

Senaste prognosen är från 2019-04-02 och bygger på Statisticons
beräkningar med demografisk framskrivning med antaganden om
byggnation.

Prognos 2019-04-02
Elevantal läsåret 19/20, alla elever, kommunala och fristående skolor

WG:s lokalbehov är beroende av vilket programval eleverna gör och det är
svårt att förutse hur eleverna kommer att välja. Därför är strävan att så
många som möjligt av lokalerna är flexibla och passar samtliga program. De
speciallokaler som behövs för yrkesprogrammen begränsas till endast det
som är specifikt för dessa yrkeskurser.
4.2. Förstudie för att samla alla program till Solrosenområdet alternativt att
stanna kvar på norr.

Tidigare fanns en ambition att samla all verksamhet för WG på
Solrosenområdet i södra Visby och på detta sätt skapa en geografiskt
samlad skola. Det förslag som utarbetades blev tyvärr alldeles för kostsamt
varför WG även i framtiden kommer att finnas i både norra och södra Visby.
Ett arbete pågår att utreda hur Vuxenutbildningen och WG kan samutnyttja
lokaler för framförallt yrkeskurser.
GVN har tidigare uttryckt önskemål om att Wisbygymnasiet skall främja
intresset för yrkesprogrammen och för att utjämna skillnaderna mellan
pojkar och flickor. Några av de hinder som identifierats för detta är
Ärendenr GVN 2020/33 Datum 2020-01-13

uppdelningen mellan norra och södra Visby. Förvaltningen eftersträvar att
skapa en geografiskt samlad skola där alla elever läser tillsammans och så
ofta som möjligt finns i samma lokaler.
Nedanstående är vad som genomförts och planeras.
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El och Energiprogrammets (EE) inriktning för Dator och
kommunikation har flyttat till E-huset och Q-huset på
Solrosenområdet. WG har därmed lämnat Hackspettenområdet och
lämnat plats för bl. a Polhemskolan. Se bild nedan.



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



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



VVS- och fastighetsprogrammet (VF), Sjöfartsutbildningen (RX), El
och Energiprogrammets (EE) inriktning för Elteknik och Bygg- och
anläggning (BA) kommer att ha kvar sina yrkeskurser på Herkulesväg
och Broväg i Norra Visby.

4.3. Lokalerna på Broväg och Herkulesväg

Med anledning av att förstudien om att flytta all verksamhet till söder
översteg den förväntade kostnaden har förvaltningen startat ett arbete för
att kunna fortsätta verksamheten på norr i åtminstone 10 år.
Lokalerna på Herkulesvägen är idag delvis mycket slitna och motsvarar ej
kraven för en modern undervisning. Behov finns för upprustning och
anpassning av lokalerna för VF, EE, RX och BA. Kostnaden enligt den
uppskattning som TKF gjort för att anpassa och renovera dagens lokaler
uppgår till ca 8 mnkr.
Lokalerna på Broväg är nyrenoverade och i gott skick.
Ärendenr GVN 2020/33 Datum 2020-01-13

4.4. Lokalerna på Solrosenområdet.

De flesta byggnader på Solrosenområdet har fått förnyad ventilation och
värmeåtervinning som uppfyller höga krav på en modern, arbetsmiljövänlig
och energieffektiv drift.
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Fordons- och transportprogrammet (FT). Efter förfrågan från branschen
om ny inriktning mot lastbil- och mobila maskiner har beslutats att starta
denna utbildning för ungdomar. För detta har huset delvis återställts till
ungefär den planlösning som varit tidigare. Byggnaden är i stort behov av PU
och verksamhetsanpassningar. För att kunna ta emot elever till den nya
inriktningen krävs skyndsam anpassning (våren 2020) och utjämning av
golvytan. Parallellt med åtgärder av golvyta görs även förstudie och
kostnadsuppskattning beställs under 2020.
Hansahuset har behov av nytt golv där det idag är belagt med trä alternativt
behövs åtgärder för behandling av trägolvet. Golvet är mycket svårstädat.
Behov finns av grupprum.
Desideriahuset. Huset är i gott skick. Underhållsarbete genomfört. Inga
åtgärder planeras.
Steffenhuset planeras inga åtgärder. Brandskyddet har förbättrats för att
kunna övernatta vid uthyrning. (önskemål från Almedalsveckan).
Sävehuset, planeras inga åtgärder. Problem med säkerhet vilket redovisas
som en separat punkt nedan.
E-huset. Omfattande underhåll och ombyggnad genomfört inför flytten av
Elprogrammet, datainriktning. Inga åtgärder planeras.

Matsal och kök, RSF-kök planerar mindre ombyggnad av kök. En översyn av
lokalytan där ev borttagande av befintligt kapprum görs under 2020 till
förmån för ökad sittyta och mat- och diskstationer. Problem med säkerhet

Ärendenr GVN 2020/33 Datum 2020-01-13

vilket redovisas som en separat punkt nedan
Idrottshallarna, Omfattande periodiskt underhåll (PU) genomfördes
sommaren 2017 inför Island Games varför inga nya åtgärder planeras.
Säkerhet och trygghet, Wisbygymnasiet har varit utsatt för ett antal hot och
incidenter under senare år. 2015 stängde hela skolan efter ett hot på sociala
medier. Ett flertal brandtillbud har inträffat. Skolan har också blivit utsatt för
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ett antal hotfulla situationer då elever och obehöriga har slagits och hotat
personal och elever.
Efter genomgång av säkerhetsarbetet har åtgärder påbörjats såsom
övervakning, elektroniska lås samt överfallslarm. Detta i kombination med
ett förbättrat arbete med personal och elever har höjt säkerheten och
tryggheten för personal och elever. Nästa steg är matsalen och därefter
kommer ett antal grund och förskolor att prioriteras.
För dessa säkerhetsåtgärder finns beviljat 1 mnkr 2019 och motsvarande
belopp äskas de följande åren.
5. Gotlands folkhögskola (GFH)

Folkhögskolan finns idag i Hemse och Fårösund. I Hemse förväntas antalet
elever att vara oförändrat de närmaste åren. I Fårösund förväntas en
minskning. Detta innebär att de åtgärder som planeras är underhåll och
modernisering av befintliga lokaler.
5.1. Hemse

Enheten har idag brist på undervisningslokaler och använder andra icke
anpassade lokaler för detta.
Administrationen använder idag undervisningslokaler och skulle med en
annan placering kunna frigöra dessa för undervisning.
Foto och textilhuset har förändrat sin utbildning och önskar därför en
ombyggnad som skulle ge en större samlingslokal. Planändring inom huset
för att frigöra yta och öka tillgängligheten.
De studerande har behov av uppehållsrum, elevkök samt tvättstuga.
Kök och matsal har behov av en förbättrad diskinlämning och diskutrustning.
Förstudie och kostnadsuppskattning bör beställas för översyn av
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måltidsförsörjning, anpassning och eventuell ombyggnad av
kök/matsal/elevkök/tvätt etc.
Region Gotland genomför en utredning av sin framtida måltidsorganisation
varför förvaltningen vill avvakta en eventuell ombyggnad av
kök/matsal/elevkök/tvätt etc.
Fönster på foto-textilhuset är i behov av ommålning.
8 (17)

Region Gotland
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

Investeringsplan lokaler
2021 – 2025

Häggska huset har behov av nymålning.
Önskemål om laddplatser för elbilar.

5.2. Elevhemmet Nygårds

Refererande till:


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



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



Strategisk plan och budget fastställd av RF juni 2018.



Nytt förslag på ombyggnad utarbetat av Visbyark AB 2019-02-13.

I strategisk plan och budget finns 25,5 mnkr beviljade för rivning av befintligt
hus och nybyggnation av elevhem som erbjuder 25 nya elevboenden. Om ett
antal rum, skall användas för service och mindre elevkök blir nettotillskottet
ca 22 rum.
Innan byggstart har beslut tagits att göra en förnyad utredning av ett äldre
förslag som utgår ifrån att bygga om det befintliga huset så att det uppfyller
de önskemål som finns. Som underlag finns det rumsfunktionsprogram som
fastställts i samarbete med verksamheten och TKF. Det nya förslaget
erbjuder 20 nya elevboenden och två kök och tvättrum. I källaren finns
Ärendenr GVN 2020/33 Datum 2020-01-13

tekniska utrymmen för ventilation och service.
Kostnaden för det förnyade omarbetade förslaget beräknas till 19 mnkr
vilket skulle innebära att budget för 2020 blir 4 mnkr.
Finansiering enligt ursprungsförslaget:
7,5 mnkr är överflyttat från UAF till TKF 2017.
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7,5 mnkr är överflyttat 2018
10,5 mnkr flyttas över enligt plan 2020
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har begärt en förnyad utredning
på konsekvenserna av om elevhemmet avvecklas utan att ersättas. Inga
åtgärder planeras förrän det tagits förnyade beslut.
5.3. Fårösund

Idag ca 150 studenter. Lokalerna i Fårösund hyrs av Offentliga Hus AB.
Avtalen är tecknade mellan GFH och hyresvärden. Region Gotlands policy är
att alla externa hyresavtal tecknas av TKF och att sedan verksamheterna hyr
av TKF. Detta arbete påbörjas under 2020.
GFH hade tidigare behov av ytterligare lokaler i Fårösund i form av
studentbostäder. Förhandling har startats om att renovera en före detta
kasern i utbyte mot ett förlängt hyreskontrakt.
6. Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen spelar en avgörande roll för flera stora
samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, utrikesföddas
språkinlärning, individers möjlighet att byta yrke och kompetensförsörjning
till arbetslivet. En rad statliga utredningar har avslutats och pågår där
Vuxenutbildningen är en viktig del.

Vuxenutbildningen på Gotland omfattar grundläggande vuxenutbildning,
gymnasial vuxenutbildning, regionalt yrkesvux, regionalt lärlingsvux, svenska
för invandrare, yrkeshögskoleutbildningar, studie- och yrkesvägledning för
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vuxna samt Lärcentrum (tentamensservice, pedagogiskt stöd och
skolbibliotek). Totalt ca 70 medarbetare och 1900 elever samt de
medborgare som nyttjar tentamensservice, studietek samt studie och
yrkesvägledningen över året.
Elevantalet inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i lektionssal
förväntas öka. Detta beroende på konjunktur och statliga beslut. En del av
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undervisningen genomförs på distans men den förändrade elevgruppen
kräver mer lärarledd undervisning. En stor del av eleverna kommer att ha
annat modersmål än svenska.
För SFI beräknas en viss minskning av antalet elever inom
etableringsprogrammet då anvisningarna till Region Gotland minskat stort
sedan 2017. SFI totalt har inte minskat då det uppvägs av en stor anhörig-,
kärleks- samt arbetskraftsinvandring som påverkar inflödet till SFI. Ett ökat
antal elever på SFI med kortare utbildningsbakgrund innebär ett ökat behov
av mer genomgripande insatser för att kunna etablera sig i samhället.
Regionalt yrkesvux och regionalt lärlingsvux förväntas få fortsatta statliga
satsningar. Då kompetensförsörjningsbristen är så pass omfattande är det
troligt att yrkesutbildningar inom vuxenutbildning fortsatt kommer att öka då
detta är ett sätt att på relativt kort tid utbilda personal för såväl den
offentliga som privata sektorn. Kombinerade utbildningar SFI/SVA (svenska
som andraspråk) med yrkesvux/lärlingsvux förväntas öka då detta är en
möjlig väg att förkorta etableringstiden.
De statliga satsningarna i form av statsbidrag (Skolverket, Tillväxtverket och
Länsstyrelsen) torde innebära en ökning av antalet elever i syfte att höja
utbildningsnivån på de gotländska medborgarna för att tillgodose
kompetensförsörjningsbehoven.
Rekryterande insatser som t ex ”Steget in” (en studieförberedande kurs) är
en del av Vuxenutbildningens rekryterande uppdrag och samarbetar bland
annat med Ungdomskraft och Vuxkomp.
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag innebär att de inte längre erbjuder
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arbetsmarknadsutbildningar i samma omfattning som tidigare och de har
även direktiv om att anvisa till reguljär utbildning i högre utsträckning vilket
kommer innebära en ökning av antalet elever.
Den förväntade konjunkturnedgången kommer troligen innebära en ökning
av antalet elever inom alla av Vuxenutbildningens olika utbildningsnivåer.
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Ett av förslagen inom Komvuxutredningen är att Särvux kommer att bli en
del av vuxenutbildningen som ”Särskild utbildning” vilket troligen kommer
innebära en ökning av elever som är i behov av särskilt stöd i form av
särskilda undervisningsgrupper.
Vuxenutbildningen prognosticerar att starta uppdragsutbildningar från
näringsliv och myndigheter utifrån den kompetensförsörjningsbrist Gotland
står inför.

Tekniskt basår (förberedelse till ingenjörsutbildningar) planeras som ett
samarbete med Campus Gotland. I detta är det oklart var utbildningen ska
bedrivas – förmodligen kommer det bli en kombination av Campus Gotland
och Vuxenutbildningens lokaler.
Vuxenutbildningen är även en del av Teknikcollege med
yrkeshögskoleutbildningen Drift- och underhållsteknik. Vuxenutbildningen
ser även möjlighet att bedriva tekniska yrkesvuxutbildningar (ex mekaniker,
svetsning, svarvning mm) i den mån det kan ges tillgång till ändamålsenliga
lokaler.
En satsning på valideringsinsatser är under uppbyggnad vilket kommer
innebära behov av fler funktioner och personal inom Vuxenutbildningen.
Antalet platser på yrkeshögskoleutbildningar har ökat och förväntas öka
även framåt.
Behov och investeringar
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Vuxenutbildningen finns på Broväg, Lundbygatan, Solrosen (vid
Wisbygymnasiet) Gesällgatan och Norra Hansegatan.
Vuxenutbildningen på Norra Hansegatan finns i lokaler som inte är optimala
för dagens verksamhet och ett tidsenligt sätt att studera. Detta i
kombination med att det är för få ytor. På grund av brist på arbetsrum
används idag två fullstora klassrum som kontor.
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Inom kort krävs stora investeringar i belysning, brandskydd och ventilation
då aggregat och system är gamla och behöver bytas ut. Toaletter är
nedslitna och för få. Lokalerna är i behov av en effektivitets- och
tillgänglighetsöversyn då det är många vrår och svårtillgängliga utrymmen.
Det är trösklar som försvårar för vagnar som transporterar pedagogiskt
material. Lokalerna behöver bli mer lätta att städa, utrymma och
otryggheten behöver minskas genom mer ljus och glas.
Vuxenutbildningen behöver idag mer anpassade lokaler inom såväl
administration, teoretisk och praktisk undervisning som är mer flexibla
då verksamheten snabbt förändras. Det behövs fler grupprum för studier på
egen hand men också för elever med särskilt stöd. Lokaler för samtal och
grupparbeten. Platser för distansstudier. Om Vuxenutbildningen ska vara
kvar i befintliga lokaler behöver de anpassas för att kunna nyttjas på ett
effektivare sätt genom flexibla och enkla lösningar.
För att klara den förväntade ökningen så prognosticerar vuxenutbildningen
behov av ytterligare cirka 5 klassrum, 6 grupprum/samtalsrum, 8–10
arbetsplatser, personalrum, vilrum, tvättstuga och förrådsutrymmen.
Det förändrade utbudet behöver tillgång till anpassade lokaler för
yrkesutbildningar (verkstad, restaurang, vård- och omsorg, elteknik med
mera). Yrkesutbildningar och de lokalbehov som detta medför ska
samplaneras med Wisbygymnasiet i högre utsträckning. Idag bromsas
uppstart och utveckling av yrkes- och lärlingsvuxutbildningar på grund av
bristande möjlighet att samutnyttja lokaler. Detta innebär att Gotland inte
kan nyttja de statsbidrag som finns att tillgå till yrkesutbildningar och
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kompetensförsörjningen blir i förlängningen lidande.

För att kartlägga behovet pågår ett arbete för att gemensamt med
Wisbygymnasiet analysera beläggningen av salar och verkstäder.
Schemaläggning av verkstadslokaler och lektionssalar skall ske i samarbete
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med Wisbygymnasiet. Det bör beaktas att vuxenutbildning till skillnad från
ungdomsgymnasiet inte är beroende av samma arbetstider eller terminstider
varför det bör finnas möjligheter att kunna använda samma lokaler under
olika tider. Beroende på var flaskhalsarna uppstår kommer alternativa
lösningar att tas fram.
UAF kommer i samarbete med TKF att planera för ett omfattande
underhållsarbete av de befintliga lokalerna. Detta arbete innefattar
utbyggnad och anpassning av ventilation till planerad verksamhet, byte och
modernisering av vatten, värme och avlopp. Golv, tak och belysning.
Åtgärderna kan jämföras med det arbete som genomförts på blivande
Polhemskolan i liknande lokaler.
Det bör tas hänsyn till att lokalerna på Gesällgatan 7 består av en
huvudbyggnad med en paviljong som idag hyrs och som har stora brister
bland annat i hur temperaturen regleras samt stora brister i ljudisoleringen
vilket påverkar arbetsmiljön negativt.
Vid en tidig uppskattning av kostnaderna anger TKF omfattningen jämförbar
med det som gjorts på Polhemskolan vilket innebär en kostnad på ca 10
mnkr.
Vid detta omfattande underhållsarbete måste alternativa lokaler tillfälligt
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kunna erbjudas.
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Hackspettenkvarteret med många olika verksamheter

Polhemskolan

Arbetsmarknads- och
Integrationsenheten

Modersmålsenhete
n

Barn- och
elevhälsan

”Sjöfartspaviljongen
”, Särskola.

”Långa längan” Planerat
för praktisk/estetiska

Lotsen,

ämnen.
Vuxenutbildningen

mottagningsenhet
för nyanlända

7. Arbetsmarknads- och Integrationsenheten

Från 1 januari 2020 bildar tidigare Arbetsmarknadsenheten och
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Integrationsenhet en gemensam enhet som ansvarar för:


Studie och yrkesvägledning



Ungdomskraft, det kommunala aktivitetsansvaret



Praktik och anställningar (arbetsmarknadspolitiska insatser)



Förmedling av regionens feriearbeten



Mottagande av anvisad flykting,



Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)



Att erbjuda 100 tim. samhällsorientering,



Bostadskoordinering tillsammans med andra förvaltningar



Samordning samhällslotsar



Medborgarplatsen
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Aktiviteter för inkludering i samhället.

Totalt 50 medarbetare och ca 100 anställda via BEA-avtal,
(BEredskapsAvtal) varav ett 20-tal vistas på enheten samtidigt. Enheten
finns i nyrenoverade lokaler i anslutning till integrationsenheten på
Hackspettenområdet.
Medborgarplatsen med reception och samtalsrum, samutnyttjar 2 klassrum
+ två samtalsrum med arbetsmarknadsenheten på Hackspettenområdet.
Verksamheten är relativt stabil och har inte behov av ytterligare lokaler.
Lokalerna behöver anpassas till en förhöjd säkerhetsrisk. (insynsskydd för
fönster, etc.). Behov av överfallslarm på medborgarplatsen. Enhetens behov
av lokaler kan komma att förändras utifrån ett eventuellt förändrat uppdrag
med anledning av Arbetsförmedlingens reformering.
8. Ungdomsenheten

Ungdomsgårdarna på Gotland emotser motsvarande ökning som
högstadieskolorna.
Fårösund, samverkar tillsammans med Bubblan. Finns sedan 2019 i samma
byggnad som Fårösundskolan. Nyrenoverade lokaler. Tillgång till idrottshall.
Köket behövs byggas om och väggar i anslutning till kök och hall målas om,
även belysning behöver ses över. Kostnad 200 tkr. Inga övriga åtgärder
planerade.
Slite (BUBBLAN), samverkar tillsammans med Fårösund. Bubblan
Ungdomsgård ligger mitt i Slite i Solklintsskolan lokaler. Lokalerna är
nyrenoverade och i gott skick. Inga åtgärder planerade.
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Roma (AMOR), samverkar tillsammans med Citygården. Amor Ungdomsgård
delar byggnad med bibliotek och apotek mitt i samhället. Nyrenoverade
lokaler och inga övriga åtgärder planerade.
Hemse (HUGG), samverkar tillsammans med KUFF. HUGG ungdomsgård
håller till på övervåningen av biblioteket i kommunhuset, ingång från norra
gaveln ut mot parkeringen. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick.
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Belysning och trygghetsskapande åtgärder behövs i närheten av lokalen.
Kostnad cirka 50 tkr.
Klintehamn, (KUFF), samverkar tillsammans med HUGG. Finns i anslutning
till Klinteskolan och delar byggnad med idrottshallen och har även tillgång
till denna på fredagskvällarna. Slitna lokaler med behov av periodiskt
underhåll. Inga övriga åtgärder planerade.
Visby, Gråbo, (PUMA), Puma finns i egna lokaler i anslutning till
Gråboskolan. Delar lokaler med storbarnsfritids. Tillgång till idrottshall.
Puma ungdomsgård har behov av bättre belysning utomhus för att öka
säkerhet och trygghet. Kostnad ca 150 tkr.
Visby, Solberga, (Citygården), samverkar tillsammans med Amor. Finns i
Solbergaskolans elevcafé. Behov av samtalsrum. Bättre belysning av
skolgården utanför Citygården för att öka säkerhet och trygghet. Kostnad ca
50 tkr.
Visby (Fenix ungkulturhus) Fenix ungkulturhus är en mötesplats för
ungdomar mellan 16-25 år. Fenix finns i ett eget hus på Korpenområdet vid
Norra Hansegatan 4 i Visby. Huset är i dåligt skick och är i behov av
ombyggnad av ventilation, vatten och avlopp. Även utbyte av golv, innertak
och modernare belysning. Förstudie och kostnadsuppskattning beställs
under 2020. Behövs även ses över brandlarm och inbrottslarm. Kostnad cirka
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150 tkr.
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Tjänsteskrivelse

GVN 2019/257
27 januari 2020

Sabina Voivodas
Kvalitetscontroller

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Revidering och tillägg i verksamhetsplan 2020

Förslag till beslut


Indikatorerna för verksamhetsplanen år 2020 fastställs i enlighet med
förslag.



Revidering av verksamhetsplanen 2020 gällande barnkonventionen
godkänns.

Indikatorer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställde verksamhetsplan
för år 2020 i oktober 2019. I samband med det beslutade nämnden att
ärende om fastställande av indikatorer för uppföljning av
verksamhetsplan 2020 skulle återkomma till nämnden.
I arbetet med att ta fram indikatorerna för år 2020 har förvaltningen fört
samtal med respektive avdelningschef. Utgångspunkten har varit att
använda Region Gotlands koncernstyrkorts indikatorer, där utbildningsoch arbetslivsförvaltningens verksamheter mäts.
För övriga indikatorer används nationella, mått i den mån det finns, för
att på bästa sätt bli jämförbara med övriga kommuner och över tid.
Samtliga indikatorer har kopplats till någon av koncernstyrkortens
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2019/257

indikatorer. Förslag till indikatorer finns i verksamhetsplanen under
rubrik. 5.1 Indikatorer för löpande nämndinformation samt som bilaga
där indikatorerna är indelade i mål istället för verksamhet.
Barnkonventionen

Från och med 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. I och
med den nya lagstiftningen har en revidering av verksamhetsplanen
tagits fram för att anpassa verksamheternas arbete. Se ändringen
under rubrik 2.2.1 Samhälle i verksamhetsplanen.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att indikatorerna enligt förslaget skapar
långsiktiga och kvalitetssäkra mått i bedömningen av nämndernas
verksamhet. Indikatorerna kopplar även samman förvaltningens
verksamheter med koncernstyrkortets mål och indikatorer.
Indikatorerna ger i de flesta fall möjlighet till jämförbarhet mellan
kommuner och över tid.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2020, rev 2020-01-27
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-27
Bilaga indikatorer
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
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Bilaga

Mål 1 Social hållbarhet

Nämnd
BUN

GVN

Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Indikator
Verksamhet
Önskad
Koncern
riktning
indikator
Elever i gymnasiesärskolan
med fullständiga betyg inom
sin skolform, andel (%)
Elever på Lärvux (särskild
utbildning för vuxna) som
fullföljt sina planerade studier,
andel (%)
Andel ungdomar inom
aktivitetsansvar som återgår
till studier
Lämnat etableringsuppdraget
och börjat arbete eller studera
(status efter 90 dagar), andel
(%)
Andel av folkhögskolans alla
deltagarveckor som går i
etableringskurs/SFI/Svenska
från dag 1
Andel av folkhögskolans
samtliga deltagare på
läsårskurser som går allmän
linje
Andel av folkhögskolans
deltagare årskurs tre på
allmän linje som uppnått
behörighet för högskolestudier
motsvarande treårigt
gymnasieprogram
Programval på gymnasiet till
år 1 - andel som får sitt
förstaval
Gymnasieelever med examen
inom 4 år, hemkommun
Ungdomar som är etablerade
på arbetsmarknaden eller
studerar 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning,
hemkommun, andel (%)
Genomsnittligt betygspoäng
för elever med examensbevis
från gymnasieskolan,
kommunala skolor
Gymnasieelever med examen
inom 4 år, kommunala skolor
Elever på SFI som klarat minst
två kurser, av nybörjare två år
tidigare, andel (%)
Deltagare inom gymnasial
vuxenutbildning som slutför
kurs (får godkänt), andel (%)

Särskola

Ökning

X

Särskola

Ökning

Arbetsmarknad/
Integrationsenheten

Ökning

Arbetsmarknad/
Integrationsenheten

Ökning

Folkhögskolan

Samma nivå

Folkhögskolan

Ökning

Folkhögskolan

Ökning

Gymnasiet

Ökning

Gymnasiet

Ökning

X

Gymnasiet

Ökning

X

Gymnasiet

Ökning

Gymnasiet

Ökning

Vuxenutbildningen

Ökning

Vuxenutbildningen

Ökning

X

1

Bilaga

Mål 2 Social hållbarhet

Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Nämnd
Indikator
Verksamhet
Önskad
Koncern
riktning
indikator
Antal
grupper/klasser
från
Fenomenalen
Ökning
BUN

GVN

förskola och skola som
deltagit i skolprogram på
Fenomenalen
Elever i årskurs 4 och 8 som
skattar att de mår bra eller
mycket bra, andel (%)
Andel av Kulturskolans
undervisningstimmar som ges
utanför Visby
Elevers och föräldrars
upplevelse av lärande och
utveckling i Kulturskolan
Invånare 17-24 år som varken
arbetar eller studerar, andel
(%)
Elever i årskurs 2 på
gymnasiet som röker,
dagligen, nästan dagligen eller
ibland, andel (%)

Grundskola

Ökning

X

Kulturskolan

Ökning

Kulturskolan

Ökning

Arbetsmarknad/
Integrationsenheten

Minskning

X

Gymnasiet

Minskning

X

Mål 10 Kvalitet

Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Nämnd
Indikator
Verksamhet
Önskad
Koncern
riktning
indikator
Andel som får svar på e-post
Gymnasiet/Vux/
Ökning
X
BUN/GVN
inom en dag, (%)
Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som får
ett direkt svar på en enkel
fråga, (%)

Förskola/Grundskola
Gymnasiet/Vux/
Förskola/Grundskola

Ökning

X

Mål 11 Kvalitet

som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Nämnd
Indikator
Verksamhet
Önskad
Koncern
riktning
indikator
Gott bemötande vid kontakt
Gymnasiet/Vux/
Ökning
X
BUN/GVN
BUN

GVN

med kommun, andel av
maxpoäng (%)
Föräldrars nöjdhet med
förskola (enkät)
Elever i åk 9: På lektionerna
är vi elever med och påverkar
på vilket sätt vi ska arbeta
med olika skoluppgifter,
positiva svar, andel (%)
Deltagares upplevelse av
folkhögskolan utifrån statens
syften (index)

Förskola/Grundskola
Förskola

Ökning

Grundskola

Ökning

Folkhögskolan

Ökning

X

2
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Deltagares nöjdhet med
folkhögskolan – nöjdhetsindex

Folkhögskolan

Ökning

Mål 12 Kvalitet

Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Nämnd
Indikator
Verksamhet
Önskad
Koncern
riktning
indikator
Inskrivna barn/årsarbetare
Förskola
Minskning
BUN

GVN

kommunal förskola, antal
Kostnad förskola (kr/inskrivet
barn)
Elever/lärare (årsarbetare) i
kommunal grundskola åk 1-9,
lägeskommun, antal
Elever i åk 9 som är behöriga
till yrkesprogram, kommunala
skolor, andel (%)
Kostnad kommunal
grundskola F-9, kr/elev
Elever i åk 3 som deltagit i
alla delprov som klarat alla
delprov för ämnesprovet i
svenska/svenska som
andraspråk och matematik,
kommunala skolor, andel (%)
SALSA - Skolenheters resultat
av slutbetygen i årskurs 9
med hänsyn till
elevsammansättningen
Elever/lärare (heltidstjänst) i
kommunal gymnasieskola,
antal
Kostnad gymnasieskola
hemkommun, kr/elev

Förskola

Minskning

Grundskola

Minskning

Grundskola

Ökning

X

Grundskola

Ökning

X

Grundskola

Ökning

Grundskola

Ökning

Gymnasiet

Minskning

Gymnasiet

Minskning

Mål 13 Medarbetare

Nämnd
BUN

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)
Indikator
Verksamhet
Önskad
Koncern
riktning
indikator
Årsarbetare i förskolan med
pedagogisk högskoleexamen,
andel (%)
Årsarbetare i fritidshem med
pedagogisk högskoleexamen,
andel (%)
Lärare med pedagogisk
högskoleexamen i
grundsärskola, lägeskommun,
andel (%)
Lärare med pedagogisk
högskoleexamen i
gymnasiesärskola,
lägeskommun, andel (%)

Förskolan

Ökning

Grundskolan

Ökning

Särskola

Ökning

Särskola

Ökning
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Mål 14 Medarbetare

Nämnd
BUN/GVN

Region Gotland lyckas komptensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Indikator
Verksamhet
Önskad
Koncern
riktning
indikator
Net Promoter Score (NPS)

Förskola/Grundskola/Gy-vux

Ökning

X

Mål 15 medarbetare

Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Nämnd
Indikator
Verksamhet
Önskad
Koncern
riktning
indikator
Psykosocial arbetsmiljö index
Förskola/Grundskola/Gy-vux Ökning
BUN/GVN
BUN/GVN

(PAI)
Andel korttidssjukfrånvaro,
andel (%)

Förskola/Grundskola/Gy-vux

Minskning

4
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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 genomföras 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.

.

Figur 1: Region Gotlands styrmodell

Verksamhetsplanen är framtagen inom förvaltningen i samråd med
verksamheterna och nämnderna. Alla enheter tar därefter fram egna
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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

2
2.1

Verksamhetsbeskrivning
Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens (UAF) uppdrag är att erbjuda en
god, likvärdig och hälsofrämjande lärmiljö med verksamheter av hög kvalitet
som främjar alla barns, elevers, studerandes och deltagares positiva
utveckling och lärande. Kort sagt: vi ska skapa förutsättningar för att alla ska
få möjlighet att lyckas. Målsättningen är att elever, studerande och
deltagare ska fullfölja sin skolgång och studier, att ge möjlighet till ett
livslångt lärande för enskilda medborgare, att 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.
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Figur 3: Organisationsbild. Beskriver förvaltningens verksamheter.

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



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.
2.1.2



UAF:s kommunala uppdrag

Arbetsmarknadsenheten arbetar med arbetsmarknadsinsatser på
individnivå.

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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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.

2.2

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 och behöver fortsatt fokus i förvaltningen.
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionens lag i Sverige. Barnkonventionens
grundprinciper är


Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får
diskrimineras.



Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta
vad som bedöms vara barnets bästa.



Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt,
psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.



Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade
i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn
till barnets ålder och mognad.
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Barn- och elevhälsans kuratorer erbjuder alla rektorer att genomföra ett
psykosocialt program i åk 2 med huvudtemat Barnkonventionen. Målet med
arbetet i åk 2 är att göra eleverna inom Region Gotland medvetna om sina
rättigheter och samhällets skyddsnät.
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 för 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 till 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 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
2
3
4

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
I begreppet ”skola” menar vi förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.
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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 delårsrapport 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 och 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.
Att öka elevers 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”. Detta ska beskriva 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
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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.
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 – Initiativ – 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 är ett projekt som får stöd av Specialpedagogiska
Skolmyndigheten, SPSM. Alla lärare ges kunskap om hur de genom att

5

Statliga ersättningsmedel för minskad kalkbrytning, sk ”Peter Larsson-pengarna”
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utveckla olika pedagogiska arbetssätt, gör undervisningen tillgänglig för
alla. Projektet fokuserar särskilt på barn och elever med olika
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn och elever med lång och
problematisk skolfrånvaro samt barn och elever med psykisk ohälsa kopplat
till olika funktionsnedsättningar.
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.
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 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
de kommande åren och får mycket stor påverkan på hur likvärdigheten kan
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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.
Kompetensförsörjning 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 investeringsmedel
på 82 miljoner kronor för en tillbyggnad av Alléskolan på befintlig tomt i
Visby och då i form av 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 hade 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 hade
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.

Jämförbara kommuner är kommungruppen mindre stad/tätort, likhetsutsökta kommuner från kommun- och landstingsdatabasen
Kolada.
6
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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.
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2.3.3

Beslutad budget per avdelning eller verksamhet.

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

Verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden
Intäkter
Kostnader
Nettoram

11

Nämnd
Kostnader
Summa

32

Science center Fenomenalen
Intäkter
Kostnader
Summa

39

Kulturskola
Intäkter
Kostnader
Summa

-99 967
1 327 643
1 227 676

870
870
-1 550
1 550
0
-3 000
14 256
11 256

40

Gemensam verksamhet
Intäkter
Kostnader
Summa

-2 416
111 366
108 950

41

Förskola
Intäkter
Kostnader
Summa

-35 816
417 934
382 118

42

43

44

45

46

47

Pedagogisk omsorg
Intäkter
Kostnader
Summa
Fritidshem
Intäkter
Kostnader
Summa
Förskoleklass
Intäkter
Kostnader
Summa
Grundskola inkl grundsärskola
Intäkter
Kostnader
Summa
Gymnasiesärskola
Kostnader
Summa
Särskild utbildning för vuxna
Kostnader
Summa

0
1 049
1 049
-15 800
133 045
117 245
-265
49 134
48 869
-41 120
583 607
542 487
14 466
14 466
366
366
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Internbudget GVN 2020, budget tkr
(Innehåller prognos om preliminära externa intäkter)
Organisation
Organisation
46

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Intäkter
Kostnader
Nettoram

2020
-98 139
408 167
310 028

Verksamhet
11

38

46

49

47

61

62

Nämnd
Kostnader
Summa
Ungdomsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Summa
Gymnasieutbildning
Intäkter
Kostnader
Summa

1 091
1 091

-1 300
18 300
17 000

-13 532
247 756
234 224

Folkhögskola
Intäkter
Kostnader
Summa

-34 330
52 519
18 189

Vuxenutbildning
Intäkter
Kostnader
Summa

-26 107
48 605
22 498

Integration
Intäkter
Kostnader
Summa
Arbetsmarknadsåtgärder
Intäkter
Kostnader
Summa
Nettoram

-5 891
8 716
2 825

-16 979
31 180
14 201
310 028
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2.4

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. Till 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 1: 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
korttidsvikarier motsvarande 82,78 årsarbetare via den centrala
vikarieförmedlingen inom dessa verksamheter.
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3

Mål

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
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Ekologisk hållbarhet

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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3.1.2

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
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras

12.

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

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



Arbetsmarknadspolitiska strategin



Strategi för våldsförebyggande arbete



Kulturplanen
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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 god arbetsmiljö.



Arbeta med barn, elever, ungdomar, studerande och deltagare delaktighet, integritet och jämställdhet.



Kvalitativt samarbete mellan 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


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.



Skapa gemensamma handlingsplaner, för t.ex. inrymningar.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Avser mål 4: Ökad befolkning i arbetsför ålder
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
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Fortsätta utveckla samarbete med företag och näringslivsorganisationer i syfte att bidra till att
kompetensförsörja hela Gotland.

Avser mål 6: Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Aktivitet
Gemensamt
Följa rutiner för bostadsförsörjning

Verksamheterna håller en hög kvalité och likvärdighet och bidrar på så sätt till en attraktiv plats att bo på.


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

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

Erbjuda kranvatten och arbeta aktivt för att klimatanpassa måltider vid representation.

Utbilda för ökad medvetenhet utifrån agenda 2030.


Avser mål 8: Tillgången till 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 medarbetare, elever och deltagare att välja cykel och kollektivtrafik.

Erbjuda kranvatten och arbeta aktivt för att klimatanpassa måltider vid representation.

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, så att de blir tillgängliga för alla.

Följa gällande riktlinjer WCAG 2.1 nivå AA för webbtillgänglighet. Utbilda medarbetar i grunder för
webbtillänglighet och tillgänglighet i dokument. Region Gotlands mallar ska användas.

Analysera servicemätningen och göra förbättringar utifrån resultat.

Rutiner för bemanning/kontakt med verksamheterna.

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.
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Informera alla regionens medarbetare om vikten av att använda tolk eller samhällslots vid behov.
Utbilda i bra bemötande.

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.



Tydliggöra 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 genom aktivt och strategiskt arbete
Aktivitet
Gemensamt


Genomföra de aktiviteter som definieras i UAF:s komptensförsörjningsplan.



Fortsätta 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.



Aktivt fortsätta satsning på konkurrenskraftiga löner för bristyrken.

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

5

Uppföljning

Skollagens krav, nationella mål, delårsrapport 2019-2 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

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.

7

Med enhetschef menas rektor samt chef för respektive enhet
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Figur 6: SKL styrsnurra

Delår 2

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.
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Analysrapport VÅR

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 aktiviteterna 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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5.1

Indikatorer för löpande nämndinformation

5.1.1

Övergripande indikatorer för hela förvaltningen

Övergripande indikatorer

Mål

Mål 10 - Alla som nyttjar Region
Gotlands tjänster upplever att det
är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Andel som tar kontakt med
Mål 10 - Alla som nyttjar Region
kommunen via telefon som får ett Gotlands tjänster upplever att det
direkt svar på en enkel fråga, (%) är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Gott bemötande vid kontakt med Mål 11- Alla som nyttjar Region
kommun, andel av maxpoäng (%) Gotlands tjänster kan vara
medskapande och blir respektfullt
bemötta
Net Promoter Score (NPS)
Mål 14 Medarbetare – Region
Gotland lyckas komptensförsörja
genom aktivt och strategiskt arbete

Önskad Koncern
riktning indikator

Andel som får svar på e-post
inom en dag, (%)

Psykosocial arbetsmiljö index
(PAI)

Andel korttidssjukfrånvaro, andel
(%)

5.1.2

Mål 15 medarbetare – Region
Gotland är en hälsofrämjande
organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är
i fokus
Mål 15 medarbetare – Region
Gotland är en hälsofrämjande
organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är
i fokus

Ökning

X

X
Ökning

Ökning

X

Ökning

X

Ökning
X

Minskning
X

Barn- och utbildningsnämnden

Fenomenalens indikator

Mål

Antal grupper/klasser från
förskola och skola som deltagit i
skolprogram på Fenomenalen

Mål 2 Social hållbarhet Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och
jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor.

Önskad Koncern
riktning indikator

Ökning
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Förskolans indikatorer

Mål

Inskrivna barn/årsarbetare
kommunal förskola, antal

Mål 12 Kvalitet -Hög kvalitet och
effektiva processer i verksamhet
och tjänster säkras genom ständiga Minsknin
förbättringar, digitalisering,
g
innovation och förnyelsesprång
Mål 13 Medarbetare Årsarbetare i förskolan med
Ökning
pedagogisk högskoleexamen, andel
(%)
Mål 12 Kvalitet -Hög kvalitet och
effektiva processer i verksamhet
och tjänster säkras genom ständiga Minska
förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång
Mål 11 Kvalitet - Alla som nyttjar
Region Gotlands tjänster kan vara
Ökning
medskapande och blir respektfullt
bemötta

Årsarbetare i förskolan med
pedagogisk högskoleexamen,
andel (%)
Kostnad förskola (kr/inskrivet
barn)

Föräldrars nöjdhet med förskola
(enkät)

Önska Koncern
d
indikator
riktnin
g

Grundskolans indikatorer

Mål

Elever/lärare (årsarbetare) i
kommunal grundskola åk 1-9,
lägeskommun, antal

Mål 12 Kvalitet - Hög kvalitet och
effektiva processer i verksamhet
och tjänster säkras genom ständiga Minskning
förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång
Mål 12 Kvalitet - Hög kvalitet och
effektiva processer i verksamhet
och tjänster säkras genom ständiga
Ökning
förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång
Mål 12 Kvalitet - Hög kvalitet och
effektiva processer i verksamhet
och tjänster säkras genom ständiga Minskning
förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång
Mål 2 Social hållbarhet Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och
Ökning
jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor.
Mål 11 Kvalitet - Alla som nyttjar
Region Gotlands tjänster kan vara
medskapande och blir respektfullt
Ökning
bemötta

Elever i åk 9 som är behöriga till
yrkesprogram, kommunala skolor,
andel (%)

Kostnad kommunal grundskola F9, kr/elev

Elever i årskurs 4 och 8 som
skattar att de mår bra eller
mycket bra, andel (%)

Elever i åk 9: På lektionerna är vi
elever med och påverkar på vilket
sätt vi ska arbeta med olika
skoluppgifter, positiva svar, andel
(%)

Önskad Koncern
riktning indikator

X

X

X

X
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Elever i åk 3 som deltagit i alla
delprov som klarat alla delprov för
ämnesprovet i svenska/svenska
som andraspråk och matematik,
kommunala skolor, andel (%)

Mål 12 Kvalitet - Hög kvalitet och
effektiva processer i verksamhet
och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång

SALSA - Skolenheters resultat av
slutbetygen i årskurs 9 med
hänsyn till elevsammansättningen

Mål 12 Kvalitet - Hög kvalitet och
effektiva processer i verksamhet
och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång
Mål 13 Medarbetare Årsarbetare i förskolan med
pedagogisk högskoleexamen, andel
(%)

Årsarbetare i fritidshem med
pedagogisk högskoleexamen,
andel (%)

Kulturskolan

Mål

Andel av Kulturskolans
undervisningstimmar som ges
utanför Visby

Mål 2 Social hållbarhet Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och
jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor.
Mål 2 Social hållbarhet Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och
jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor.

Elevers och föräldrars upplevelse
av lärande och utveckling i
Kulturskolan

Särskola

Mål

Elever i gymnasiesärskolan med
fullständiga betyg inom sin
skolform, andel (%)

Mål 1 Social hållbarhet – Alla
fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt
lärande
Mål 1 Social hållbarhet - Alla
fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt
lärande
Mål 13 Medarbetare Årsarbetare i förskolan med
pedagogisk högskoleexamen, andel
(%)
Mål 13 Medarbetare Årsarbetare i förskolan med
pedagogisk högskoleexamen, andel
(%)

Elever på Lärvux (särskild
utbildning för vuxna) som fullföljt
sina planerade studier, andel (%)
Lärare med pedagogisk
högskoleexamen i grundsärskola,
lägeskommun, andel (%)
Lärare med pedagogisk
högskoleexamen i
gymnasiesärskola, lägeskommun,
andel (%)

5.1.3

Ökning

Ökning

Ökning

Önskad
riktning

Koncern
indikator

Ökning

Ökning

Önskad Koncern
riktnin indikator
g
Ökning

X

Ökning

Ökning

Ökning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Arbetsmarknad/Integration Mål

Andel ungdomar inom
aktivitetsansvar som återgår till
studier
Invånare 17-24 år som varken
arbetar eller studerar, andel (%)

Lämnat etableringsuppdraget och
börjat arbete eller studera (status
efter 90 dagar), andel (%)

Folkhögskolan

Mål 1 Social Hållbarhet - Alla
fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt
lärande
Mål 2 Social Hållbarhet Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och
jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Mål 1 Social Hållbarhet - Alla
fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt
lärande

Mål

Deltagares upplevelse av
Mål 11 Kvalitet - Alla som nyttjar
folkhögskolan utifrån statens syften Region Gotlands tjänster kan vara
(index)
medskapande och blir respektfullt
bemötta
Deltagares nöjdhet med
Mål 11 Kvalitet - Alla som nyttjar
folkhögskolan – nöjdhetsindex
Region Gotlands tjänster kan vara
medskapande och blir respektfullt
bemötta
Andel av folkhögskolans alla
Mål 1 Social Hållbarhet - Alla
deltagarveckor som går i
fullföljer gymnasiet och har
etableringskurs/SFI/Svenska från
förutsättningar för ett livslångt
dag 1
lärande
Andel av folkhögskolans samtliga
Mål 1 Social Hållbarhet - Alla
deltagare på läsårskurser som går
fullföljer gymnasiet och har
allmän linje
förutsättningar för ett livslångt
lärande

Önska Koncern
d
indikator
riktnin
g
Ökning

Minsknin
g

X

Ökning

Önskad
riktning

Koncern
indikator

Ökning

Ökning

Samma nivå

Ökning

Andel av folkhögskolans deltagare
årskurs tre på allmän linje som
uppnått behörighet för
högskolestudier motsvarande
treårigt gymnasieprogram.

Mål 1 Social Hållbarhet - Alla
fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt
lärande

Gymnasiet

Mål

Elever/lärare (heltidstjänst) i
kommunal gymnasieskola, antal

Mål 12 Kvalitet - Hög kvalitet och
effektiva processer i verksamhet
och tjänster säkras genom ständiga Ökning

Ökning

Önsk Koncern
ad
indikator
riktni
ng
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förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång.

Programval på gymnasiet till år 1 andel som får sitt förstaval

Gymnasieelever med examen inom
4 år, hemkommun

Mål 1 Social hållbarhet - Alla
fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt
lärande
Mål 1 Social Hållbarhet - Alla
fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt
lärande.

Elever i årskurs 2 på gymnasiet
som röker, dagligen, nästan
dagligen eller ibland, andel (%)

Mål 2 Social Hållbarhet Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och
jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor

Ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden eller studerar 2
år efter fullföljd
gymnasieutbildning, hemkommun,
andel (%)

Mål 1 Social Hållbarhet - Alla
fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt
lärande

Genomsnittligt betygspoäng för
Mål 1 Social Hållbarhet - Alla
elever med examensbevis från
fullföljer gymnasiet och har
gymnasieskolan, kommunala skolor förutsättningar för ett livslångt
lärande
Gymnasieelever med examen inom
4 år, kommunala skolor

Mål 1 Social Hållbarhet - Alla
fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt
lärande

Ökning

Ökning

X

Minskn
ing

X

Ökning

X

Ökning

Ökning

Kostnad gymnasieskola
hemkommun, kr/elev

Mål 12 Kvalitet - Hög kvalitet och
effektiva processer i verksamhet
och tjänster säkras genom ständiga Minskn
förbättringar, digitalisering,
ing
innovation och förnyelsesprång.

Vuxenutbildningen

Mål

Elever på SFI som klarat minst två Mål 1 Social Hållbarhet - Alla
kurser, av nybörjare två år tidigare, fullföljer gymnasiet och har
andel (%)
förutsättningar för ett livslångt
lärande
Mål 1 Social Hållbarhet - Alla
Deltagare inom gymnasial
fullföljer gymnasiet och har
vuxenutbildning som slutför
förutsättningar för ett livslångt
kurs (får godkänt), andel (%)
lärande

Önskad Koncern
riktning indikator
Ökning

X

Ökning
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

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

Bo Eriksson
Chef avdelning kvalitet och utveckling

Barn- och utbildningsnämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

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

•

Informationen tas emot

Sammanfattning

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

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

Vid tillsynen bedömer Skolinspektionen hur väl huvudmannen uppfyller
nationella mål och krav. Skolinspektionen genomför tillsyn av att
huvudmannen tar sitt ansvar för verksamheten inom förskola, förskoleklass
och grundskola, gymnasieskola samt för fritidshemmet. Skolinspektionen har
inte funnit skäl till regelbunden tillsyn vid några skolenheter inom Region
Gotland
Hur genomfördes tillsynen?
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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 BUN 2019/129

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

Skolinspektionen genomförde intervjuer med följande;


Lärargrupper inom förskola, grundskola och gymnasiet



Personal inom fritidshem



Rektorsgrupp inom grundskola (med fritidshem)



Rektor, biträdande rektorer gymnasiet



Verksamhetschefer förskola, grundskola, gymnasieskola



Presidiet BUN



Presidiet GVN



Handläggare för kön till förskola och tillsyn över fristående förskolor



Barn och elevhälsan



Avdelning kvalitet och utveckling



Enhet Modersmål/Lotsen

Efter genomförd tillsyn

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

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2019/129

Ärendebeskrivning

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


Förskola



Grundskola



Fritidshem



Gymnasieskola

Föreläggande
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800)
Gotlands kommun att senast den 31 januari 2020 vidta åtgärder för att
avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag
skriftligen redovisas för Skolinspektionen. (Dnr 31-SI 2019:1113, 1114, 1115, 1116)
Skolinspektionens utförligare bedömning i respektive beslut skrivs inte in i
denna tjänsteskrivelse. Dessa finns bifogade i detta ärende. Vid
nämndsammanträden ges en kortare beskrivning av bedömningen.
I de fall det är möjligt får bristerna avhjälpas på annat sätt än
Skolinspektionen föreslår.
Förskola
Styrning och utveckling av utbildningen

Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
-

Huvudmannen ser till att det inom ramen för utbildningen i förskolan
och annan pedagogisk verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att
motverka kränkande behandling av barn samt tar emot anmälningar
om kränkande behandling från förskolechefer. (6 kap. 6-10 §§
skollagen; Lpfö 98, 1 Förskolans värdegrund och uppdrag,
Grundläggande värden)

Åtgärder
-

Se till att samtliga identifierade fall av kränkande behandling anmäls
av personalen till rektorn och därefter vidare till huvudmannen.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2019/129

Fritidshem

Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet
Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
-

Undervisningen i fritidshemmet erbjuder eleverna en meningsfull fritid
och rekreation. (14 kap. 2 § skollagen; Lgr 11, 4 Fritidshemmets syfte)

-

Huvudmannen ser till att elevgrupperna har en lämplig
sammansättning och storlek, och att eleverna i övrigt erbjuds en god
miljö. (2 kap 35 §, 14 kap. 9 § skollagen; Lgr 11, 1 Skolans
värdegrund och uppdrag, God miljö för utveckling och lärande)

Åtgärder
-

Se till att undervisningen i fritidshemmet erbjuder samtliga elever
rekreation.

-

Se till att grupperna i fritidshemmet har en lämplig sammansättning
och storlek.

Styrning och utveckling av utbildningen
Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
-

Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen i förhållande till de
nationella målen, och dokumenterar denna uppföljning. (1 kap. 9 §, 4
kap. 3 och 5-6 §§ skollagen; Lgr 11, 4 Fritidshemmets syfte och
centrala innehåll)

-

Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder för att säkerställa
en likvärdig utbildning, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (1
kap. 9 §, 4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)

-

Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (1 kap. 9
§, 4 kap. 3 och 6-7 §§ skollagen)

-

Huvudmannen ser till att det inom ramen för utbildningen i
fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever
samt tar emot anmälningar om kränkande behandling från rektorer. (6
kap. 6-10 §§ skollagen; Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag,
Grundläggande värden)

Åtgärder
Se till att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. I detta ingår:

4 (8)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

-

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2019/129

att fritidshemsverksamheten följs upp så att det finns ett tillräckligt
underlag för att analysera verksamhetens arbete mot de nationella
målen i läroplanen,

-

att de resultat som framkommer vid uppföljningen analyseras för att
identifiera sådana faktorer som påverkar och orsakar måluppfyllelsen,

-

att det beslutas om, planeras och genomförs nödvändiga
utvecklingsåtgärder utifrån analysen av måluppfyllelsen samt

-

att samtliga delar i det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras.

-

se till att samtliga fall av kränkande behandling anmäls till rektorn och
därefter vidare till huvudmannen.

Grundskola
Förutsättningar för utbildningen

Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
-

Huvudmannen ser till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till
elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan
användas främst förebyggande och hälsofrämjande och för att stödja
elevernas utveckling mot målen. (2 kap. 25 § skollagen)

-

Huvudmannen ser till att det vid grundskoleenheterna erbjuds
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. (5
kap. 4 § skolförordningen)

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

Styrning och utveckling av utbildningen
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Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2019/129

Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
-

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

Åtgärder
-

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

Gymnasieskola

Förutsättningar för utbildningen
Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
-

Huvudmannen ser till att det vid gymnasieskolenheterna erbjuds
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. (9
kap. 9 § gymnasieförordningen)

Åtgärder
- Se till att alla elever som är i behov av studiehandledning på modersmålet
får det.
Styrning och utveckling av utbildningen
Skolinspektionen konstaterar att Gotlands kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
-

Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen i förhållande till de
nationella målen, och dokumenterar denna uppföljning. (1 kap. 9 §, 4
kap. 3 och 5-6 §§ skollagen)

-

Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder för att säkerställa
en likvärdig utbildning, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (1
kap. 9 §, 4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)

-

Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (1 kap. 9
§, 4 kap. 3 och 6-7 §§ skollagen)

Åtgärder
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Se till att:
-

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

-

de resultat som framkommer vid uppföljningen av tillgång och kvalitet
på APL analyseras för att identifiera sådana faktorer som påverkar och
orsakar måluppfyllelsen,

-

det utifrån analysen av uppföljningen av tillgång och kvalitet på APL
beslutas om, planeras och genomförs nödvändiga utvecklingsåtgärder
samt

-

dokumentera samtliga delar i det systematiska kvalitetsarbetet.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att föreläggandena innebär att Region Gotland
ska ha vidtagit åtgärder för att avhjälpa påtalade brister senast den 31
januari 2020. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen
redovisas för Skolinspektionen.
Handlingsplan
Här följer förvaltningens handlingsplan för att skriftligen redovisa vidtagna
åtgärder.


190902 genomför förvaltningen ett planeringsmöte för hur besluten
skall besvaras och översändas till SI. Dvs. vem gör vad, hur och när?
Vid mötet deltar förvaltningschef, avdelningschefer och
kvalitetsutvecklare



Inkomna beslut gås igenom och förberedande analys görs. Vid behov
tas kontakt med skolinspektionen.



Avdelning kvalitet och utveckling är sammanhållande för processen



Viktigt att svaren är tydliga och för att undvika komplettering och
förtydligande i efterhand.



Avdelningschefer formulerar utkast till svar, ev. tillsammans med
verksamhetschef/rektor. Slutlig formulering görs i samråd med
kvalitet och utveckling



FC och resp. nämnd informeras om svarsinnehåll



Skriftligt svar/redovisningen formuleras för respektive del (förskola,
grund, osv)



Slutgiltiga svar till skolinspektionen samordnas och skickas av kvalitet
och utveckling



Svar/redovisning presenteras i respektive nämnd senast december-19
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Svar/redovisning diarieförs och registreras i ärendet



Ärende och åtgärder följs upp i BUN respektive GVN under mars 2020

Beslutsunderlag

Beslut för förskola efter tillsyn i Gotlands kommun, skolinspektionen

Dnr 31-SI 2019:1113, 190620
Beslut för fritidshem efter tillsyn i Gotlands kommun, skolinspektionen

Dnr 31-SI 2019:1114, 190620
Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Gotlands kommun, skolinspektionen

Dnr 31-SI 2019:1115, 190626
Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Gotlands kommun, skolinspektionen

Dnr 31-SI 2019:1116, 190626
Tjänsteskrivelse BUN 2019/129
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över förslaget om överföring av ansvaret som
arbetslöshetsnämnd till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förslag till beslut


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

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat ett förslag om överföring av ansvaret
som arbetslöshetsnämnd till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) för inhämtande av synpunkter. Kommunernas formella ansvar på
det arbetsmarknadspolitiska området är begränsat men i varje kommun
ska det, enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, finnas en
arbetslöshetsnämnd som har till uppgift att vidta åtgärder för att
förebygga arbetslöshet. Idag innehar regionstyrelsen detta uppdrag och
förslaget är att ansvaret ska övergå till GVN. Lagen har tolkats på vitt
skilda sätt men bedöms ge kommunerna en viss allmän kompetens att
agera för att hindra arbetslöshet. Samtidigt så öppnar förslaget upp för
andra angränsande frågeställningar som regionstyrelsen måste ta i
beaktande inför ett eventuellt beslut i fullmäktige om överföring av
ansvaret.
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Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat ett förslag1 om överföring av ansvaret
som arbetslöshetsnämnd till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
för inhämtning av synpunkter inför beslut. Regionstyrelsen har idag
uppdraget som arbetslöshetsnämnd. Upprinnelsen till förslaget
kommer från ett uppdrag2 åt regionstyrelseförvaltningen att utreda
förutsättningarna för en sådan ansvarsöverföring. Detta efter att
konsultföretaget Public Partner i samband med budgetberedningen
2018 redovisade en utredning rörande det regionala
utvecklingsansvaret i Region Gotland. Utredningen föreslog bland annat
att roll- och ansvarsfrågorna mellan regionstyrelsen och facknämnder
skulle ses över. Regionstyrelsen skulle därav tjäna på att stärka sitt
ansvar i de strategiska frågorna som har synergier med det regionala
utvecklingsansvaret, medan de operativa uppdragen skulle få bättre
förutsättningar i facknämnderna.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen3 att den föreslagna
förändringen bidrar till att skapa tydlighet och ett stärkt mandat för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
I tjänsteskrivelsen4 inför beslut av fullmäktige i december 2010 står: ”I
och med att kommunen och kommunstyrelsen har ansvaret för det
regionala
tillväxtarbetet som ska skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling
enligt lag
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län kommer även
sysselsättningsfrågor på en övergripande nivå att hanteras av
kommunstyrelsen.
Av vunna erfarenheter från socialnämnden och genom
kommunstyrelsens alltmer
ledande roll för regionens tillväxt och utveckling framstår det som
naturligt att
kommunstyrelsen även görs till huvudansvarig för de
arbetsmarknadsfrågor som
RS § 318 ”Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av arbetslöshetsnämnd”, 2019-10-23 Ärende: RS 2019/967
RS § 164 ”Regional utveckling - resurser och gränssnitt”, 2019-05-28 Ärende: RS 2018/454
3 Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse ”Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av arbetslöshetsnämnd”,
2019-09-23 Ärende: RS 2019/967
4 KF tjänsteskrivelse ”Översyn av reglementen p.g.a. ändringar av förvaltningsorganisationen”, 2010-11-30. Ärende KS
2008/278. Länk: https://www.gotland.se/54622 ärende 4 (hämtad 2019-12-02)
1
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hanteras av arbetslöshetsnämnden och utgör det organ inom
kommunen som ska
träffa överenskommelser med Arbetsförmedlingen”.
Vid behov av fördjupning kring Region Gotlands
arbetsmarknadsinsatser (där bland annat Arbetsmarknads- och
integrationsenheten inom UAF är en viktig utförare) finns information
på denna länk: https://www.gotland.se/arbetsmarknadsinsatser
(hämtad 2019-12-17)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har sammanställt ett
yttrande som innehåller synpunkter, frågeställningar och eventuella
konsekvenser som regionstyrelsen bör ta i beaktande inför ett beslut:
Yttrande
Organisering för arbetsmarknadsfrågorna

Kommunernas formella ansvar på det arbetsmarknadspolitiska området
är begränsat, men i varje kommun ska det, enligt lagen (1944:475) om
arbetslöshetsnämnd, finnas en arbetslöshetsnämnd som har till uppgift
att vidta åtgärder för att förebygga arbetslöshet och minska
verkningarna av arbetslöshet. Arbetslöshetsnämnden ska bland annat
samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör
sysselsättningsfrågor5.
Kommunerna har genom lagen om arbetslöshetsnämnd getts en viss
allmän kompetens att agera för att hindra arbetslöshet. Huruvida lagen
ger kommunerna ytterligare befogenheter är oklart6.
Endast 6 procent av kommunerna har i dag en särskild nämnd för
arbetsmarknadsfrågor. I övriga kommuner är det kommunstyrelsen (36
procent), socialnämnden (33 procent) eller utbildningsnämnden (13
procent) som ansvarar för arbetsmarknadsinsatserna (statistik från

Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. § 2-3 samt:
SKL. Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken, april 2017. Länk: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kommunerna-ocharbetsmarknadspolitiken.html (hämtad 2019-11-15) (sid 32)
6 SOU 2019:3 Slutbetänkande av Arbetsmarknadsutredningen: Effektivt, tydligt och träffsäkert - det statliga åtagandet för
framtidens arbetsmarknad, 2019 (sid 26) Länk:
https://www.regeringen.se/49091a/contentassets/d5313d9832f3453cb2283fd39e7b50d0/effektivt-tydligt-och-traffsakert--detstatliga-atagandet-for-framtidens-arbetsmarknad-sou-20193-del-2 (hämtad 2019-12-17)
5
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2018)7. Det indikerar också att det kommunala arbetsmarknadsarbetet
ligger nära framför allt socialpolitiken.
Utdrag ur lagen om arbetslöshetsnämnd:

3 § Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt att
1. handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet,
2. samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör
sysselsättningsfrågor samt
3. omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som
påverkar hjälpverksamhet inom kommunen. Lag (2007:397).
4 § Arbetslöshetsnämnd skall göra de framställningar till
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som behövs för nämndens
verksamhet. Nämnden får infordra yttranden och upplysningar från
kommunstyrelsen, annan nämnd, beredning eller tjänsteman hos
kommunen.
De verksamheter inom Region Gotland som idag utför uppdragen
utifrån lagen om arbetslöshetsnämnd:
 3 § 1 utförs till viss del av socialförvaltningen (SOF), blanda
annat kring ekonomiskt stöd och av utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens (UAF) gällande arbetsmarknadsinsatser.
 3 § 2 utförs till viss del av SOF, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (kring rehab), regionstyrelseförvaltningen
(överenskommelsen med Arbetsförmedlingen) och UAF. När det
gäller UAF är det Arbetsmarknads- och integrationsenheten,
vuxenutbildningen och folkhögskolan som bland annat
samarbetar med Arbetsförmedlingen. Exempelvis så har
Arbetsdepartementet under en rad av år gett direkta uppdrag till
Arbetsförmedlingen, att tillsammans med Folkbildningsrådet,
genomföra utbildningssatsningar mot grupper som står långt från
utbildning och arbete (ett samarbete med folkhögskolan).
 3 § 3. Oklart om detta utförs.
 4 § bör innebära ett mandat att vidta åtgärder för att förebygga
arbetslöshet för den nämnd som har uppdraget, bland annat

SKL. Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2018. Kolada. Länk: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kommunalarbetsmarknadsstatistik-2018.html (hämtad 2019-11-15)
7
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genom att kräva in upplysningar från kommunstyrelse eller
annan nämnd. Möjligen kan framställningar i detta fall tolkas
som exempelvis den arbetsmarknadspolitiska strategin för
Region Gotland, dvs dokument som behövs för
arbetslöshetsnämndens verksamhet.
Det regionala utvecklingsuppdraget

Sveriges kommuner och landsting (regioner) (SKR) skriver i sin
redogörelse för kommunernas arbetsmarknadspolitik 20178: ”För att få
en slagkraftig lokal och regional sysselsättningspolitik måste
arbetsmarknadspolitiken samordnas med andra politikområden som
understödjer det regionala utvecklingsarbetet. Arbetsmarknadspolitiken
måste koordineras med tillväxtfrågor, näringslivsutveckling,
utbildningsfrågor, infrastruktur och transportpolitik samt socialpolitiska
frågor”.
Om arbetslöshetsnämndens uppdrag innebär en nära sammankoppling
med den kommunala arbetsmarknadspolitiken så bör man med det
SKR tar upp överväga hur bäst ett sådant arbete koordineras och
organiseras på Region Gotland. Av en facknämnd eller av
regionstyrelsen.
Arbetsmarknadspolitisk strategi och forum för arbetsmarknadsfrågor

Det finns en koppling mellan uppdraget som arbetslöshetsnämnd och
Region Gotlands arbetsmarknadspolitiska strategi9. I strategin står:
”Arbetsmarknadspolitik kan ses som de insatser och program som
riktas till arbetslösa för att förbättra deras möjligheter att finna en
sysselsättning”. Strategin antogs av regionfullmäktige i oktober 2014.
Reformeringen av Arbetsförmedlingen och nya förändrade behov från
aktörer inom det arbetsmarknadspolitiska området har resulterat i att
strategin i flera avseenden behöver ses över och revideras för att mer
överensstämma med dagens situation.

SKL. Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken, april 2017. Länk: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kommunerna-ocharbetsmarknadspolitiken.html (hämtad 2019-11-15) sid 53
9 Arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland. Länk: https://www.gotland.se/101155 (hämtad 2019-12-16)
8
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I strategin nämns även ”Arbetsmarknadsforum” som kan beskrivas som
ett strategiskt förvaltningsövergripande organ för samordning av
arbetsmarknadsfrågor inom Region Gotland.
I samband med beslut om arbetslöshetsnämnd bör även en revidering
av strategin samt behovet av ett forum för arbetsmarknadsfrågor tas i
beaktande. Man behöver ställa sig frågan om uppdraget att vara
arbetslöshetsnämnd samtidigt innebär det fulla strategiska ansvaret för
Region Gotlands arbetsmarknadspolitiska frågor. Exempelvis om
arbetslöshetsnämnden ska vara den instans som tar fram en ny
strategi, inför beslut i fullmäktige. Frågan om en revidering av Region
Gotlands arbetsmarknadspolitiska strategi behöver hursomhelst lyftas.
Arbetslöshetsnämnd – försörjningsstöd

Kommunerna har ett försörjningsansvar för arbetslösa
försörjningsstödstagare som av olika skäl inte kan stå till
arbetsmarknadens förfogande och som är berättigade för insatser
enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). I SoL 4 kapitlet 4 § står: ”Socialnämnden får
begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av
nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet
om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Socialnämnden ska samråda med
Arbetsförmedlingen innan beslut fattas”10.
När det gäller deltagande i kommunala arbetsmarknadsåtgärder ska
alltså kommunen (enligt SoL) samråda med Arbetsförmedlingen innan
beslut fattas samtidigt som varje
kommun ska ha en arbetslöshetsnämnd som har uppdraget att vidta
åtgärder för
att både förebygga och bekämpa arbetslöshet. Här tangerar lagen om
arbetslöshetsnämnd vid SoL och kopplingen arbetslöshet/
försörjningsstöd synliggörs.

Linnéuniversitetet, Alexandru Panican ”Lokal arbetsmarknadspolitik”, 2017 Länk: http://lnu.divaportal.org/smash/get/diva2:1115600/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2019-12-16)
10
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Frågan som därför bör ställas är om samma nämnd som hanterar
försörjningsstöd enligt SoL också bör agera arbetslöshetsnämnd.
Samtidigt kan man ställa sig frågan om arbetslöshetsnämndsuppdraget organiseras bäst på övergripande nivå (RSF), nära
försörjningsstöd (SON) eller nära Arbetsmarknads- och
integrationsenheten (UAF) – eller om det ska vara en helt annan
organisering.
En slutsats är att, oavsett organisering, så medför krav på
nedskärningar i förvaltningarnas budgetar ett hårt slag främst mot
arbetsmarknadsverksamheten till följd av att den lagstadgade
verksamheten oftast prioriteras. Exempelvis inom socialtjänsten (SoL)
eller inom utbildningsväsendet (Skollagen)11.
Tydliggörande av ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna

I de fall regionfullmäktige överför ansvaret som arbetslöshetsnämnd till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) så bör ett
tydliggörande av ansvaret för arbetsmarknadsfrågor göras. GVN har via
sitt reglemente ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitiska
åtgärder på individnivå men får som oftast hantera situationer av mer
strategisk karaktär. I regionstyrelsens beslut12 görs bedömningen ”Att
regionstyrelsen inte ges någon roll för arbetsmarknadsfrågor” och ”De
operativa uppdragen skulle få bättre förutsättningar i facknämnderna”
och då blir frågan vem som har det strategiska och övergripande
ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna (det vill säga om detta ansvar
finns).
Ett förslag är att göra ett tillägg i reglementet så att det inte råder
några frågetecken kring vilken nämnd som svarar för intern och extern
samordning i arbetsmarknadsfrågor. Detta för att tydliggöra vilken
nämnd som är den kommunala parten beträffande
arbetsmarknadsfrågor i extern samverkan samt för att tydliggöra vilken
nämnd som styr det interna arbetet - för att undvika
gränsdragningsproblematik, för att skapa en bra organisation kring

Linnéuniversitetet, Alexandru Panican ”Lokal arbetsmarknadspolitik”, 2017 Länk: http://lnu.divaportal.org/smash/get/diva2:1115600/FULLTEXT01.pdf sid 37 (hämtad 2019-12-16)
12 RS § 318 ”Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av arbetslöshetsnämnd”, 2019-10-23 Ärende: RS 2019/967
11
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arbetsmarknadsfrågor och för att förenkla för externa aktörer vem de
ska kontakta.
Exempel på tydliggörande: Socialnämnden var arbetslöshetsnämnd
2008 – 2010 (dessförinnan kommunstyrelsen). I socialnämndens
reglemente från 2008 står att ”Nämnden skall utgöra
arbetslöshetsnämnd och handha kommunens uppgifter inom
arbetsmarknadspolitiken. Ansvara för kommunens medverkan i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder efter särskild överenskommelse med
Arbetsförmedlingen”13.
Förslaget att lagen om arbetslöshetsnämnd upphävs

I slutbetänkandet av Arbetsmarknadsutredningen Effektivt, tydligt och

träffsäkert (från 2019)14 är förslaget att Lagen (1944:453) om
arbetslöshetsnämnd upphävs. Utredningens bedömning är:
”Innebörden av lagen om arbetslöshetsnämnd är otydlig och har sin
utgångspunkt i ett arbetsmarknadspolitiskt system som inte längre
gäller i Sverige. Lagen har tolkats på vitt skilda sätt; från att den inte
har någon praktisk betydelse för kommunernas möjligheter att ge
arbetsmarknadsstöd till att den ger en vidsträckt befogenhet på det
arbetsmarknadspolitiska området”.
Utredningen har kommit fram till att lagen är otydlig och då bör man
även ställa sig frågan om lagen egentligen medför något formellt
mandat kring arbetsmarknadsfrågor.
Bedömning

Regionstyrelsen (RS) har remitterat ett förslag om överföring av
ansvaret som arbetslöshetsnämnd till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN) för inhämtning av synpunkter inför
beslut.
Det är ett positivt initiativ av regionstyrelsen att lyfta frågan gällande
arbetslöshetsnämnd. Själva grundfrågan är ganska okomplicerad men

Reglemente för socialnämnden, 1 §. 2008-03-17
Detta beslut om arbetslöshetsnämnd togs av fullmäktige 2007-12-17 (KF § 291) i samband med aviserade förändringar i
arbetsmarknadspolitiken och att dåvarande Arbetscentrum skulle läggas ner samt att OSA-verksamhetens (offentligt skyddad
anställning) flyttades över till socialnämnden. KS 2007/383. Länk: https://www.gotland.se/35575 (hämtad 2019-12-02)
14 SOU 2019:3 Slutbetänkande av Arbetsmarknadsutredningen: Effektivt, tydligt och träffsäkert - det statliga åtagandet för
framtidens arbetsmarknad, 2019. Länk:
https://www.regeringen.se/49091a/contentassets/d5313d9832f3453cb2283fd39e7b50d0/effektivt-tydligt-och-traffsakert--detstatliga-atagandet-for-framtidens-arbetsmarknad-sou-20193-del-2
13
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det går inte att bortse från att flera angränsande frågeställningar
framkommer när man går på djupet i ämnet. Frågeställningar som ändå
kommer att komma fram efterhand, eller i vissa fall redan finns.
Därför är detta yttrande inget direkt svar på överföringen av ansvaret
utan ett underlag med frågeställningar och synpunkter som
regionstyrelsen och dess förvaltning bör ta i beaktande, inför en
eventuell överföring av ansvaret som arbetslöshetsnämnd till GVN. Det
är frågor som GVN behöver veta hur regionstyrelsen ställer sig till för
att kunna åta sig uppdraget.
Frågeställningar/synpunkter:
 Frågor kopplade till lagen om arbetslöshetsnämnd tangerar även
socialnämndens (SON) område, till viss del även hälso- och
sjukvårdsnämndens, och ett yttrande borde även inhämtas från
deras verksamheter.
 Det behövs en revidering av Region Gotlands
arbetsmarknadspolitiska strategi eftersom strategin, förutom att
den till viss del är inaktuell, har bäring på uppdraget som
arbetslöshetsnämnd.
 Det finns beröringspunkter mellan arbetslöshetsnämnd,
arbetsmarknadspolitiska insatser och försörjningsstöd.
Regionstyrelsen bör ställa sig frågan hur detta bäst
organiseras/koordineras. På övergripande nivå (RS/RSF), nära
försörjningsstöd (SON/SOF) eller nära Arbetsmarknads- och
integrationsenheten (GVN/UAF).
 Med det ovan beskrivna, finns det vinster med att exempelvis
sammanföra försörjningsstödet med Arbetsmarknads- och
integrationsenhetens verksamhet till den nämnd där uppdraget
som arbetslöshetsnämnd ligger?
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 Om GVN får uppdraget som arbetslöshetsnämnd innebär det då
att arbetsmarknadsfrågorna helt lämnar regionstyrelsens bord?
Om det är så, hur koordineras då arbetsmarknadspolitiska frågor
bäst tillsammans med frågor kring kompetensförsörjning, tillväxt,
näringslivsutveckling, utbildningsfrågor och socialpolitik, i syfte
att få en slagkraftig lokal och regional sysselsättningspolitik?
 Om GVN får uppdraget som arbetslöshetsnämnd så bör frågan
ställas om detta uppdrag innebär ökade arbetsinsatser och/eller
ökade förväntningar. Eventuella förväntningar måste förtydligas
och resurser måste tillsättas utifrån dessa förväntningar
(ramförstärkningen för inrättandet av en arbetsmarknadsfunktion
2014 var 1,3 miljoner kronor15).
 Uppdraget som arbetslöshetsnämnd bör även följas av ett tydligt
mandat att nämnden handhar Region Gotlands uppgifter inom
det arbetsmarknadspolitiska området (se socialnämndens
reglemente från 2008).
 Uteblir det ovan nämnda riskerar uppdraget som
arbetslöshetsnämnd annars att bli ganska ihåligt.
Arbetsmarknadsutredningens slutsats är ju dessutom att lagen
om arbetslöshetsnämnd är otydlig och då bör man även ställa sig
frågan om lagen egentligen medför något mandat kring
arbetsmarknadsfrågor, om det inte särskilt redovisas vilket
mandat det gäller.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-22
RS§318 ”Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av
arbetslöshetsnämnd”2019-10-23
Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 318

Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk
förändring av arbetslöshetsnämnd

RS 2019/967
AU § 284

Regionstyrelsens beslut
x

Regionstyrelsen remitterar förslaget om överföring av ansvaret som
arbetslöshetsnämnd till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för inhämtning
av synpunkter inför beslut.

I egenskap av kommun så har Region Gotland iklätt sig ett i stora delar frivilligt
åtagande för arbetsmarknadsfrågor. Lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd
uppdrar dock åt kommuner att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala åtgärder
för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.
Regionfullmäktige antog den 27 oktober 2014 en arbetsmarknadspolitisk strategi för
Gotland (RS 2013/797, RF § 14 2014). I denna, med efterföljande ändring av
reglementen, fördelas ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på
individnivå till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, medan regionstyrelsen
beskrivs ha uppdraget att arbeta med näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. Denna ansvarsfördelning rimmar i grunden väl med regionstyrelsens roll
som regionalt utvecklingsansvarig aktör.
Mot bakgrund av att regionstyrelsen i den arbetsmarknadspolitiska strategin inte ges
något roll för arbetsmarknadsfrågor, samt att uppdraget till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden också renderat i tillskapande av verktyg och resurser i form av
en enhet för arbetsmarknad, så ter det sig logiskt att också uppdraget som arbetslöshetsnämnd överförs till nämnden och stärker dess formella mandat. Detta ansvar
borde rimligen förts över i samband med processen kring den arbetsmarknadspolitiska strategin, men av oklar anledning så skedde det inte då.
Region Gotland har enligt Lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd rätt att själv
besluta om arbetslöshetsnämnden ska vara en egen nämnd eller om någon annan
nämnd skall få i uppdrag att vara arbetslöshetsnämnd. Om inget aktivt beslut tas så
faller det på kommunstyrelsen, i Region Gotlands fall regionstyrelsen, att vara
arbetslöshetsnämnd.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 318 forts
RS 2019/967

I Public Partners utredning om hur Region Gotland kan stärka det regionala
utvecklingsansvaret, så framkom att det fanns skäl att se över en del interna gränssnitt ifråga om roll- och ansvarsfördelning mellan nämnderna. Utgångspunkten i
resonemanget var att regionstyrelsen skulle tjäna på att stärka sitt ansvar i de
strategiska frågorna som har synergier med det regionala utvecklingsansvaret, medan
de operativa uppdragen skulle få bättre förutsättningar i facknämnderna.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna förändringen bidrar till att
skapa tydlighet och ett stärkt mandat för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Därmed bidrar det också till att stärka förutsättningar för Region Gotland att få kraft
i den regionala utvecklingen som helhet.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-23
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

68 (99)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/30
20 januari 2020

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss av departementspromemorian Bättre studiestöd till
äldre

Förslag till beslut



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

Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har remitterat promemorian Bättre
studiestöd till äldre till Region Gotland. Promemorian är redovisningen
av uppdraget att ta fram förslag på åtgärder inom
studiemedelssystemet för att främja omställning och vidareutbildning
högre upp i åldrarna. Bland annat föreslås att åldersgränsen för rätt till
studiemedel ska höjas.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande. Bedömningen är att
Region Gotland kan ställa sig bakom promemorian eftersom förslaget
är nutidsanpassat och kommer att underlätta för äldre personers
möjligheter att kunna vidareutbilda sig. För att främja omställning
högre upp i åldern bör även studiemedelsbelopp och fribelopp höjas för
att motivera och ge förutsättning för en yrkesverksam person att kunna
karriärväxla.
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Ärendebeskrivning

Utbildningsdepartementet har remitterat promemorian Bättre
studiestöd till äldre och Gotlands kommun är en av flera kommuner
som har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. För yttrandet
ansvarar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Remissvar ska vara
Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 17 mars 2020.
Promemorian är redovisningen av uppdraget att ta fram förslag på
åtgärder inom studiemedelssystemet för att främja omställning och
vidareutbildning högre upp i åldrarna. Uppdraget bygger på
överenskommelsen i det så kallade januariavtalet.
I promemorian föreslås bland annat att åldersgränsen för rätt till
studiemedel ska höjas från 56 till 60 år och att nedtrappningen i rätten
att låna ska börja vid 51 år (från dagens 47 år) och sluta vid 60 år.
Samtidigt som åldersgränserna för rätt till studielån föreslås höjas bör
även åldersgränserna för återbetalning av studielån höjas, vilket
innebär att ett nytt studielån införs. Återbetalningstiden för det nya
lånet bör vara 25 år eller det lägre antal år som återstår till utgången av
det år då låntagaren fyller 64 år. Studielån som inte har betalats vid
utgången av det år då låntagaren fyller 71 år föreslås skrivas av.
Förslag finns även på att äldre studerande (40 år eller äldre) ska få rätt
till ytterligare extra veckor med studiemedel, om det antingen finns
arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl för det. Studiemedel
föreslås i dessa fall kunna lämnas i ytterligare högst 80 veckor för
studier på eftergymnasial nivå (idag 240 + 40 extra veckor) respektive
på gymnasienivå (idag 80/120 veckor beroende på tidigare utbildning +
40 extra veckor) och i ytterligare högst 40 veckor för studier på
grundskolenivå (idag 40/80/100 veckor beroende på tidigare utbildning
+ 40 extra veckor, ingen skillnad alltså).
Enligt uppdraget kan det vid behov lämnas ytterligare förslag till
åtgärder inom studiemedelssystemet för att främja omställning och
vidareutbildning högre upp i åldrarna. Åtgärder som har övervägts är
höjda studiemedelsbelopp, högre fribelopp och att undanta vissa
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/30

inkomster från inkomstprövningen. Några ytterligare åtgärder har i
detta läge dock inte bedömts lämpliga av utredningen.
Förslag till yttrande

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande. Se även Yttrande
över remiss Bättre studiestöd till äldre:
”Region Gotland tillstyrker förslaget från Utbildningsdepartementet
eftersom förslaget är nutidsanpassat och kommer att underlätta för
äldre personers möjligheter att kunna vidareutbilda sig, vilket bidrar till
ökad kompetensförsörjning. För att främja omställning högre upp i
åldern bör även studiemedelsbelopp och fribelopp höjas för att
motivera och ge förutsättning för en yrkesverksam person att kunna
karriärväxla. Möjligheten att kunna försörja sig under studietiden måste
ses som helt avgörande eftersom förslaget avser yrkesverksamma,
äldre personer, oftast med familj - personer som kanske har ett helt
yrkesliv bakom sig och som befinner sig i en helt annan ekonomisk
situation än yngre studerande. Karriärväxling har gått från att vara en
sällsynt företeelse inom arbetslivet till en naturlig del för att berika
personlig utveckling. Det bör även ses som en fördel för att kunna
omskola livserfarna personer till yrken för att möta arbetsmarknadens
behov”.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-20
Yttrande över remiss Bättre studiestöd till äldre, 2020-02-03
Utbildningsdepartementet. Missiv Remiss av Bättre studiestöd till äldre, 2019-12-17
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. utbildningsdirektör
Skickas till
Utbildningsdepartementet
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Region Gotland

Dnr: U2019/04318/UH
3 februari 2020

Utbildningsdepartementet
Universitets- och högskoleenheten
103 33 Stockholm
u.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över remiss Bättre studiestöd till äldre
Region Gotland (Gotlands kommun) har av Utbildningsdepartementet
utsetts till remissinstans för att lämna yttrande över remiss avseende
departementspromemorian Bättre studiestöd till äldre. För yttrandet
ansvarar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inom Region
Gotland.
Yttrande

Region Gotland tillstyrker förslaget från Utbildningsdepartementet
eftersom förslaget är nutidsanpassat och kommer att underlätta för
äldre personers möjligheter att kunna vidareutbilda sig, vilket bidrar till
ökad kompetensförsörjning. För att främja omställning högre upp i
åldern bör även studiemedelsbelopp och fribelopp höjas för att
motivera och ge förutsättning för en yrkesverksam person att kunna
karriärväxla. Möjligheten att kunna försörja sig under studietiden måste
ses som helt avgörande eftersom förslaget avser yrkesverksamma,
äldre personer, oftast med familj - personer som kanske har ett helt
yrkesliv bakom sig och som befinner sig i en helt annan ekonomisk
situation än yngre studerande. Karriärväxling har gått från att varit en
sällsynt företeelse inom arbetslivet till en naturlig del för att berika
personlig utveckling. Det bör även ses som en fördel för att kunna
omskola livserfarna personer till yrken för att möta arbetsmarknadens
behov.
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Förord
Den 29 april 2019 beslutade Regeringskansliet att en utredare skulle
biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag till åtgärder inom
studiemedelssystemet för att främja omställning och vidareutbildning
högre upp i åldrarna (U 2019:A). Uppdraget gällde från och med den
17 maj och skulle slutredovisas senast den 14 oktober. Uppdraget bygger
på det så kallade januariavtalet, dvs. den sakpolitiska överenskommelsen
mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.
Till utredare utsågs från och med den 17 maj 2019 utredaren vid Centrala
studiestödsnämnden Carl-Johan Stolt. Som sekreterare i utredningen
anställdes från och med den 1 juni 2019 statistikern vid Universitets- och
högskolerådet Torbjörn Lindquist och universitetsjuristen vid Linköpings
universitet Jenny Wäsström. Ämnesråden Peter Edman och Marie Mäkk
samt kanslirådet Anders Borgström och departementssekreteraren Kristina
Haskas från Utbildningsdepartementet har biträtt som experter. Även
departementets rättssekretariat har i vissa delar lämnat biträde.
Utredaren och sekreterarna har inom ramen för uppdraget samtalat med
företrädare för studerande, utbildningsanordnare, arbetsmarknadens
parter, samt med Kronofogdemyndigheten och CSN.
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Sammanfattning
Förslagen är ett svar på ett uppdrag som bygger på
januariavtalet
Av punkt 14 i den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, det så kallade
januariavtalet, framgår bland annat att möjligheten att vidareutbilda sig
eller omskola sig högre upp i åldrarna ska utökas. Det ska ges mer
generösa villkor för detta inom studiemedelssystemet och det ska senast
ingå i budgetpropositionen för 2021.

Höjda åldersgränser för rätt till studiestöd och ändrade
återbetalningsregler
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Medellivslängden ökar och pensionsåldrarna höjs. Detta leder till att det
både finns samhälleliga och individuella behov av att arbeta högre upp i
åren. För att det ska vara möjligt att arbeta längre krävs att det är möjligt
att kompetensutveckla sig och ställa om under en större del av livet. Det
krävs även att den som funderar på att studera har möjlighet att finansiera
sina studier, så att han eller hon både ser utbildning och studiefinansiering
som ett tilltalande, eller åtminstone möjligt, alternativ. Dessutom finns det
bland äldre en ökad efterfrågan på både utbildning och studiestöd.
Mot denna bakgrund föreslås att åldersgränsen för rätt till studiemedel
ska höjas från 56 till 60 år och att nedtrappningen i rätten att låna ska börja
vid 51 år och sluta vid 60 år. Dessa höjningar med fyra år vardera av
åldersgränserna svarar väl mot de behov som finns av både studiemedel
och av studiemedlens lånedel. Efter 60 års ålder är det få som studerar och
dessa studier har ofta inte med arbetslivet att göra.
Samtidigt som åldersgränserna för rätt till studielån föreslås höjas bör
även åldersgränserna för återbetalning av studielån höjas, vilket innebär
att ett nytt studielån införs. Detta följer av att åldern för att kunna få
studielån höjs till 60 år. Om inte även åldern för beräkning av
återbetalningstiden höjs ska hela årsbeloppet annars debiteras den
låntagare som blir 61 år, som då antingen måste betala hela skulden under
ett år eller ansöka om nedsättning av årsbeloppet. Det är inte rimligt att
låntagare i denna situation enbart ska behöva förlita sig på trygghetsreglerna i systemet. Åtminstone några års återbetalning bör kunna ske
enligt ordinarie regler.
Återbetalningstiden för det nya lånet bör vara 25 år eller det lägre antal
år som återstår till utgången av det år då låntagaren fyller 64 år. Studielån
som inte har betalats vid utgången av det år då låntagaren fyller 71 år
föreslås skrivas av. Genom att höja åldersgränsen för återbetalningstiden
och åldern för när lån skrivs av lika mycket som den övre åldersgränsen

för att lämna studiebidrag och studielån, bevaras den nuvarande jämvikten
mellan utlåning och återbetalning som har bedömts att på ett acceptabelt
och rimligt sätt upprätthålla principen om att lån ska återbetalas.
Övriga lånevillkor bör inte förändras mot bakgrund av att det nuvarande
annuitetslånet bedöms fungera väl.
Låntagare med äldre eller nuvarande lån som även tar det nya lånet
erbjuds att ändra betalningsvillkoren för de äldre lånen, dvs. de får
möjlighet att föra över de äldre studieskulderna till det nya lånet och
betalar då tillbaka dem helt enligt det nya lånets regler. Alternativt kan de
behålla sina äldre studieskulder och betala tillbaka lånen parallellt med det
nya.
Utöver de nämnda förslagen som rör studiemedelssystemet föreslås att
den övre åldersgränsen för att få studiestartsstöd ska bli 60 år och att åldern
för avskrivning av återkrav ska bli 71 år.

Extra veckor till äldre studerande
För att det ska vara möjligt att arbeta längre krävs alltså att det är möjligt
att kompetensutveckla sig eller ställa om under en större del av livet. Mot
den bakgrunden bedöms att det även finns ett behov av att vidga
målgruppen för prövningen av rätt till veckor med studiemedel utöver
veckogränserna för äldre studerande. Förslaget lämnas för att fler
studerande ska få rätt till ytterligare veckor med studiemedel.
Studerande som är 40 år eller äldre bör kunna få studiemedel under
längre tid än vad veckogränserna medger om det har gått mer än tre år
sedan den studerande senast bedrev studier med studiemedel och det
antingen finns arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl för det. För
att det ska vara fråga om arbetsmarknadsskäl krävs att det finns ett
samhälleligt behov av utbildningen. Med samhälleligt behov menas i fråga
om studier på gymnasial nivå och eftergymnasial nivå att det ska vara fråga
om en utbildning som kan förväntas leda till ett yrke inom vilket det råder
eller kan antas råda brist på utbildad arbetskraft i Sverige när den
studerande beräknas vara klar med utbildningen. När det gäller studier på
grundskole- eller gymnasienivå bör det alltid finnas ett samhälleligt behov
av utbildningen om studierna syftar till att en person ska kunna skaffa sig
grundskole- eller gymnasiekompetens. Dessa kompetenser måste anses
vara grundläggande förutsättningar för att en person ska kunna etablera sig
på svensk arbetsmarknad.
Studiemedel föreslås i dessa fall kunna lämnas i ytterligare högst 80
veckor för studier på eftergymnasial nivå respektive på gymnasienivå och
i ytterligare högst 40 veckor för studier på grundskolenivå.

Inte någon ny deltidsnivå
Enligt uppdraget ska, om så bedöms lämpligt, förslag lämnas på hur en
ytterligare deltidsnivå inom studiemedelssystemet kan utformas i syfte att
möjliggöra studiemedel för en studieomfattning som understiger 50
procent av heltid. Bedömningen är dock att det inte finns skäl att ge
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studiemedel till den som studerar med en studieomfattning på exempelvis
25 procent av heltid.
Behovet av studiemedel för en lägre studietakt än halvtid framstår som
mycket osäkert. Det ifrågasätts om studiemedlen i tillräcklig mån
undanröjer verkliga studiehinder eller om den som har behov av att läsa en
kurs på 25 procent gör det oavsett om han eller hon beviljas studiemedel.
Det kommer inte att bli så mycket pengar som erbjuds till var och en,
varför det sannolikt kommer att vara få personer som rekryteras till studier.
De flesta som kommer att få studiemedel med 25 procent av heltid bedöms
vara personer som redan studerar. Ur ett samhälleligt perspektiv blir
kostnaden för att rekrytera fler personer till studier alltför hög per
tillkommande studerande. Dessa skäl leder till att det inte föreslås någon
ny deltidsnivå.
Då behovet av en ny deltidsnivå är mycket osäkert presenteras, trots det
huvudsakliga förslaget, ett alternativt förslag till en ny deltidsnivå i
bilaga 3. Detta görs för att underlätta den fortsatta beredningen av ärendet
och ge remissinsatserna möjlighet att ta ställning till utformningen av
bestämmelserna.

Andra överväganden för att göra studier mer attraktiva
för äldre
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Enligt uppdraget kan det vid behov lämnas ytterligare förslag till åtgärder
inom studiemedelssystemet för att främja omställning och
vidareutbildning högre upp i åldrarna. Åtgärder som har övervägts är höjda
studiemedelsbelopp, högre fribelopp och att undanta vissa inkomster från
inkomstprövningen. Några ytterligare åtgärder har i detta läge dock inte
bedömts lämpliga.
Det bedöms inte vara lämpligt med höjda studiemedelsbelopp mot
bakgrund av risken för att äldres studier översubventioneras och mot
bakgrund av att det redan finns en högre bidragsnivå inom studiemedelssystemet. Därutöver finns en möjlighet att få tilläggsbidrag för
studerande med barn, tilläggslån och merkostnadslån. Många arbetslösa
med låg utbildning kan också få studiestartsstöd. Dessutom kommer den
så kallade utvecklingstiden, som är en reform som kommer att genomföras
2020, att ge förvärvsarbetande ytterligare möjligheter att finansiera sina
studier.
Fribeloppet för studerandes inkomster bedöms redan vara väl tilltaget
och behöver därmed inte höjas. Ett höjt fribelopp skulle dessutom sänka
de studerandes prestationer, vilket skulle påverka genomströmningen
negativt. Det bedöms inte heller lämpligt att undanta inkomster från
inkomstprövningen då det skulle innebära att man bortser från de
studerandes verkliga ekonomiska situation. Rätten till studiemedel bör
bestämmas efter en objektiv bedömning av studerandes samtliga
inkomster i förhållande till fribeloppsnivån.
Det är dock viktigt att kontinuerligt följa behovet av ytterligare åtgärder
inom studiemedelssystemet för att främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna. Ytterligare analyser och åtgärder kan därför bli
aktuella. Som tidigare nämnts kan höjda lånebelopp ge en alltför hög

skuldsättning bland äldre studerande. Samtidigt pekar undersökningar från
CSN på att tilläggslånet har stor betydelse för studievalet för dem som har
en högre inkomst innan de påbörjar sina studier. En ytterligare åtgärd kan
därför bland annat vara att se över utformningen av tilläggslånet, till
exempel vad gäller beloppsnivå och den längsta tid som lånet kan lämnas
för.

Konsekvenser
Förslagen medför ökade kostnader motsvarande som mest nära 352
miljoner kronor per år.
Förslaget om höjda åldersgränser med fyra år för rätt till studiemedel
och lånetrappan innebär att ytterligare cirka 3 000 studerande kan få
studiemedel och möjliggör därmed att fler kan ändra inriktning på och
ställa om sitt arbetsliv. Eftersom åldersgränsen för återbetalning också höjs
med fyra år får förslagen inga negativa konsekvenser varken för de
studerande eller för samhällsekonomin. Däremot minskar avskrivningarna
genom den höjning av åldern för rätt till avskrivning som föreslås, vilket
ger positiva konsekvenser för statsfinanserna.
Förslaget om att den som är minst 40 år ska få fler veckor med
studiemedel bedöms leda till att 6 900 fler kan få studiemedel och
möjliggör att fler kan ställa om, byta spår och lära nytt senare i arbetslivet.
Ur ett jämställdhetsperspektiv bedöms förslagen ge förbättrade
möjligheter för både kvinnor och män att studera högre upp i åldrarna.
Förslagen bedöms dock inte påverka de befintliga skillnader som finns
mellan kvinnor och män vad gäller studiedeltagande och
studiestödsnyttjande. Det är fler kvinnor än män som studerar med
studiemedel och andelen kvinnor med studiemedel ökar med stigande
ålder. Konsekvenserna av förslagen bedöms sammantaget bli något större
för kvinnor jämfört med män, främst positiva men också negativa
konsekvenser. Förslagen om höjd åldersgräns för rätt till studiemedel och
höjd ålder i lånetrappan kommer mest gynna kvinnor. När det gäller de
höjda åldrarna för återbetalning och avskrivning av studieskulder bedöms
dessa också beröra kvinnor något mer än män. Det beror på att kvinnor
genomsnittligt har lägre livsinkomster och utbildar sig i större utsträckning
än män, men historiskt sett har fått sämre avkastning på sin
utbildningsinvestering.
De utökade möjligheterna till studiemedel för äldre leder till ökad
administration för CSN, som föreslås få medel för detta. Det kan också bli
några fler ärenden för Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS),
Kronofogdemyndigheten och förvaltningsdomstolar, men dessa bedöms
rymmas inom befintliga medel.

Ikraftträdande
Bestämmelserna om utvidgade undantag från veckogränserna för äldre
föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas i fråga om
studiemedel som lämnas för tid från och med ikraftträdandet.
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Bestämmelserna om höjd övre åldersgräns för rätt till studiemedel och
studiestartsstöd samt ändringar i den så kallade lånetrappan föreslås träda
i kraft den 1 oktober 2021 och tillämpas första gången i fråga om
studiemedel eller studiestartsstöd som lämnas för tid från och med den
1 januari 2022. I övrigt träder ändringarna i kraft den 1 januari 2022 och
tillämpas för studiemedel som lämnas för tid från och med ikraftträdandet.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om ändring i studiestödslagen
(1999:1395)

Härigenom föreskrivs i fråga om studiestödslagen (1999:1395)
dels att rubriken närmast före rubriken närmast före 4 kap. 23 § ska utgå,
dels att 3 kap. 3, 8 och 9 §§, 4 kap. 4, 5, 21 och 25 §§ och 5 kap. 6 § ska
ha följande lydelse,
dels att punkterna 9 och 10 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 8 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
3 §1
Studiemedel får lämnas längst till
Studiemedel får lämnas längst till
och med det kalenderår då den och med det kalenderår då den
studerande fyller 56 år. Regeringen studerande fyller 60 år. Regeringen
meddelar föreskrifter om att kan med stöd av 8 kap. 7 § regestudiemedel i form av studiebidrag ringsformen meddela föreskrifter
får lämnas även för tid därefter.
om att studiemedel i form av
studiebidrag får lämnas även för tid
därefter.
8 §2
För studier i sådan utbildning som avses i 2 § första stycket får studiemedel lämnas vid studier på heltid under sammanlagt högst 240 veckor.
För studier i sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket och som inte
är grundskoleutbildning får studiemedel lämnas vid studier på heltid under
sammanlagt högst 120 veckor. Till en studerande som redan har en treårig
gymnasieutbildning eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning får
dock studiemedel lämnas under högst 80 veckor.
För studier på grundskolenivå får studiemedel lämnas vid studier på
heltid under sammanlagt högst 80 veckor till studerande som helt saknar
grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning. Till studerande som
behöver färdighetsträning i läsning, skrivning och räkning får studiemedel
lämnas under ytterligare högst 20 veckor. Till studerande som redan har
grundskoleutbildning eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning
får studiemedel lämnas för sådana studier under sammanlagt högst 40
veckor.
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Senaste lydelse 2013:1119.
Senaste lydelse 2005:613.
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Från och med det år då den
studerande fyller 40 år får
studiemedel lämnas under längre
tid än som anges i första–tredje
stycket, om det finns särskilda skäl.
Studiemedel får i dessa fall lämnas
i ytterligare högst 40 veckor.
Studiemedel får lämnas under
längre tid än som anges i första–
fjärde stycket, om det finns
synnerliga skäl.
8a§
Från och med det år då den
studerande fyller 40 år får studiemedel lämnas under längre tid än
som anges i 8 §, om det har gått mer
än tre år sedan den studerande
senast bedrev studier med studiemedel och det antingen finns
arbetsmarknadsskäl eller andra
särskilda skäl för det. Studiemedel
får i dessa fall lämnas i ytterligare
högst 80 veckor för studier på
eftergymnasial nivå respektive på
gymnasienivå och i ytterligare
högst 40 veckor för studier på
grundskolenivå.
Studiemedel får lämnas under
längre tid än som anges i första
stycket och i 8 §, om det finns
synnerliga skäl.
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om de villkor som ska vara
uppfyllda och de övriga förutsättningar som ska gälla för att
studiemedel ska kunna lämnas med
hänsyn till arbetsmarknadsskäl
enligt första stycket.
Nuvarande lydelse
9 §3
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3

Senaste lydelse 2013:1119.

Trots vad som anges i 8 § är rätten till studiemedel i form av studielån
begränsad till sammanlagt högst det antal veckor som anges nedan från
och med det kalenderår då den studerande fyller 47 år.
Det antal veckor som den studerande tidigare har haft studielån ska
räknas in i det sammanlagda antalet veckor.
Detta gäller dock inte studielån som har lämnats för studier på
grundskolenivå. När det gäller studielån som har lämnats för studier i
någon annan sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket ska hälften av
antalet veckor räknas in.
En studerande som genom återbetalning eller avskrivning inte längre har
studielån får beviljas nya studielån trots vad som anges i andra stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om förutsättningarna för att bevilja nya lån enligt detta stycke.
Om den studerande inte har fått studielån under en sammanhängande
period ska rätten till fortsatta studielån bedömas med beaktande av den
studerandes ålder vid den nya studiemedelsperiodens början. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om
vad som ska anses vara en sammanhängande period.
Ålder som uppnås
Antal veckor
under kalenderåret
47 år
220
48 år
200
49 år
180
50 år
160
51 år
140
52 år
120
53 år
100
54 år
80
55 år
60
56 år
40
Föreslagen lydelse
9§
Trots vad som anges i 8 och 8 a §§ är rätten till studiemedel i form av
studielån begränsad till sammanlagt högst det antal veckor som anges
nedan från och med det kalenderår då den studerande fyller 51 år.
Det antal veckor som den studerande tidigare har haft studielån ska
räknas in i det sammanlagda antalet veckor.
Detta gäller dock inte studielån som har lämnats för studier på
grundskolenivå. När det gäller studielån som har lämnats för studier i
någon annan sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket ska hälften av
antalet veckor räknas in.
En studerande som genom återbetalning eller avskrivning inte längre har
studielån får beviljas nya studielån trots vad som anges i andra stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd
av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för att bevilja nya lån enligt detta stycke.
Om den studerande inte har fått studielån under en sammanhängande
period ska rätten till fortsatta studielån bedömas med beaktande av den
studerandes ålder vid den nya studiemedelsperiodens början. Regeringen
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eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om vad som ska anses
vara en sammanhängande period.
Ålder som uppnås
Antal veckor
under kalenderåret
51 år
220
52 år
200
53 år
180
54 år
160
55 år
140
56 år
120
57 år
100
58 år
80
59 år
60
60 år
40
4 kap.
4§
Återbetalningstiden skall vara 25
Återbetalningstiden ska vara 25
år eller det lägre antal år som år eller det lägre antal år som
återstår till utgången av det år då återstår till utgången av det år då
låntagaren fyller 60 år.
låntagaren fyller 64 år.
Återbetalningstiden skall i vissa
Återbetalningstiden ska i vissa
fall bestämmas till kortare tid än fall bestämmas till kortare tid än
vad som anges i första stycket. vad som anges i första stycket.
Bestämmelser om detta finns i 9– Bestämmelser om detta finns i 9–
11 §§.
11 §§.
5§
Om låntagaren har fått nya
Om låntagaren har fått nya
studielån under återbetalnings- studielån under återbetalningstiden, skall de nya lånen läggas tiden, ska de nya lånen läggas
samman med de tidigare lånen.
samman med de tidigare lånen om
samma villkor för beräkning av
återbetalningstid och ålder för
avskrivning gäller för de nya och
de tidigare lånen.
Återbetalningen av det sammanlagda lånet börjar året närmast efter det
år under vilket låntagaren tagit emot de nya studielånen.
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21 §
När återbetalningstiden är slut
När återbetalningstiden är slut
skall eventuell resterande skuld ska eventuell resterande skuld
betalas under det följande året. betalas under det följande året.
Bestämmelserna om nedsättning i Bestämmelserna om nedsättning i
13–18 §§ skall tillämpas även vid 13–18 §§ ska tillämpas även vid
återbetalning som sker efter den återbetalning som sker efter den
ordinarie återbetalningstiden.
ordinarie återbetalningstiden.
Om nedsättning sker, skall återOm nedsättning sker, ska återstoden av skulden varje år betalas stoden av skulden varje år betalas

av med nedsatt belopp tills full
återbetalning skett.
Om förutsättningar för nedsättning upphör innan full betalning
skett, skall det då återstående
beloppet betalas under det första
kalenderår då nedsättning inte sker.
Betalning skall pågå till dess full
återbetalning har skett, dock längst
till utgången av det år då låntagaren
fyller 67 år.

av med nedsatt belopp tills full
återbetalning skett.
Om förutsättningar för nedsättning upphör innan full betalning
skett, ska det då återstående beloppet betalas under det första kalenderår då nedsättning inte sker.
Betalning ska pågå till dess full
återbetalning har skett, dock längst
till utgången av det år då låntagaren
fyller 71 år.

Lydelse enligt proposition
2019/20:1

Föreslagen lydelse

25 §
Studielån som inte har betalats
Studielån som inte har betalats
vid utgången av det år då lån- vid utgången av det år då låntagaren fyller 67 år ska skrivas av. tagaren fyller 71 år ska skrivas av.
Betalningsskyldigheten
kvarstår Betalningsskyldigheten
kvarstår
dock för årsbelopp avseende de tre dock för årsbelopp avseende de tre
senaste kalenderåren som har senaste kalenderåren som har
förfallit till betalning. Om det finns förfallit till betalning. Om det finns
synnerliga skäl, får dock också synnerliga skäl, får dock också
sådana årsbelopp skrivas av.
sådana årsbelopp skrivas av.
Lån ska också skrivas av om låntagaren avlider, har hel sjukersättning
och en sammanlagd inkomst som inte överstiger garantinivån för hel sjukersättning enligt 35 kap. 18 § socialförsäkringsbalken eller om det annars
finns synnerliga skäl till det.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
6§
En fordran som har uppkommit
En fordran som har uppkommit
på grund av att studiestöd har på grund av att studiestöd har
krävts tillbaka, skall bevakas fram krävts tillbaka, ska bevakas fram
till utgången av det år då den till utgången av det år då den
återbetalningsskyldige fyller 67 år. återbetalningsskyldige fyller 71 år.
Därefter skall fordringen skrivas Därefter ska fordringen skrivas av.
av. Avskrivning skall också ske om Avskrivning ska också ske om den
den återbetalningsskyldige avlider. återbetalningsskyldige avlider.
Om indrivningen av en sådan fordran som avses i första stycket skulle
leda till mer arbete eller kostnad än som är skäligt och indrivning inte är
påkallad från allmän synpunkt får indrivningsåtgärder underlåtas.
9. Den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga stu4

Senaste lydelse 2010:441.

9. 4 Den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga stu13

diemedel enligt studiestödslagen
(1973:349) eller lagen (1983:1030)
om särskilt vuxenstudiestöd för
arbetslösa kan begära att lånet efter
den 1 juli 2001 ska betalas tillbaka
enligt bestämmelserna i den nya
lagen. De ändrade betalningsvillkoren ska börja tillämpas vid
kalenderårsskiftet året närmast
efter det år då låntagaren har begärt
ändrade betalningsvillkor. Ändrade
betalningsvillkor får dock inte
beslutas om lånet har sagts upp till
omedelbar betalning enligt 8 kap.
52 § studiestödslagen (1973:349)
eller punkterna 18 eller 19. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om hur en ansökan om
ändrade betalningsvillkor ska göras
samt vid vilken tidpunkt en sådan
ansökan senast ska göras.

10. Den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga
studiemedel enligt både studiestödslagen (1973:349) och den nya
lagen kan begära att äldre lån läggs
samman med nya lån och att de
sammanlagda lånen betalas tillbaka
enligt bestämmelserna i den nya
lagen.

diemedel enligt studiestödslagen
(1973:349) eller lagen (1983:1030)
om särskilt vuxenstudiestöd för
arbetslösa kan begära att lånet efter
den 1 juli 2001 ska betalas tillbaka
enligt bestämmelserna i denna lag i
lydelsen före den 1 januari 2022.
De ändrade betalningsvillkoren ska
börja tillämpas vid kalenderårsskiftet året närmast efter det år då
låntagaren har begärt ändrade
betalningsvillkor. Ändrade betalningsvillkor får dock inte beslutas
om lånet har sagts upp till omedelbar betalning enligt 8 kap. 52 §
studiestödslagen (1973:349) eller
punkterna 18 eller 19. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av
8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur en ansökan
om ändrade betalningsvillkor ska
göras samt vid vilken tidpunkt en
sådan ansökan senast ska göras.

10. 5 Den som har beviljats
studielån eller återbetalningspliktiga studiemedel enligt både
studiestödslagen (1973:349) och
denna lag i lydelsen före den
1 januari 2022 kan begära att lånen
läggs samman och att de
sammanlagda lånen betalas tillbaka
enligt bestämmelserna i denna lag i
lydelsen före den 1 januari 2022.
Sammanläggningen ska börja tillämpas året närmast efter det år då
låntagaren begärt att lånen ska läggas samman.
Sammanläggning får dock inte beslutas i fall där något av lånen har sagts
upp till omedelbar betalning enligt bestämmelserna i 4 kap. 27 a § denna
lag, 8 kap. 52 § studiestödslagen (1973:349) eller punkterna 18 eller 19.
Sammanläggningen ska ske vid
Sammanläggningen ska ske vid
ett kalenderårsskifte enligt följan- ett kalenderårsskifte enligt följande. En gemensam återbetalningstid de. En gemensam återbetalningstid
bestäms för det sammanlagda lånet bestäms för det sammanlagda lånet
i enlighet med bestämmelserna i i enlighet med bestämmelserna i
4 kap. 4, 9 och 10 §§ i den nya 4 kap. 4, 9 och 10 §§ denna lag i
lagen. För återbetalning av det lydelserna före den 1 januari 2022.
sammanlagda lånet ska bestäm- För återbetalning av det samman14
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Senaste lydelse 2010:441.

melserna i 4 kap. i den nya lagen
även i övrigt tillämpas. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock föreskriva att årsbeloppet enligt 4 kap.
14 § första stycket i den nya lagen
får sättas ned till ett belopp som är
lägre än fem procent av låntagarens
inkomst eller, från och med det år
då låntagaren fyller 50 år, sju
procent. Årsbeloppet ska dock
alltid uppgå till minst fyra procent
av låntagarens inkomst. Från och
med det år då låntagaren fyller 50
år får tilllägg till inkomsten göras
för förmögenhet. Avskrivning av
lån som har lagts samman ska i
fråga om lån som lämnats enligt
den gamla lagen ske enligt 8 kap. 9,
10 och 12 §§ i den gamla lagen och
i fråga om lån som lämnats enligt
den nya lagen ske enligt 4 kap. 25 §
i den nya lagen. Regeringen eller
den myndighet som regeringen
bestämmer meddelar föreskrifter
om hur
en ansökan
om
sammanläggning ska göras samt
när en sådan ansökan senast ska
göras.

lagda lånet ska bestämmelserna i
4 kap. denna lag även i övrigt
tillämpas. Regeringen eller den
myndighet
som
regeringen
bestämmer får dock föreskriva att
årsbeloppet enligt 4 kap. 14 § första
stycket denna lag får sättas ned till
ett belopp som är lägre än fem
procent av låntagarens inkomst
eller, från och med det år då
låntagaren fyller 50 år, sju procent.
Årsbeloppet ska dock alltid uppgå
till minst fyra procent av
låntagarens inkomst. Från och med
det år då låntagaren fyller 50 år får
tillägg till inkomsten göras för
förmögenhet. Avskrivning av lån
som har lagts samman ska i fråga
om lån som lämnats enligt den
gamla lagen ske enligt 8 kap. 9, 10
och 12 §§ i den gamla lagen och i
fråga om lån som lämnats enligt
denna lag ske enligt 4 kap. 25 §
denna lag i lydelsen före den
1 januari 2022. Regeringen eller
den myndighet som regeringen
bestämmer kan med stöd av 8 kap.
7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur en ansökan om
sammanläggning ska göras samt
när en sådan ansökan senast ska
göras.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021 i fråga om 3 kap. 8 och 8 a
§§, den 1 oktober 2021 i fråga om 3 kap. 3 och 9 §§ och i övrigt den
1 januari 2022.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 8 § i den nya lydelsen och 3 kap. 8 a §
tillämpas i fråga om studiemedel som lämnas för tid från och med den 1
januari 2021.
3. Till en studerande som före den 1 januari 2021 har påbörjat en
utbildning och för den utbildningen beviljats ytterligare veckor med
studiemedel enligt 3 kap. 8 § fjärde stycket denna lag i den äldre lydelsen,
får ytterligare veckor lämnas i enlighet med den äldre lydelsen även för tid
från och med den 1 januari 2021, dock längst till och med den 31 december
2021.
4. Bestämmelserna i 3 kap. 3 och 9 §§ och 4 kap. 4, 21 och 25 §§ i deras
nya lydelser tillämpas för studiemedel som lämnas för tid från och med
den 1 januari 2022.
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5. Bestämmelserna i 5 kap. 6 § tillämpas första gången i fråga om
återkrav som avser studiemedel som lämnas från och med den 1 januari
2022.
6. Den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga
studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349), lagen (1983:1030) om
särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller enligt bestämmelserna i 4 kap.
4, 21 och 25 §§ i deras äldre lydelser och har beviljats studielån enligt
bestämmelserna i 4 kap. 4, 21 och 25 §§ i deras nya lydelser kan begära
att lånet ska betalas tillbaka enligt de senast nämnda bestämmelserna i
deras nya lydelser. De ändrade betalningsvillkoren ska börja tillämpas vid
kalenderårsskiftet året närmast efter det år då låntagaren har begärt
ändrade betalningsvillkor. Ändrade betalningsvillkor får dock inte
beslutas om lånet har sagts upp till omedelbar betalning enligt 8 kap. 52 §
studiestödslagen (1973:349), punkterna 18 eller 19 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna, eller enligt 4 kap. 27 a §. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen meddela föreskrifter om hur en ansökan om ändrade
betalningsvillkor ska göras samt vid vilken tidpunkt en sådan ansökan
senast ska göras.
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1.2

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:527)
om studiestartsstöd

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
Studiestartsstöd får lämnas från
Studiestartsstöd får lämnas från
och med det kalenderår som den och med det kalenderår som den
studerande fyller 25 år och längst studerande fyller 25 år och längst
till och med det kalenderår som den till och med det kalenderår som den
studerande fyller 56 år.
studerande fyller 60 år.
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021 och tillämpas första gången
i fråga om studiestartsstöd som lämnas för tid från och med den 1 januari
2022.
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1.3

Förslag till förordning om ändring i
studiestödsförordningen (2000:655)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 7 och 8 §§ studiestödsförordningen
(2000:655) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
7§
Om en studerande samtidigt
Om en studerande samtidigt
bedriver studier enligt 3 kap. 8 § bedriver studier enligt 3 kap. 8 §
första och andra styckena studie- första och andra styckena studiestödslagen (1999:1395) eller enligt stödslagen (1999:1395) eller enligt
andra och tredje styckena i den andra och tredje styckena i den
paragrafen, skall studietiden förde- paragrafen, ska studietiden fördelas
las i förhållande till omfattningen i förhållande till omfattningen av
av studierna enligt respektive studierna enligt respektive stycke.
stycke.
För att det ska finnas ett sådant
arbetsmarknadsskäl som anges i
3 kap. 8 § a första stycket studiestödslagen (1999:1395) krävs att
det finns ett samhälleligt behov av
utbildningen. Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare
föreskrifter för tillämpningen av
3 kap. 8 a § första stycket studiestödslagen om förutsättningarna
för att bevilja studiemedel med
hänsyn till arbetsmarknadsskäl.
8 §6
Studietiden ska anses som en sammanhängande period enligt 3 kap. 9 §
studiestödslagen (1999:1395) även om den studerande har gjort ett avbrott
i studierna under högst ett år på grund av sjukdom eller någon annan
jämförbar oförutsedd händelse.
Centrala studiestödsnämnden får
Centrala studiestödsnämnden får
meddela närmare föreskrifter för meddela närmare föreskrifter för
tillämpningen av 3 kap. 9 § studie- tillämpningen av 3 kap. 9 § studiestödslagen om rätten till studielån stödslagen om rätten till studielån
från och med det kalenderår då den från och med det kalenderår då den
studerande fyller 47 år och om vad studerande fyller 51 år och om vad
som ska avses med att genom som ska avses med att genom
återbetalning eller avskrivning inte återbetalning eller avskrivning inte
längre ha studielån.
längre ha studielån.
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6

Senaste lydelse 2014:531.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 i fråga om 3 kap.
7 § och i övrigt den 1 januari 2022.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 7 § i den nya lydelsen tillämpas i fråga om
studiemedel som lämnas för tid från och med den 1 januari 2021.
3. Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om hur en
ansökan om ändrade betalningsvillkor enligt punkten 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (0000:00) om ändring i studiestödslagen
(1999:1395) ska göras samt när en sådan ansökan senast ska göras.
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1.4

Förslag till förordning om ändring i
förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

Härigenom föreskrivs att 27 § förordningen (2017:532) om studiestartsstöd ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

27 § 7
En kommuns resursram för
En kommuns resursram för
studiestartsstödet ska fastställas studiestartsstödet ska fastställas
med utgångspunkt i kommunens med utgångspunkt i kommunens
andel av antalet personer i landet i andel av antalet personer i landet i
åldern 25–56 år som
åldern 25–60 år som
– saknar treårig gymnasieutbildning, och
– har varit arbetslösa eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program
under sammanlagt minst sex månader under de senaste tolv månaderna.
För att personer som har deltagit i insatser enligt förordningen
(2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ingå
i antalet krävs att de har deltagit i sådana insatser under maximal tid enligt
den förordningen.
Centrala studiestödsnämnden ska underrätta kommunen om vilken
resursram som har fastställts för kommunen.
Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om
verkställigheten av denna paragraf.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
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7

Senaste lydelse 2018:1496.

2

Ett bättre studiestöd för vidareutbildning
och omställning högre upp i åldrarna

2.1

Uppdraget

Ministern för högre utbildning och forskning har gett en utredare i uppdrag
att biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag till åtgärder
inom studiemedelssystemet för att främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna.
I uppdraget konstateras att studiemedelssystemet är mycket förmånligt,
samtidigt som det finns många äldre personer i behov av kompetensutveckling som inte ser studiemedel som ett realistiskt alternativ att leva
på under studierna.
I uppdraget har ingått att:
• Lämna förslag på en väl avvägd övre åldersgräns inom studiemedelssystemet, vilket både inkluderar att vid behov lämna förslag på
anpassning av den så kallade lånetrappan och förslag på förändrade
återbetalnings- och avskrivningsregler i syfte att helt eller delvis
identifiera möjlig finansiering för de förändringar som föreslås i övrigt.
• Lämna förslag till förbättrade möjligheter till undantag från veckogränserna för äldre.
• Om så bedöms lämpligt lämna förslag på ytterligare en deltidsnivå
inom studiemedelssystemet.
• Vid behov lämna ytterligare förslag till åtgärder inom studiemedelssystemet för att främja omställning och vidareutbildning högre
upp i åldrarna.
Förslagen ska innebära att möjligheterna för både kvinnor och män att
kunna studera högre upp i åldrarna ska öka. De förslag som lämnas får inte
leda till en senarelagd övergång från gymnasieskolan till fortsatta studier
och ska inte heller leda till lägre genomströmning i utbildningssystemet.
En utgångspunkt för uppdraget har vidare varit att förslagen inte ska öka
statens kostnader för avskrivning av lån.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 14 oktober 2019.

2.2

Utgångspunkter för att ge studiestöd till äldre
studerande

Vidareutbildning och omställning
Det har åtminstone sedan 1990-talet pågått en diskussion som handlar om
möjligheterna att vidareutbilda sig under hela livet – ett så kallat livslångt
lärande. Ett livslångt lärande är nödvändigt när samhället förändras i allt
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snabbare takt och när människors anställningar alltmer sällan kan
förväntas vara livslånga. De senaste åren har det funnits ett stort
rekryteringsbehov på svensk arbetsmarknad, men tillgången på utbildad
arbetskraft har inte varit tillräcklig. 8 Det finns alltså ett behov av
kompetensutveckling och vidareutbildning.
Det svenska utbildningssystemet står väl rustat för att möta ett ökat
behov av utbildning bland äldre, med bland annat en rättighet att studera
inom kommunal vuxenutbildning (komvux) och en högre utbildning med
ett varierat utbildningsutbud – som efterfrågas av äldre studerande – av
både fristående kurser och utbildningsalternativ på deltid och distans.
Att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att ställa om på arbetsmarknaden kan ses som två delvis skilda behov. Att anställda får den
vidareutbildning och kompetensutveckling de har behov av i sin yrkesroll
är i huvudsak arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivarna ansvarar för sådan
vidareutbildning som har med anställningen att göra, även om de som är
anställda måste bidra med en vilja att utbilda sig. Individen har ett större
ansvar när det kommer till utbildning för att ställa om, även om det finns
flera trygghetsorganisationer på arbetsmarknaden. Egenföretagare och
arbetslösa är till exempel grupper som ofta måste ta ett eget ansvar för sin
utbildning.
Förändrad arbetsmarknad och ändrade pensionsbestämmelser
Vidareutbildning och utbildning i en omställningssituation ökar individers
möjlighet att få ett arbete eller ett mer välbetalt och intressant arbete, och
ibland även att kunna fortsätta arbeta och undvika att hamna utanför
arbetsmarknaden. Utbildning under livets gång fyller därför en viktig
funktion för såväl samhället som för individer och arbetsgivare, särskilt på
en arbetsmarknad som präglas av strukturomvandling och av teknisk
utveckling.
Mot bakgrund av de tekniska förändringar som sker, där vissa arbeten
försvinner och andra tillkommer, kan det antas att fler framöver kommer
att behöva byta arbete. Tendensen på arbetsmarknaden tycks vara att det
sker en tillväxt i de yrken som har högst respektive lägst kvalifikationer. 9
Därutöver finns det i departementspromemorian Höjda åldersgränser i
pensionssystemet och i andra trygghetssystem 10 och i propositionen En
riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv (prop.
2018/19:133) förslag på en ny så kallad riktålder för pension. Dessutom
har riksdagen beslutat om en ny ålder för hur länge man har rätt att arbeta
kvar, i ljuset av att medellivslängden ökar och att arbetslivet av det skälet
måste förlängas (prop. 2018/19:91, utskottsbetänkande 2018/19:AU12,
riksdagsskrivelse 2018/19:276).

Nordström, Emelie. Rekryteringsenkäten 2018 – Jobbskaparna larmar! Kompetensbristen
ökar. Svenskt Näringsliv, mars 2018.
9
Riksrevisionen. Det livslånga lärandet inom högre utbildning. RIR 2016:15.
10
Ds 2019:2. Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem.
8

22

Fler äldre studerar
Antalet studerande som är minst 47 år gamla, dvs. som har uppnått en ålder
då de inte längre fritt kan ta studielån, har ökat de senaste åren, liksom
antalet studiemedelstagare i samma åldersgrupp (se avsnitt 3.2.1). Andelen
i befolkningen som studerar är också högre än tidigare i de aktuella
åldersgrupperna. 11
Antalet yrkesverksamma som studerar i högskolan har sedan 1990-talets
början ökat snabbare än antalet studenter i övrigt. 12 Tillväxten av kurser
tycks dock ha avtagit de senaste åren. Antalet som är minst 30 år, har
eftergymnasial utbildning och studerar i högskolan utan att ta studiemedel,
ökade sin andel av samtliga studerande fram till 2007, men därefter har
andelen varit cirka 12 procent av samtliga studerande. 13 Antalet platser i
högskolan på deltid med studenter som har en medianålder på minst 35 år
har minskat sedan 2008 14 och antalet studerande på distans har minskat
något sedan 2011, men ökade under 2018 15.
Finansiering av studierna
Ett livslångt lärande, ett längre arbetsliv och högre pensionsålder ställer
krav på ett väl fungerande studiestöd som gör det möjligt för personer att
finansiera studier högre upp i åren. Uppdraget handlar också om att se över
de möjligheter som studiemedelssystemet bör erbjuda för att finansiera
sådana studier.
Enligt uppdragsbeskrivningen ska förslagen samtidigt inte leda till en
senarelagd övergång från gymnasieskolan till fortsatta studier och får inte
heller leda till lägre genomströmning i utbildningssystemet. Om äldre
studerande ges förmånliga villkor att studera kan det inte tas för givet att
drivkraften för yngre att gå direkt från gymnasiet till annan utbildning
förblir oförändrad. Om fler till exempel ges möjlighet att få dispens från
maximigränsen för hur länge studiemedel kan lämnas, minskar sannolikt
både brådskan att gå direkt från gymnasieskolan till annan utbildning och
behovet av att lägga upp en välplanerad utbildningsgång. För att undvika
det måste de extra möjligheter som ges vara tilltalande för de äldre som
har behov av att studera, men verka avlägsna för dem som ska göra ett
studieval direkt efter gymnasieskolan eller åtminstone i yngre år. Däremot
kan vi förvänta oss att genomströmningen, mätt i antalet avklarade kurser
per tidsenhet, ökar om fler får studiestöd. 16
Det finns goda skäl för samhället att subventionera studier och
utbildning. Studiestöd, liksom möjligheten att behålla exempelvis
aktivitetsstöd under det att man studerar, bidrar till att avkastningen på
utbildning ökar och därmed även till att fler väljer att studera.
11
SCB. www.scb.se
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0507/Studiedeltagan
deK/, hämtad 2019-05-24).
12
Riksrevisionen. Det livslånga lärandet inom högre utbildning. RIR 2016:15.
13
Egna beräkningar.
14
SOU 2015:70. Utredningen om högskolans utbildningsutbud. Högre utbildning under
20 år.
15
UKÄ. Universitet och högskolor. Årsrapport 2019. 2019:11.
16
Se bl.a. SOU 2018:73. Utredningen om tryggare och effektivare studier. Studiemedel för
effektiva studier: slutbetänkande.
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Avvägningar för att ge studiestöd högre upp i åren
Det finns faktorer som innebär att värdet av utbildning inte blir så stort för
dem som studerar som det skulle kunna bli. En lönestruktur med relativt
små löneskillnader och ett progressivt skattesystem är faktorer som sänker
avkastningen av utbildning. Så kallade marknadsmisslyckanden kan
vidare göra att en fungerande marknad för lån till studerande riskerar att
utebli, så att lån enbart ges till dem med ekonomiska förutsättningar eller
till studerande med studieval som har utsikter att ge god ekonomisk
avkastning. Det finns även så kallade externa effekter, såsom högre
tillväxt, bättre hälsa eller lägre brottslighet, som följer av en välutbildad
befolkning, men som inte beaktas i personers val. 17
Forskning visar att statliga interventioner, till exempel i form av studiestöd, fungerar bättre om de genomförs tidigare i människors liv än om de
genomförs senare. Det beror bland annat på att avkastningen av att studera
senare i livet är lägre dels på grund av att den som studerar förlorar högre
inkomster under studierna, dels på grund av att arbetslivserfarenhet före
studierna värderas lägre på arbetsmarknaden, samt på att tiden i yrkeslivet
blir kortare efter studierna. 18 Det kan även förekomma en undanträngning,
dvs. att äldre som studerar kan ta platser som annars skulle ha tillfallit
yngre studerande.
Det utesluter inte att studiestöd ändå kan ges för utbildning i högre
åldrar, särskilt om det har satsats för lite tidigare eller om det ges till dem
som gjort felaktiga val. Även förändrad efterfrågan på arbetskraft kan vara
skäl för sådana satsningar. Avkastningen av en satsning på sådan vidareutbildning kan fortfarande vara god 19, särskilt om den riktas till familjer
med låga inkomster. 20 De flesta forskningsresultat tyder på att satsningar
blir mest framgångsrika om de görs riktade gentemot yrkesutbildning.
Stenberg och Westerlund kommer dock fram till att även generell
utbildning vid komvux ger individen en bättre beredskap att klara
förändringar på arbetsmarknaden. 21
Det svenska studiestödet, som genom studiemedlen består av en bidragsdel och en frivillig lånedel, utgör i sig ett argument för att inte låta studiestödet för utbildning av äldre personer vara alltför omfattande. Ett av
studiestödets mål är att det ska ha en god effekt på samhällsekonomin över
tiden, något som hittills mestadels har tolkats som att de lån som tas ska
betalas tillbaka fullt ut. De låntagare som tar studiemedlens lånedel måste
därför ges en rimlig möjlighet att återbetala sitt lån. Även om hela värdet
av studierna sätts i relation till de pengar som satsas från samhällets sida,
måste relationen mellan samhällets insatser och det samhällsekonomiska
Björklund, Anders; Fredriksson, Peter; Gustafsson, Jan-Eric och Öckert, Björn. Den
svenska utbildningspolitikens arbetsmarknadseffekter: vad säger forskningen? IFAU,
rapport 2010:13.
18
Ibid.
19
Stenberg, A. och Westerlund, O. Flexibility at a cost – Should governments stimulate
tertiary education for adults? Working Paper 2/2015. Swedish Institute for Social Research
(SOFI), 2015.
20
Björklund, Anders; Fredriksson, Peter; Gustafsson, Jan-Eric och Öckert, Björn. Den
svenska utbildningspolitikens arbetsmarknadseffekter: vad säger forskningen? IFAU,
rapport 2010:13.
21
Stenberg, A. och Westerlund, O. Kunskapslyft för arbetslösa genom generell utbildning i
stället för yrkesinriktade program. Ekonomisk debatt. Nr. 1 2015.
17
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värdet av utbildningen åtminstone vara jämställt. Om studielån ska ges till
äldre studerande finns det därmed goda argument för att de måste kunna
betalas tillbaka.
Det finns olika sätt att se till att lån återbetalas, även om de ges till äldre.
Ett indirekt sätt är att begränsa möjligheten att ge lån till äldre, vilket
innebär att skuldsättningen begränsas. Detta sker i dag genom den så
kallade lånetrappan (3 kap. 9 § studiestödslagen [1999:1395]). Ett annat
sätt är att höja åldern för återbetalningen av lånen, så att låntagarna får fler
år på sig att återbetala studieskulder innan de skrivs av. Ytterligare ett sätt
kan vara att ge äldre studerande mer bidrag och mindre lån.
Samtliga alternativ har såväl för- som nackdelar. En justering av lånetrappan gör att det blir lättare att ta lån och att studera i högre åldrar, men
innebär att det samtidigt blir svårare att återbetala de lån som tas. En höjd
återbetalningsålder ger längre tid att betala på lånet, men en höjd ålder för
avskrivning av lån riskerar att främst drabba låntagare som inte har kunnat
återbetala sin studieskuld på grund av att de haft låg inkomst. Mer bidrag
och mindre lån gör studier attraktiva, men riskerar samtidigt att översubventionera utbildning för äldre. Det kan innebära att insatsen inte blir
samhällsekonomiskt lönsam eller till att studier senareläggs.
I denna promemoria övervägs dessa olika alternativ närmare, för att
komma fram till en lämplig avvägning. Även frågorna om att utöka möjligheten till undantag från veckogränserna för äldre behandlas, liksom
ytterligare en deltidsnivå och frågan om ytterligare förslag till åtgärder
inom studiemedelssystemet för att främja vidareutbildning högre upp i
åldrarna.
Redovisningen och analysen avser i första hand studiemedelssystemet
och återbetalningen av lån enligt regelverket för det nuvarande annuitetslånet. Promemorian behandlar dock även studiestartsstödet och frågan om
avskrivning av återkrav.

3

Höjda åldersgränser för rätt till
studiestöd och ändrade
återbetalningsregler

3.1

Uppdraget

Enligt uppdraget ska utredaren lämna förslag på en väl avvägd övre
åldersgräns inom studiemedelssystemet. När det gäller förslag som rör den
övre åldersgränsen för rätt till studiemedel ska utredaren vid behov lämna
förslag till anpassningar av den så kallade lånetrappan, dvs. det regelverk
som innebär att rätten till studielån successivt begränsas från en viss ålder.
Utredaren ska också vid behov lämna förslag på ändrade återbetalningsoch avskrivningsregler i syfte att bland annat helt eller delvis identifiera
möjlig finansiering för övriga förändringar.
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3.2

Det finns behov av höjda åldersgränser

3.2.1

Fler äldre studerar och fler har studiestöd

I detta avsnitt redovisas statistik över antalet studerande och antalet
studiestödstagare som är äldre än 46 år. Åldersgränsen på 47 år har valts
mot bakgrund av att det är från och med 47 års ålder som möjligheten att
ta lån i dag begränsas inom studiemedelssystemet.
Utbildning som bedrivs vid folkhögskola, komvux, yrkeshögskola,
högskola och universitet, samt utomlands omfattas av redovisningen av
antalet studerande. Antalet studerande med studiestöd omfattar samtliga
studerande på studiestödsberättigad utbildning.
I underlaget finns ingen möjlighet att skilja mellan vidareutbildning och
utbildning för omställning och annan utbildning. Det är de studerandes
syfte med studierna som avgör om det handlar om vidareutbildning eller
utbildning för omställning. Alla studerande finns således med, oavsett
vilka studier de bedriver och oavsett i vilken omfattning de studerar.
Studerande som har studiemedel eller studiestartsstöd studerar dock minst
på halvtid, vilket är den lägsta studietakt som studiestöd lämnas för. När
begreppet ”studiestöd” används omfattar det både studiemedel och
studiestartsstöd.
Antalet personer som är 47 år eller äldre och som studerar på
studiestödsberättigad utbildning har ökat de senaste fem åren, från 52 000
under 2014 till 65 800 under 2018. Ökningen motsvarar 27 procent. Även
befolkningens studiedeltagande har ökat. Andelen i åldersgruppen 45–54
år som studerade var 4,5 procent 2013 och hade ökat till 4,8 procent 2017.
I åldersgruppen 55–64 år var andelen som studerade 1,6 procent 2013 och
1,8 procent 2017. 22 Eftersom befolkningen i åldersgrupperna 45–64 år har
ökat under perioden så är det ökade studiedeltagandet reellt och inte en
effekt av en antalsmässigt minskande befolkning.
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SCB. www.scb.se
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0507/Studiedeltagan
deK/, hämtad 2019-05-24.

Tabell 3.1

Antal studerande 47 år eller äldre1

Antal studerande på
utbildning som ger rätt till
studiestöd2
varav vid komvux
varav vid folkhögskola
varav vid yrkeshögskola
varav vid universitet och
högskola

2014

2015

2016

2017

2018

51 987
15 867
6 561
3 226

51 339
14 903
6 538
3 522

55 589
16 264
8 254
3 888

59 950
18 494
9 940
4 316

65 850
20 742
12 802
4 762

27 289

27 285

28 311

28 504

29 272

Antalet studerande på utbildning som ger rätt till studiestöd redovisas netto. I övrigt kan en person
förekomma inom mer än en skolform.
2 SCB har ingen fullständig statistik över samtliga utbildningar som ger rätt till studiestöd. De utbildningar
som omfattas är därmed de som nämns i tabellen och utlandsstuderande med studiemedel. Studerande vid
övriga utbildningar i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) är inte medtagna. Detta skiljer
antalsuppgifterna från antalet studerande med studiestöd, som avser studerande vid samtliga utbildningar
som ger rätt till studiestöd.
Källa: SCB.
1

Även antalet studerande som har studiemedel eller studiestartsstöd ökar.
Ökningen har varit kontinuerlig under de senaste fem åren och antalet
studiemedelstagare eller mottagare av studiestartsstöd som var äldre än 46
år uppgick till 10 124 under 2014 och 13 133 under 2018. Antalet som
studerade med studiestöd ökade därmed med 30 procent under perioden.
Under samma tidsperiod minskade det totala antalet studerande med
studiestöd i stället något, vilket innebär att andelen äldre studerande som
har studiestöd har ökat.
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Tabell 3.2

Antal med
studiemedel
varav vid
komvux
varav vid
folkhögskola
varav vid
yrkeshögskola
varav vid
universitet och
högskola
Antal med
studiestartsstöd
varav vid
komvux
varav vid
folkhögskola

Antal studerande 47 år eller äldre med studiemedel eller
studiestartsstöd1
2014

2015

2016

2017

2018

10 124

10 732

10 999

11 496

12 372

4 434

4 516

4 319

4 488

4 832

855

916

1 032

1 117

1 233

1 564

1 830

1 984

2 146

2 371

3 315

3 495

3 735

3 841

4 054

-

-

-

112

761

-

-

-

112

677

-

-

-

10

86

Antal med studiemedel eller studiestartsstöd redovisas netto. En person kan i övrigt förekomma inom mer än
en skolform, vilket gör att summan av skolformerna kan vara större än det totala antalet som har studiemedel
eller studiestartsstöd.
Källa: CSN.

1

Antalet som studerar minskar med stigande ålder. Antalet 47-åringar som
studerade under 2018 var 6 800 och antalet 60-åringar var knappt 1 400.
Mellan 2014 och 2018 har antalet studerande ökat mest i åldrarna 53–55
år.
Under 2018 var antalet studerande i åldern 47–56 år 48 581 personer.
Dessa hade möjlighet att ansöka om studiestöd med hänsyn till sin ålder.
Av dem hade alltså 13 133 personer studiestöd, vilket innebär att 27
procent hade studiestöd. Andelen som har studiestöd var i princip
oförändrad under 2018, jämfört med 2014.
Av de studerande var 7 192 i åldern 57–60 år och 10 077 var 61 år eller
äldre. Den högsta andelen studerande äldre än 60 år fanns vid
folkhögskolor. Vid yrkeshögskolan var väldigt få studerande äldre än 60
år.
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Tabell 3.3

Antal studerande 47 år eller äldre per årskull
Samtliga studerande på studiestödsberättigade utbildningar1

2014

2015

2016

2017

2018

47

5 859

5 634

5 859

6 345

6 815

48

5 435

5 358

5 620

5 922

6 301

49

5 193

4 996

5 191

5 466

5 774

50

4 578
3 975

4 694
4 245

4 859
4 479

4 939
4 836

5 378
5 072

51
52

3 615

3 621

4 193

4 355

4 745

53

3 098

3 151

3 556

3 997

4 358

54

2 876
2 390

2 695
2 424

3 101
2 609

3 436
2 966

4 006
3 425

55
56

2 072

1 981

2 276

2 463

2 707

57

1 791

1 714

1 857

2 024

2 347

58

1 538
1 206

1 439
1 265

1 605
1 370

1 663
1 595

1 938
1 536

930

949

1 070

1 233

1 371

7 431
51 987

7 173
51 339

7 944
55 589

8 710
59 950

10 077
65 850

59
60
61Totalt1

1 Nettoantal studerande inom komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola och universitet, samt utomlands.
Källa: SCB

Kvinnor utgjorde 71 procent av de studerade. Kvinnor är alltså än mer
överrepresenterade bland de studerande som är äldre än 46 år än bland
yngre studerande.
Tabell 3.4

Antalet studerande 47 år eller äldre1 fördelat efter kön,
2018

Samtliga
varav vid komvux
varav vid folkhögskola
varav vid yrkeshögskola
varav vid universitet och högskola

Kvinnor

Män

Totalt

46 603
14 430
9 148
3 216
21 072

19 247
6 312
3 654
1 546
8 200

65 850
20 742
12 802
4 762
29 272

En person kan förekomma inom mer än en skolform men antalet studerande på utbildning som ger rätt till
studiestöd redovisas netto.
Källa: SCB.

1

Följande siffror över andelen per åldersklass som har studiemedel avser
det andra kalenderhalvåret 2016. Dessa uppgifter är inhämtade från CSN
som tagit fram dem i samarbete med SCB.
Både antalet studerande och antalet studiestödstagare minskar med
stigande ålder. Antalet som studerar med studiemedel och studielån
minskar dock mer än antalet studerande, vilket leder till att andelen som
har studiemedel och studielån minskar. Detta kan tolkas som att intresset
för studiemedel minskar med stigande ålder. Det blir även svårare att få
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studiemedel för varje år som går, bland annat på grund av bestämmelserna
om den övre åldersgränsen och lånetrappan.
Tabell 3.5

Antal studerande 47 år eller äldre, antal med studiemedel
och studielån, samt andel med studiemedel och studielån
Komvux, folkhögskola, yrkeshögskola samt högskola och
universitet, andra halvåret 20161

Antal
Antal med
studerande studiemedel

Antal med
Andel med
studielån studiemedel

Andel med
studielån

47

4 184

1 250

727

30 %

17 %

48

3 865

1 108

571

29 %

15 %

49

3 616

1 000

551

28 %

15 %

50

3 382
3 098

886
747

468
367

26 %
24 %

14 %
12 %

51
52

2 883

640

292

22 %

10 %

53

2 443

551

235

23 %

10 %

54

2 142
1 774

426
285

176
109

20 %
16 %

8%
6%

55
56

1 538

192

52

12 %

3%

572

1 212

0

0

0%

0%

58

1 060
923

0
0

0
0

0%
0%

0%
0%

696

0

0

0%

0%

6 169

0

0

0%

0%

59
60
61-

En person kan räknas flera gånger om han eller hon förekommer i flera skolformer.
2 Studerande äldre än 56 år kan inte få studiemedel.
Källa: CSN och SCB.
1

Antalet kvinnor som har studiemedel och studielån är högre än antalet
män. Männens benägenhet att ta lån är dock genomgående 10–15
procentenheter högre än kvinnornas benägenhet.
Sammantaget är det alltså fler äldre som studerar och fler äldre som har
studiestöd under 2018 jämfört med 2014. Att fler äldre studerar tyder på
att efterfrågan på utbildning har ökat i åldersgruppen. Även efterfrågan på
studiestöd kan antas ha ökat. Efterfrågan på studiestöd minskar dock
samtidigt med stigande ålder.

3.2.2

Vilka äldre studerar och vilka har studiestöd?

Vilka är då de studerande som är 47 år eller äldre? I detta avsnitt beskrivs
översiktligt de äldre som studerar på utbildningar som ger rätt till
studiestöd i de fyra största skolformerna. 23
Av dem som studerade inom de fyra största skolformerna och som är 47
år eller äldre var 71 procent kvinnor under 2016. Andelen kvinnor ökar
med stigande ålder.
30

23

Uppgifterna har hämtats in från CSN och avser andra halvåret 2016.

I en studie från 2016 konstaterar CSN att de kvinnor som studerade med
studiemedel i högre ålder ofta hade ett arbete när de påbörjade sina studier
och därmed studerade för att vidareutbilda sig, inte sällan inom
utbildnings- eller vårdsektorn. Männen som studerade var oftare arbetslösa
när de började studera och deras studier var spridda över flera olika
branscher. 24
Vid komvux studerade knappt 11 000 personer som var 47 år eller äldre
under hösten 2016. Det var vanligare att kvinnorna hade studiemedel än
männen. Av dem som hade studiemedel var 75 procent kvinnor.
Åldern bland dem som studerade utan studiemedel var något högre än
bland dem som hade studiemedel. Andelen utrikes födda var 64 procent
bland dem som studerade vid komvux utan studiemedel och 62 procent
bland dem som hade studiemedel. Av dem som även tog lån var dock
endast 53 procent utrikes födda, vilket innebär att det är vanligare att låna
bland dem som är födda i Sverige än bland de utrikes födda.
Deltidsstudier var mycket vanligt bland dem som studerade utan studiemedel. Hela 74 procent av dessa studerade på deltid, vilket kan jämföras
med 26 procent av studiemedelstagarna och bara 20 procent bland dem
som tog lån. De som har studiemedel studerar alltså ganska sällan på
deltid.
Även distansstudier var vanligare bland dem som studerade utan
studiemedel. Av dessa studerade 23 procent på distans, vilket kan jämföras
med 17 procent av dem som hade studiemedel med eller utan lån. Till det
kan läggas att 7 procent av dem som inte hade studiemedel studerade på
plats på skolan, men på kvällstid.
Den inkomstuppgift som finns i materialet avser lön under hela 2016.
De som studerade utan studiemedel hade de högsta inkomsterna med drygt
186 000 kronor i genomsnittlig löneinkomst. Studiemedelstagarna hade
betydligt lägre inkomster och de som tog studiemedlens lånedel hade allra
lägst löneinkomst under 2016 med knappt 81 000 kronor.
De som studerade hösten 2016 vid folkhögskola och var minst 47 år
gamla var drygt 5 700 personer. De som studerade utan studiemedel var
betydligt äldre än de som hade studiemedel och en hög andel var äldre än
60 år. I övrigt liknar de studerande dem som studerade vid komvux. En
hög andel var kvinnor, deltidsstudier var ovanligt bland dem som
studerade med studiemedel men betydligt vanligare bland dem som inte
hade studiemedel. Ungefär en fjärdedel av studiemedelstagarna studerade
på distans.
De som studerade utan studiemedel var till stor del födda i Sverige
medan ungefär hälften av dem som hade studiemedel var utrikes födda.
Den genomsnittliga löneinkomsten var låg i båda grupperna, från 99 000
kronor bland dem som tog lån till 119 000 kronor bland dem som
studerade utan studiemedel. Till löneinkomsten ska dock läggas de
studiemedel de studerande eventuellt har, pensioner, m.m.
Vid yrkeshögskolan studerade ungefär 2 800 personer som var 47 år
eller äldre under andra halvåret 2016. Bara ett fåtal av dessa var äldre än
60 år. Av de studerande var 61 procent kvinnor, men bland dem som fick

24
CSN. Studiemedel till äldre studerande. En uppföljning av höjda åldersgränser. CSN,
rapport 2016:1.
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studiemedel var andelen kvinnor 72 procent. Äldre kvinnor studerar
därmed oftare med studiemedel än äldre män. De som var utrikes födda
utgjorde 36 procent av de studerande och 31 procent av dem som hade
studiemedel.
Deltidsstudier var relativt vanligt bland dem som studerade utan
studiemedel, medan de som hade studiemedel oftast studerade på heltid.
På samma sätt var distansstudier vanligt bland dem som inte fick
studiemedel varav 64 procent studerade på distans, vilket kan jämföras
med ungefär en tredjedel av dem som hade studiemedel. Den
genomsnittliga löneinkomsten var 275 000 kronor för dem som inte hade
studiemedel, 135 000 för dem som hade studiemedel och 115 000 kronor
för dem som även tog studiemedlens lånedel.
Även bland de drygt 19 000 som studerade vid högskolan under andra
halvåret 2016 var andelen kvinnor hög. Uppgifter visar att andelen som
återkommer i studier är högst bland kvinnorna, där ungefär hälften
återkommer i studier, jämfört med en tredjedel av männen. 25 Av dem som
hade studiemedel var hela 77 procent kvinnor, en något högre andel än
bland dem som studerade utan studiemedel. En så hög andel som 85
procent av dem som inte hade studiemedel studerade på deltid, medan
ungefär en tredjedel av dem som använde studiemedel gjorde det och bara
en femtedel av dem som tog lån.
De som studerade utan studiemedel tjänade i genomsnitt 340 000 kronor
under året, vilket kan jämföras med 105 000 kronor bland de studiemedelstagare som tog lån. Inkomsten tyder på att den som studerar utan
studiemedel gör det parallellt med sitt arbete, antingen på arbetstid eller på
fritiden. Andelen som var födda i Sverige var något högre bland dem som
inte hade studiemedel och andelen som bedrev distansstudier likaså.
Uppgifter om de studerandes huvudsakliga inkomster under 2016 kan
bidra till en förståelse av varifrån de studerande hämtar sin huvudsakliga
försörjning. Den huvudsakliga inkomsten fördelas på följande tre
kategorier:
• Löneinkomst
• Inkomst från bidrag eller transfereringar
• Inkomst från studiestöd
Av dem som studerade med studiemedel vid komvux hade 36 procent
studiemedlen som sin huvudsakliga inkomstkälla, 45 procent hade
inkomst från lön och 19 procent hade andra bidrag och transfereringar,
inklusive pensioner, som huvudsaklig inkomstkälla. Bland dem som inte
hade studiemedel var det i stället 64 procent som hade inkomst från lön
och 33 procent som hade bidrag och transfereringar som sin huvudsakliga
inkomst. Resterande saknade inkomst. De som hade bidrag och
transfereringar som huvudsaklig inkomst hade ofta aktivitetsstöd eller
etableringsersättning, dvs. ersättningar som inte kan kombineras med
studiemedel.
Vid folkhögskolan, där en hög andel av dem som studerade utan
studiemedel var äldre än 60 år, var bidrag och transfereringar den
32

25

Högskoleverket. Studenternas studiemönster och totala studietider. Rapport 2012:2 R.

vanligaste inkomsten för 63 procent. Dessa hade i hög utsträckning
pension, vilken räknas till denna kategori. Av dem som hade studiemedel
var det 33 procent som hade studiemedlen som huvudsaklig inkomstkälla,
46 procent hade inkomst i form av lön och 20 procent hade andra bidrag
och transfereringar som huvudsaklig inkomst.
De som studerade vid yrkeshögskolan och hade studiemedel hade oftast
inkomst av lön som huvudsaklig inkomstkälla, vilket var fallet för 59
procent av dem. Vidare hade 30 procent studiemedel och 11 procent bidrag
och transfereringar som huvudsaklig inkomstkälla. Av dem som studerade
utan studiemedel var löneinkomster helt dominerande, 80 procent hade
inkomst av lön som sin huvudsakliga inkomst.
Bland de högskolestuderande 47 år och äldre som studerade utan att ha
studiemedel hade hela 84 procent lön som huvudsaklig inkomstkälla, 15
procent hade bidrag och transfereringar och 1 procent saknade inkomst.
De som hade studiemedel hade i 30 procent av fallen studiemedel som
huvudsaklig inkomst och 63 procent hade lön som huvudsaklig inkomst.
En låg andel, bara 8 procent, hade bidrag och transfereringar utom
studiemedel som huvudsaklig inkomst.
Inkomstuppgifterna visar att en klar majoritet av dem som studerade
antingen vid yrkeshögskolan eller högskolan utan att ha studiemedel,
oftast hade lön som sin huvudsakliga försörjningskälla. Andelen som hade
bidrag och transfereringar var högre bland dem som studerade utan
studiemedel vid komvux och folkhögskola. Behovet av studiestöd kan
antas vara större bland dem som studerar inom dessa båda utbildningsformer.
I övrigt kan konstateras att de som studerar och har studiemedel oftare
studerar på heltid och något oftare på plats, jämfört med dem som inte har
studiemedel. Dessa faktorer bidrar till att studieeffektiviteten, eller
genomströmningen, är högre bland dem som har studiemedel än bland
dem utan. 26

3.2.3

Ändringar på pensionsområdet

Pensionsåldersutredningen
Pensionsåldersutredningen 27 hade i uppdrag att genomföra en översyn av
pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter till ett längre arbetsliv.
Utredningen föreslog att den dåvarande åldersgränsen på 54 år för rätt
till studiemedel skulle höjas till 57 år. Den successiva begränsningen av
rätten att få lån föreslogs förlängas till 57 års ålder. Den som var mellan
55 och 57 år gammal skulle ges rätt till studielån i högst 40 veckor.
Dessutom föreslog utredningen att återbetalning skulle ske under 25 år
eller det antal år som återstod till 63 års ålder och att avskrivning skulle
ske vid utgången av det år då låntagaren fyllde 69 år.
Utredningen föreslog även att ett så kallat förstärkningsbidrag på 956
kronor per månad skulle införas i studiemedelssystemet. Detta bidrag
Se även SOU 2018:73.
SOU 2013:25. Pensionsåldersutredningen. Åtgärder för ett längre arbetsliv:
slutbetänkande.
26
27
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skulle vara kopplat till konsumentprisindex och skulle lämnas utöver
ordinarie studiemedel under högst 40 veckor till studerande som var 45 år
eller äldre.
Pensionsgruppen
Genom en överenskommelse som slöts den 14 december 2017 kom
Pensionsgruppen 28 överens om ett antal justeringar av pensionssystemet.
Överenskommelsen innebar att den lägsta åldern för uttag av allmän
pension ska höjas från 61 till 62 år 2020 och därefter till 63 år 2023 och
till 64 år 2026. Dessutom kom man överens om att höja rätten att stanna
kvar på arbetsmarknaden, den så kallade LAS-åldern, från 67 till 68 år
under 2020 och till 69 år 2023. Höjningarna har som syfte att upprätthålla
bra och trygga pensioner i ljuset av en ökad medellivslängd.
Pensionsgruppen var även överens om att det behövs ytterligare
utbildningsrelaterade åtgärder som förbättrar möjligheterna för vidareutbildning och karriärväxling, samt som underlättar ett tidigare arbetsmarknadsinträde. 29
Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem
I departementspromemorian Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i
andra trygghetssystem 30 lämnades bland annat förslag om att
åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension i form av
inkomstpension och premiepension tidigast kan lämnas, ska höjas i tre
steg: År 2020 ska den höjas från 61 till 62 år och 2023 ska den höjas till
63 år. År 2026 ska den knytas till att vara tre år lägre än den så kallade
riktåldern för pension vilket innebär att åldersgränsen då bedöms bli 64 år.
I samma promemoria bedömdes att åldersgränserna inom studiestödssystemet borde ses över och att en sådan översyn krävde fortsatta
överväganden.
Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år
I propositionen Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år
(prop. 2018/19:91), som bygger på Pensionsgruppens överenskommelse
och på departementspromemorian Förlängt anställningsskydd till 69 år 31,
föreslogs att arbetstagares anställningsskydd ska förlängas. Åldern för
rätten att kvarstå i anställning föreslogs höjas till 69 år. Förslaget innebär
att en första höjning till 68 år ska göras den 1 januari 2020 och den 1
januari 2023 ska åldersgränsen höjas till 69 år. I propositionen uttalades
också att åtgärder bör vidtas inom utbildningssystemet för att ge bättre
möjlighet till ett hållbart arbetsliv. Riksdagen biföll propositionen den 18
juni 2019.

Pensionsgruppen är en blocköverskridande arbetsgrupp som består av företrädare för de
partier som står bakom pensionsöverenskommelsen.
29
Socialdepartementet. Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och
trygga pensioner, S2017/07369/SF. 2017-12-14.
30
Ds 2019:2.
31
Ds 2018:28. Förlängt anställningsskydd till 69 år.
28
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En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv
I propositionen En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett
längre liv (prop. 2018/19:133), som byggde på Pensionsgruppens
överenskommelse och på departementspromemorian Höjda åldersgränser
i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, föreslås bland annat att
åldersgränsen när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas ska
höjas från 61 till 62 år den 1 januari 2020. Förslaget är i enlighet med det
första steg som föreslogs i departementspromemorian.
Dessutom föreslås i propositionen att ett nytt åldersbegrepp – riktålder
för pension – ska införas. Denna riktålder för pension beräknas på följande
sätt: Till bastalet 65 ska det läggas 2/3 av differensen mellan den vid 65
års ålder återstående medellivslängden för befolkningen i Sverige under
femårsperioden närmast före det år riktåldern beräknas och motsvarande
värde för jämförelseåret 1994. Den framräknade riktåldern ska avrundas
till närmaste helår. Riktåldern föreslås beräknas första gången 2020 och
tillämpas första gången 2026, dvs. det sjätte året efter beräkningsåret.
Riktåldern ska sedan beräknas för varje år. Riktåldern påverkar åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan tas ut på så sätt
att den från och med 2026 föreslås bestämmas till en ålder som är tre år
lägre än riktåldern.

3.2.4

Det finns behov av att låta fler äldre få studiestöd

Medellivslängden i Sverige ökar för både kvinnor och män. I dag lever
kvinnor och män i genomsnitt till 84 respektive 81 års ålder, vilket innebär
att medellivslängden har ökat med två år för kvinnor och med fyra år för
män sedan millennieskiftet. I SCB:s befolkningsframskrivning från 2018
uppskattas att kvinnor i genomsnitt kommer att leva till 88 års ålder och
män till nästan 86 års ålder 2060.
En följd av den ökande medellivslängden är att tiden som ålderspensionär blir längre. I och med pensionsreformen i slutet av 1990-talet
avskaffades den formella pensionsåldern i svensk lagstiftning, men 65 år
har trots detta fortsatt att vara den vanligaste åldern för att börja ta ut
ålderspension. Även antalet år då pensionärer har god hälsa ökar.
Livslängdsökningen leder till ett behov av en höjd pensionsålder om
man vill ha liknande pensioner som tidigare generationer. Den reella
uttagsåldern för pension har dock inte ökat nämnvärt utan har varierat
mellan 64,5–65 års ålder under de senaste tio åren.
Liksom flera andra länder står Sverige inför stora demografiska
utmaningar. Anledningen är främst den ökande medellivslängden i
kombination med en minskad befolkning i förvärvsaktiv ålder. Om
inträdesåldern på arbetsmarknaden förblir mer eller mindre oförändrad i
framtiden kommer det krävas att människor stannar längre i arbete för att
undvika en ökning av antalet icke förvärvsarbetande äldre personer per
arbetande individ.
Under de senaste åren har det dessutom blivit allt svårare för företag i
Sverige att rekrytera medarbetare. År 2017 försökte företagen i genomsnitt
att rekrytera 7,5 medarbetare och lyckades rekrytera 5,5. Detta innebär att
nästan var fjärde rekrytering misslyckades. Även i Konjunkturinstitutets
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kvartalsvisa barometer rapporterar fler företag än någonsin att de har brist
på arbetskraft. 32
De utredningar, beslutsförslag och beslut som hittills finns om
pensionsåldrar har redogjorts för ovan. Det finns i departementspromemorian Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra
trygghetssystem 33 och i propositionen En riktålder för höjda pensioner och
följsamhet till ett längre liv (prop. 2018/19:133) uttalat att åldersgränsen
för uttag av pension ska höjas till 64 år under 2026 och förslag om att
åldern ska knytas till riktåldern för pension. Riksdagen har beslutat att höja
åldern för anställningsskydd, den så kallade LAS-åldern, till 69 år 2023
(prop. 2018/19:91, utskottsbetänkande 2018/19:AU12, riksdagsskrivelse
2018/19:276). I dessa sammanhang har det också uttalats att åtgärder bör
vidtas inom utbildningssystemet för att ge bättre möjligheter till ett hållbart
arbetsliv (prop. 2018/19:91).
Ett ökat behov av kompetensutveckling kan också skönjas genom att fler
äldre studerar och genom att andelen äldre som studerar ökar. Även
efterfrågan på studiestöd kan sägas ha ökat eftersom antalet äldre
studerande som får studiestöd ökar, även om andelen av de studerande som
har studiestöd minskar med stigande ålder.
Det finns alltså ett samhälleligt och individuellt behov av att arbeta
högre upp i åren. För att det ska vara möjligt att arbeta längre krävs att det
är möjligt att kompetensutveckla sig under en större del av livet. Det krävs
även att den som funderar på att studera har möjlighet att finansiera sina
studier, så att dessa äldre personer både ser utbildning och studiefinansiering som ett tilltalande, eller åtminstone möjligt, alternativ.
Dessutom finns det en ökad efterfrågan på utbildning och studiestöd.
Många som studerar har andra inkomster som står för försörjningen.
Särskilt de som studerar vid yrkeshögskola och högskola har ofta sådana
inkomster. Sett till sidoinkomsterna tycks behovet av studiestöd vara
större bland dem som studerar på grundskole- eller gymnasienivå.
Många äldre möter också andra hinder än ekonomiska. Exempelvis kan
det vara svårt att hitta kurser som passar, till innehåll eller förläggning.
Många äldre studerande vill heller inte ta lån. Även äldre kan dock ta del
av studiemedlens högre bidragsnivå eller studiestartsstöd.
Sedan har antalet personer ökat som studerar utan att ha studiemedel,
studielån eller studiestartsstöd. Bland dessa finns sannolikt fler som har
behov av att kunna få studiestöd. Detta behov kommer dessutom att öka
ytterligare när åldersgränserna i pensionssystemet höjs.
Det är i detta ljus behovet av förslag på en väl avvägd övre åldersgräns
inom studiemedelssystemet ska ses, liksom behovet av förslag till
anpassningar av lånetrappan och ändrade återbetalnings- och avskrivningsregler.
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32
33

Ds 2019:2.
Ibid.

3.3

Centrala begrepp

Innan de nuvarande bestämmelserna och de som föreslås presenteras,
förklaras här några begrepp som främst rör återbetalningen av studielån
och som kan vara väsentliga för förståelsen av de kommande avsnitten.
Annuitetslån

Med annuitetslån menas normalt den nuvarande typen
av studielån (som lämnas fr.o.m. den 1 juli 2001). I
denna promemoria används begreppet även för att
beteckna den nya lånetyp som föreslås införas fr.o.m.
2022.
Avskrivning
Studielån kan skrivas av om vissa förutsättningar är
uppfyllda. Med det menas att staten efterger lånet,
vilket kan inträffa t.ex. vid dödsfall eller vid utgången
av det år låntagaren fyller 67 år.
Lånetrappa
Den nedtrappning för rätten att ta lån som inträder vid
47 års ålder och som tillåter ett minskande antal
veckor med lån upp till 56 års ålder.
Nedsättning
Den som debiteras ett årsbelopp kan ansöka om
nedsättning av årsbeloppet, vilket innebär att
låntagaren inte behöver betala något under året eller
kan få betala ett lägre belopp. Nedsättning kan t.ex.
ges till den som bedriver studier med studiestöd eller
till den som får minskad inkomst. Nedsättning kan
påverka den framtida återbetalningen på så sätt att
framtida årsbelopp kan bli högre eller att återbetalningstiden förlängs.
Sammanläggning av lån Med sammanläggning av lån menas att äldre
lånetyper kan betalas enligt reglerna för det
nuvarande annuitetslånet, men med bevarande av det
äldre lånets regler om nedsättning och ålder för
avskrivning.
Studielån
Med studielån menas i dagligt tal alla typer av lån
som ges för studier. Det som avses kan även vara den
lånetyp som lämnades mellan 1989 och den 30 juni
2001.
Ändrade betalningsvillkor Ändrade betalningsvillkor avser att en låntagare för
över hela sin äldre studieskuld till det nuvarande
annuitetslånet eller till det nya annuitetslån som
föreslås införas fr.o.m. 2022. Betalning sker då helt
enligt det nya regelverket.
Återbetalningspliktiga
Med återbetalningspliktiga studiemedel avses det
studiemedel
studielån som lämnades t.o.m. 1988.
Återbetalningstid
Återbetalningstiden är den tid då lånet ska betalas
tillbaka. För det nuvarande annuitetslånet är
återbetalningstiden 25 år eller det lägre antal år som
återstår till utgången av det år låntagaren fyller 60 år.
Årsbelopp
Årsbeloppet är det belopp som ska betalas under ett
enskilt år, exklusive administrativa avgifter.
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3.4

Nuvarande regler och praxis

3.4.1

Övre åldersgräns

Rätten till studiemedel begränsas av två övre åldersgränser. Den ena anger
att studiemedel får lämnas längst till och med det kalenderår då den
studerande fyller 56 år (3 kap. 3 § studiestödslagen).
Enligt den andra begränsas rätten till studielån från och med det
kalenderår då den studerande fyller 47 år (3 kap. 9 § studiestödslagen).
Rätten att låna begränsas enligt följande så kallade lånetrappa.
Ålder som uppnås
under kalenderåret
47 år
48 år
49 år
50 år
51 år
52 år
53 år
54 år
55 år
56 år

Antal
veckor
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40

Det antal veckor som den studerande tidigare har haft studielån ska räknas
in i det sammanlagda antalet veckor. Den som till exempel är 53 år har
därför rätt till 60 veckor med studiemedel om han eller hon tidigare har
använt 40 veckor. Detta gäller dock inte studielån som har lämnats för
studier på grundskolenivå, vilka inte räknas in alls. När det gäller studielån
som har lämnats för studier på gymnasienivå ska hälften av antalet veckor
räknas in.
En studerande som genom återbetalning eller avskrivning inte längre har
någon studieskuld får, trots lånetrappan, beviljas nya studielån.
Om den studerande inte har fått studielån under en sammanhängande
period ska rätten till fortsatta studielån bedömas med beaktande av den
studerandes ålder vid den nya studiemedelsperiodens början.
Även för studiestartsstöd gäller en övre åldersgräns på 56 år (5 § lagen
[2017:527] om studiestartsstöd).

3.4.2
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Återbetalning av annuitetslån

Återbetalning av det nuvarande annuitetslånet påbörjas det kalenderår som
kommer tidigast sex månader efter det att en låntagare senast fick
studiemedel (4 kap. 3 § studiestödslagen). Återbetalning sker med ett
årligt belopp, årsbeloppet, som baseras på skuldens storlek, räntan för året,
det antal år som återbetalningen beräknas pågå samt ett så kallat
uppräkningstal på två procent per år (4 kap. 8 § studiestödslagen).
Konstruktionen med uppräkningstal leder till att årsbeloppet blir lägre
under den första delen av återbetalningstiden för att sedan öka.

Återbetalningstiden är normalt 25 år eller det lägre antal år som återstår
till utgången av det år då låntagaren fyller 60 år (4 kap. 4 § studiestödslagen). För den som har en liten skuld kan återbetalningstiden bli
kortare eftersom årsbeloppet aldrig kan bli lägre än 15 procent av
prisbasbeloppet, dvs. 6 975 kronor 2019 (4 kap. 9 § studiestödslagen).
Det finns regler om så kallad nedsättning som innebär att låntagaren inte
behöver betala av på sitt lån under den tid som han eller hon får studiestöd,
fullgör sin totalförsvarsplikt, utbildar sig till reserv- eller yrkesofficer eller
om det i något annat fall finns synnerliga skäl. Nedsättning kan även
medföra att det årliga beloppet kan minskas mot prövning av inkomsten
under betalningsåret (4 kap. 12–15 §§ studiestödslagen). Låntagaren
behöver betala högst fem procent av sin sammanlagda inkomst till och
med det år denne fyller 49 år. Om låntagaren är 50 år eller äldre ska högst
sju procent av inkomsten återbetalas. 34 Nedsättning med hänsyn till
inkomst får dock bara ske om det nya årsbeloppet understiger det
ursprungliga årsbeloppet med minst tre procent av prisbasbeloppet (1 395
kronor 2019). Årsbeloppet får sättas ned till noll om det understiger fem
procent av prisbasbeloppet efter nedsättning till fem eller sju procent av
låntagarens inkomst (4 kap. 14 § studiestödslagen).
Inkomstuppgifter som lämnats i samband med minskning av årsbeloppet
jämförs i efterhand med uppgifter från Skatteverket. Visar det sig att
låntagaren betalat ett för lågt preliminärt belopp ska mellanskillnaden
betalas i efterhand (4 kap. 17 § studiestödslagen). En tilläggsavgift på sex
procent tillkommer på mellanskillnaden (4 kap. 5 § studiestödsförordningen [2000:655]).
Studielånet löper med ränta från det första utbetalningstillfället. Räntan
fastställs av regeringen (4 kap. 1 § studiestödslagen) i början av varje
kalenderår och beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad
de tre senaste åren. Räntan är inte avdragsgill mot inkomst. Räntan är 0,16
procent för 2019, vilket motsvarar en ränta på 0,23 procent om den vore
avdragsgill.
Eventuellt kvarstående studielån skrivs av vid utgången av det år då låntagaren fyller 67 år eller vid dödsfall. Betalningsskyldigheten kvarstår
dock för årsbelopp för de tre senaste åren som har förfallit till betalning.
Avskrivning kan också göras om det finns synnerliga skäl (4 kap. 25 §
studiestödslagen). Ett synnerligt skäl är hel sjukersättning och låg
inkomst. 35 Andra skäl som kan leda till avskrivning av hela eller delar av
en studieskuld är om den studerande på grund av exempelvis en olycka
eller sjukdom måste avbryta sin utbildning. Avskrivning kan också ske om
studietiden blivit väsentligt förlängd på grund av ett funktionshinder.
Den som har lån i mer än ett system kan på olika sätt sammanföra dessa.
Har en låntagare lånetyperna återbetalningspliktiga studiemedel (tagna till
och med 1988) eller studielån (tagna mellan 1989 och den 30 juni 2001)
kan han eller hon begära att ändra betalningsvillkoren för lånet och betala
Till inkomsten ska läggas 20 procent av den förmögenhet som överstiger 2,75
prisbasbelopp.
35
Förslag till ändring av bestämmelsen har lämnats i budgetpropositionen för 2020 (prop.
2019/20:1). Förslaget är i princip en kodifiering av praxis och innebär att den som har hel
sjukersättning och en sammanlagd inkomst som inte överstiger garantinivån för hel
sjukersättning ska få avskrivning.
34
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tillbaka helt enligt bestämmelserna för annuitetslån. Det innebär att en ny
återbetalningstid och ett nytt årligt belopp bestäms enligt bestämmelserna
för annuitetslån.
Den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga studiemedel
och annuitetslån (tagna från och med den 1 juli 2001), kan även begära att
lägga samman sina lån och att de sammanlagda lånen betalas tillbaka
enligt bestämmelserna för annuitetslån. För återbetalning av det
sammanlagda lånet ska bestämmelserna för annuitetslån tillämpas, men de
äldre bestämmelserna fortsätter att gälla för nedsättning och avskrivning
av äldre lånen.
När återbetalning sker av lån som har lagts samman ska det återbetalade
beloppet räknas av i första hand på återbetalningspliktiga studiemedel, i
andra hand på studielån enligt den gamla lagen och i sista hand på
annuitetslån enligt den nya lagen (övergångsbestämmelser till studiestödsförordningen).

3.4.3

Återbetalning av återkrav

Studiestöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp ska
krävas tillbaka. Om det finns synnerliga skäl kan ett sådant krav på
återbetalning helt eller delvis efterges. För studiehjälp som krävs tillbaka
tas ränta ut från den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats. För studiemedel eller studiestartsstöd som krävs
tillbaka tas ränta ut från den dag då stödet togs emot till dess betalning
sker. Räntesatsen uppgår till statens upplåningsränta plus två procentenheter. En återkravsfordran bevakas fram till utgången av det år den
återbetalningsskyldige fyller 67 år, därefter skrivs fordran av. Fordran
skrivs också av vid dödsfall (5 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ studiestödslagen och
34 § lagen om studiestartsstöd).

3.5

Höjda åldersgränser för tilldelning av
studiestöd och ändrade återbetalningsregler

3.5.1

Åldersgränserna höjs för rätt till studiebidrag,
studielån och studiestartsstöd

Förslag: Åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs från 56 till 60 år.
Nedtrappningen i rätten att låna börjar vid 51 år och slutar vid 60 år.
Åldersgränsen för rätt till studiestartsstöd höjs från 56 till 60 år.
Skäl för förslagen:
Åldern för rätt till studiemedel höjs från 56 till 60 år
Åldersgränserna i pensionssystemet kommer att höjas. Flera av de
utredningar och propositioner som har behandlat frågan om höjda
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åldersgränser har även pekat på att det finns ett behov av att se över
möjligheterna för äldre att studera och därmed även studiefinansieringen.
Att, när pensionsåldern höjs, göra det möjligt att studera högre upp i åren
är ett mycket viktigt skäl att höja åldersgränsen för rätt till studiemedel.
Men även att tillgodose behoven hos de äldre som varje år studerar utan
studiemedel eller med enbart bidragsdelen är givetvis ett viktigt sådant
skäl. Sådana studier kan möjliggöra ett längre yrkesliv.
Pensionsåldersutredningen föreslog 2013 att åldersgränsen för rätt till
studiemedel skulle höjas från 54 till 57 år. Den successiva begränsningen
av rätten att få lån skulle förlängas till 57 års ålder. Den som var mellan
55 och 57 år skulle ges rätt till studielån i högst 40 veckor. 36
Åldersgränsen kom den 1 juli 2014, genom budgetpropositionen för
2014 (prop. 2013/14:1), att höjas till 56 år. Lånetrappan flyttades
motsvarande antal år, så att den kom att gälla mellan 47 och 56 års ålder.
Mot bakgrund av de förändringar som nu görs i pensionssystemet finns
det dock skäl att fundera över hur mycket åldersgränsen för rätt till
studiemedel bör höjas och hur ett sådant förslag förhåller sig dels till
möjligheten för äldre att finansiera studier och de framtida behoven av
sådan finansiering, dels till möjligheten att äldre helt ska kunna betala
tillbaka lånet.
Åldersgränsen bör höjas så mycket att den nya gränsen täcker de behov
som finns, samtidigt som det bör återstå en tillräckligt lång tid av
arbetslivet för att subventionen ska vara berättigad. Principen att de lån
som tas ska betalas tillbaka måste också upprätthållas. Åldersgränserna i
återbetalningssystemet måste ändras som en följd av bestämmelserna på
tilldelningssidan, så att lånet och återbetalningen av det är intakt under
många år.
Det finns i dag drygt 7 000 studerande i åldrar mellan 57 och 60 år.
Antalet studerande minskar för varje årsklass. Det finns 2 300 studerande
som är 57 år och antalet minskar till 1 400 som är 60 år. Dessa kan för
närvarande inte få studiemedel. Ett antal av dem har dock behov av att få
studiemedel eller studiestartsstöd, även om majoriteten inte har det. De
flesta bedriver studier vid sidan av sitt arbete och har goda inkomster från
arbetet.
Ungefär 2 800 personer i åldrar mellan 61 och 63 studerar visserligen på
studiestödsberättigad utbildning, liksom ungefär 600 per årsklass därefter.
Av dem som är 61–63 år kan andelen som är intresserade av studiemedel
skattas till cirka fem procent och de som är intresserade av studielån till
någon enstaka procent. De studier som bedrivs av dem som är äldre än 63
år har normalt inte med arbetslivet att göra.
Mot denna bakgrund är det rimligt att höja åldersgränsen för rätt till
studiemedel med fyra år till 60 år. En sådan höjning ger i princip samtliga
möjlighet att finansiera studier och därmed möjlighet att förlänga sitt
yrkesliv. Det finns inte något påtagligt samhälleligt behov av att finansiera
studier efter 60 års ålder nu eller inom överskådlig framtid. Trots de höjda
åldersgränserna i pensionssystemet bedöms den återstående tiden i
yrkeslivet vara för kort för att motivera en höjning högre upp i åren.
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Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering förbjuden i
fråga om statligt studiestöd bl.a. avseende ålder (2 kap. 14 §). Enligt 14 b §
hindrar det inte bestämmelser i lag som föreskriver ålder eller om
särbehandlingen har berättigat syfte och de medel som används är lämpliga
och nödvändiga för att uppnå syftet. Som angetts ovan finns det inget
påtagligt samhälleligt behov av att finansiera studier efter 60 års ålder. En
ytterligare höjning skulle också riskera att skapa en skuldsättningsproblematik hos äldre och det är även viktigt att hållbarheten i systemet
bevaras så att kostnaderna för avskrivningar inte ökar. Bestämmelserna
bör därför kunna anses vara förenliga med gällande lagstiftning om
diskriminering.
Förslagen medför ändringar i studiestödslagen.
Nedtrappningen i rätten till studielån börjar vid 51 års ålder
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Uppdraget sätter, tillsammans med målen för studiestödet, ramar för
utformningen av reglerna. Uppdraget handlar om att komma med förslag
på en väl avvägd övre åldersgräns, att se över behovet av förslag till
anpassningar av lånetrappan och till ändrade återbetalnings- och avskrivningsregler. I propositionen Ett reformerat studiestödssystem (prop.
1999/2000:10, återgivet i prop. 2019/20:1), angavs att ett mål för
studiestödet är att det ska verka rekryterande för både kvinnor och män
och därmed bidra till ett högt deltagande i utbildning. Det ska även ha en
god effekt på samhällsekonomin över tiden. Den goda effekten på
samhällsekonomin har bland annat tolkats som att den del av studiestödet
som utgörs av lån ska återbetalas fullt ut.
Förbättrade möjligheter för äldre att ta lån innebär att det blir lättare att
studera i högre åldrar, men innebär samtidigt att det riskerar att bli svårare
att återbetala de lån som tas. Av den anledningen finns sedan 2001 den så
kallade lånetrappan som begränsar möjligheten att ta lån. När åldern för
rätt till studiemedel höjs till 60 år bör även åldersgränserna för lånetrappan
ändras. Studerande som är lite yngre och som genom nedtrappningen i
rätten att låna hindras från att ta lån, kan ha ett behov av att få både
studiebidrag och studielån. Dessutom kan det finnas studerande som avstår
från att studera eftersom de vet att de inte kan få studielån. För att studier
ska vara ett reellt alternativ för dessa är det viktigt att även kunna ge dem
rätt till studiemedlens lånedel. Nedtrappningen av rätten att låna bör flyttas
uppåt i åldrarna motsvarande antal år som den övre åldersgränsen, så att
lånetrappan börjar vid 51 år i stället för vid 47. Den som är 51 år kan
därmed ta studielån i maximalt 220 veckor och den som är 60 år kan ta
studielån i högst 40 veckor.
Benägenheten att ta studiemedel respektive studielån minskar med
stigande ålder. Av dagens 56-åringar tar exempelvis 12 procent studiemedel och tre procent tar lånedelen. Med höjningen ges de allra flesta en
möjlighet att ta lån så att de kan vidareutbilda sig eller utbilda sig för att
ställa om. De ges även möjlighet att finansiera dessa studier i och med att
lånemöjligheterna utökas.
Eftersom studielån i princip ska betalas tillbaka fullt ut, vilket är en
princip som bör värnas, är det nödvändigt att parallellt med förbättrade
möjligheter att låna, höja åldern för beräkning av återbetalningstid och
åldern för när lån kan skrivas av. I avsnitt 3.5.2 föreslås därför att

återbetalningen ska ske under 25 år eller det antal år som återstår till
utgången av det år låntagaren fyller 64 år i stället för 60 år, samt att lån
skrivs av vid utgången av 71 års ålder i stället för vid 67 års ålder. En sådan
höjning av åldersgränserna på lånesidan är nödvändig eftersom åldersgränserna för tilldelning enligt förslagen annars når en sådan nivå att det i
stort sett inte längre ges någon ordinarie återbetalningstid för studerande
som tar studielån när de är äldre.
Att låna ut pengar upp till 60 års ålder innebär inte heller någon ökad
risk jämfört med i dag. Genom att höja åldersgränserna på återbetalningssidan lika mycket som åldersgränserna för att lämna
studiebidrag och studielån, bevaras den jämvikt mellan utlåning och
återbetalning som hittills har bedömts vara acceptabel och rimlig. Det
finns därmed inga risker för ökade avskrivningar. Tvärtom kommer
avskrivningarna att minska i och med förslaget om höjd avskrivningsålder.
Som visas av återbetalningsexemplen i bilaga 2 kommer avskrivningar att
vara mycket ovanliga vid nuvarande ränteläge. Lånesystemet bedöms
dessutom vara hållbart under lång tid.
Detta medför att åldersreglerna för återbetalning bör höjas samtidigt som
åldersreglerna för tilldelning. En höjning av åldersgränserna, vilket
inkluderar både tilldelnings- och återbetalningsåldrar, bör lämpligen ske
så att ett nytt lånesystem står sig under åtminstone 15–20 års tid utan att
behöva ändras eller ersättas (se vidare avsnitten 3.5.2–3.5.4 nedan).
Eftersom åldersgränserna för tilldelning av studielån och de för
återbetalning bör följas åt framstår stegvisa höjningar av tilldelningsreglerna i enlighet med de förändringar som görs av pensionssystemet som
mindre lämpliga. Varje steg skulle i annat fall skapa ett nytt studielån.
Övriga bestämmelser som rör tillämpningen av lånetrappan lämnas
oförändrade. Det innebär att studielån som har lämnats för studier på
grundskolenivå inte räknas alls, att studielån som har lämnats för studier
på gymnasienivå ska medräknas till hälften och att en studerande som
genom återbetalning eller avskrivning inte längre har någon studieskuld
får beviljas nya studielån enligt trappan. Lånetrappan gäller även
fortsättningsvis för den som beviljas studiemedel med hänsyn till särskilda
eller synnerliga skäl.
Det har även övervägts om äldre ska kunna ta merkostnadslån för
undervisningsavgifter. Sådana lån ger en hög studieskuld som äldre ofta
inte kan återbetala enligt en normal återbetalningsplan. Redan i dag kan
dock äldre ta merkostnadslån för undervisningsavgifter. Villkoren förändras inte genom att återbetalningssystemet justeras på motsvarande sätt
som reglerna för tilldelning av lån. De förluster som kan förutses har
därmed redan bedömts vara rimliga. Det är också få äldre som tar lån för
undervisningsavgifter. Under 2018 var det 36 personer som var äldre än
50 år som tog merkostnadslån för undervisningsavgifter. Att antalet inte
ökar markant bör dock följas noggrant, liksom att lånemöjligheten inte
missbrukas.
Ett alternativ till att göra det lättare att få studielån genom att flytta
lånetrappan kunde i stället vara att ge äldre studerande studiemedel med
en högre andel bidrag. En sådan möjlighet har övervägts, men en högre
bidragsandel riskerar att leda till en översubventionering av studier för
äldre, se avsnitt 6.2.
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Förslagen innebär att studiestödslagen och studiestödsförordningen bör
ändras.
Även åldersgränsen för rätt till studiestartsstöd bör höjas
Studiestartsstödet, som inte innehåller någon lånedel, har i dag samma
övre åldersgräns som gäller för rätt till studiemedel. Denna åldersgräns bör
bestämmas genom att behovet av livslångt lärande vägs mot den
återstående tiden i yrkeslivet. De förändringar som görs inom
pensionssystemet innebär därmed att den övre åldersgränsen för rätt till
studiestartsstöd bör höjas på samma sätt som den övre åldersgränsen för
rätt till studiemedel, dvs. till 60 år. Detta medför att beräkningen av
kommunernas resursramar för studiestartsstöd bör fastställas med
utgångspunkt i antalet personer i åldern 25–60 år.
Förslaget, som inte har några budgetkonsekvenser, föranleder ändringar
i lagen om studiestartsstöd och förordningen (2017:532) om studiestartsstöd.

3.5.2

Både åldersgränsen för beräkning av ordinarie
återbetalningstid och avskrivningsåldern bör
höjas

Förslag: Återbetalningstiden ska vara 25 år eller det lägre antal år som
återstår till utgången av det år då låntagaren fyller 64 år. Eventuell
resterande skuld ska betalas till dess full återbetalning har skett, dock
längst till utgången av det år då låntagaren fyller 71 år. Studielån och
återkrav som inte har betalats vid utgången av det år då låntagaren fyller
71 år ska skrivas av.
Skäl för förslagen:
Åldersgränsen för beräkning av återbetalningstid och åldersgränsen
för rätt till avskrivning bör höjas
Åldersgränsen för rätt till studiebidrag föreslås höjas till 60 år och
möjligheten att ta studielån bör finnas kvar mellan 51 och 60 år med ett
successivt minskande antal veckor. Dessa höjningar påverkar återbetalningen av studielån, som måste skjutas uppåt i ålder eftersom
principen om att lån ska återbetalas bör behållas. Åldern för beräkning av
återbetalningstiden bör således höjas från dagens 60 år och dagens ålder
för när lån skrivs av bör höjas från utgången av det år då låntagaren fyller
67 år.
Att åldern för beräkning av återbetalningstiden måste höjas följer av att
det blir möjligt att ta lån till 60 års ålder. Om åldern inte höjs ska hela
årsbeloppet annars debiteras den låntagare som blir 61 år, som antingen
måste betala hela skulden under ett år eller ansöka om nedsättning. Det är
inte rimligt att låntagare i denna situation ska behöva förlita sig på
trygghetsreglerna i systemet. Åtminstone några års återbetalning bör
kunna ske enligt ordinarie regler.
44

Att även åldern för rätt till avskrivning föreslås höjas hänger både
samman med hållbarheten i systemet och med att det i uppdraget anges att
statens kostnader för avskrivning av studielån inte ska öka.
De höjda åldersgränserna för tilldelning av lån bör därmed åtföljas av
höjd åldersgräns för beräkning av återbetalningstid, höjd ålder för
betalning av återstående skuld och höjd ålder för rätt till avskrivning.
Åldersgränsen för beräkning av återbetalningstiden bör bli 64 år
Åldersgränsen för beräkning av återbetalningstiden föreslås bli 64 år. Lån
ska således återbetalas under 25 år eller det lägre antal år som återstår till
utgången av det år då låntagaren fyller 64 år. Genom att höja åldersgränsen
för återbetalningstiden lika mycket som den övre åldersgränsen för att
lämna studiebidrag och studielån, bevaras den nuvarande jämvikten
mellan utlåning och återbetalning som har bedömts att på ett acceptabelt
och rimligt sätt upprätthålla principen om att lån ska återbetalas. Alla som
tar lån i högre ålder kommer därmed också att få minst några
återbetalningsår enligt ordinarie regelverk. De kommer därmed att
debiteras rimliga årsbelopp.
En höjning av åldern för återbetalning till 64 år innebär att
återbetalningen för alla som tar studielån från 35 års ålder påverkas, liksom
alla som återkommer i studier från och med denna ålder. Återbetalningstiden för dessa kan bli längre än i dag och årsbeloppen därmed
lägre. Villkoren för lånet kommer därmed att uppfattas som mer
fördelaktiga än i dag. Samtidigt innebär det att kostnaden i form av ränta
under hela lånets löptid blir något högre.
De föreslagna författningsändringarna bör föras in i studiestödslagen.
Höjd ålder för betalning av återstående skuld
När återbetalningstiden är slut, dvs. efter 64 års ålder, ska en eventuell
resterande skuld betalas under det följande året. Bestämmelserna om
nedsättning ska tillämpas även för en sådan skuld. Om nedsättning sker,
ska den resterande skulden varje år betalas av med nedsatt belopp, dock
längst till utgången av det år då låntagaren fyller 71 år (se nedan). Detta
motsvarar de regler som i dag gäller för skulder som återstår efter 60 års
ålder.
Studiestödslagen bör ändras enligt ovanstående.
Åldern för när lån skrivs av föreslås höjas till 71 år
Åldern för när lån skrivs av föreslås höjas från utgången av 67 år till
utgången av 71 år. Att åldern för avskrivning föreslås höjas följer av att
höjda åldersgränser för tilldelning av studiemedel och en höjd åldersgräns
för beräkning av återbetalningstiden föreslås, vilket förutsätter även en
höjd ålder för avskrivning. I annat fall kommer statens kostnader för
avskrivningar att öka, något som inte är förenligt med uppdraget.
Rätten till avskrivning bör alltså finnas kvar. I budgetpropositionen för
2014 (prop. 2013/14:1, utg. omr. 15) angavs att avskrivningsåldern för
studielån borde höjas och den dåvarande regeringen återkom med förslag
i promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av
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studiemedel 37. Förslaget innebar att åldersavskrivning av studielån skulle
avskaffas. Studielån skulle dock fortsätta att skrivas av om det fanns
synnerliga skäl eller vid dödsfall. Motiv för förslaget var att fler äldre har
förutsättningar till ett längre arbetsliv och att det därför är rimligt att de
som börjar studera framöver får betala av sina studielån högre upp i
åldrarna. De allra flesta låntagare skulle inte beröras av förslaget, även om
många låntagare under lång tid skulle ha studielån som omfattas både av
åldersavskrivning vid utgången av 67 års ålder och av de föreslagna
reglerna. Sammantaget bedömdes förslaget minska statens utgifter för
avsättning av kreditförluster med 350 miljoner kronor per år. Efter
regeringsskifte kom förslaget aldrig att genomföras.
Bedömningen är emellertid att avskrivningen med hänsyn till
låntagarens ålder bör finnas kvar. Äldre låntagare bör inte behöva betala
tillbaka sina studieskulder livslångt. Även om hälsan bland äldre blir bättre
vore det inte önskvärt att kräva att exempelvis låntagare äldre än 71 år som
har pension och i flera fall vikande hälsa, och som kan bo på seniorboenden, ska betala och kunna utsättas för indrivningsåtgärder.
Bedömningen är också att besparingen av avskaffad åldersavskrivning
skulle bli lägre än 350 miljoner kronor per år.
Ett möjligt alternativ till att höja åldern för avskrivning till 71 år vore att
höja den till 69 år. Den hade då kommit i fas med rätten att kvarstå i
anställning, den så kallade LAS-åldern. Vid 71 års ålder har låntagaren i
nuläget sedan två år inte rätt att kvarstå i anställning och kan alltså
eventuellt leva på pension. Att förslaget är 71 års ålder ska ses som en
avvägning mellan behovet av att ha långsiktiga och fasta bestämmelser för
återbetalningen av lån och behovet av att reglerna exakt ska anknyta till
åldersgränserna på pensionsområdet. Bedömningen är att återbetalningsregler som håller under lång tid övertrumfar samordningen med
rätten att arbeta vidare. Att lånesystemet ska fungera under lång tid innebär
att det tas höjd för kommande justeringar av LAS-åldern mot bakgrund av
en förväntad ökning av medellivslängden. Det är dessutom inte orimligt
att den som faktiskt har en skuld kvar efter 67 års ålder betalar tillbaka på
denna även ett par år efter han eller hon har gått i pension. Ordinarie
nedsättningsregler kommer att gälla i dessa fall vilket innebär att
årsbeloppet kan sättas ned till sju procent av inkomsten. En fyraårig
höjning av åldern för rätt till avskrivning följer även av att åldern för att få
studiemedel höjs med fyra år, liksom åldern för beräkning av årsbelopp.
Låntagare som arbetar och är bosatta utomlands kan förvisso följa andra
regler för pensionsålder, men bedömningen är att det svenska lånesystemet
bör förhålla sig till de svenska bestämmelserna för pensionsåldersfrågor.
Även utlandsbosatta låntagare har dock rätt att åberopa trygghetsregler och
få årsbeloppet nedsatt till sju procent av inkomsten.
Studiestödslagen föreslås ändras enligt ovanstående.
Även åldern för avskrivning av återkrav bör höjas
En fordran som har uppkommit på grund av att studiestöd har krävts
tillbaka, ska i dag bevakas fram till utgången av det år då den åter-

46

37

U/2014/4061/SF.

betalningsskyldige fyller 67 år. Därefter skrivs fordran av.
Bestämmelserna om bevakning av en fordran på återkrav följer således
reglerna för återbetalning och avskrivning av lån. Även en fordran på
återkrav bör därmed bevakas till utgången av det år den återbetalningsskyldige fyller 71 år och därefter skrivas av.
Förslaget medför ändringar i studiestödslagen.

3.5.3

De ändrade åldersgränserna innebär att ett nytt
lån införs

Förslag: Om en låntagare har fått nya studielån under återbetalningstiden, ska de nya lånen läggas samman med de tidigare lånen
om samma villkor för beräkning av återbetalningstid och ålder för
avskrivning gäller för de nya och de tidigare lånen, dvs. de ska läggas
samman inom ramen för en och samma lånetyp.
Bedömning: De ändrade åldersgränserna för återbetalningstid och
rätt till avskrivning medför att ett nytt lån införs. I övrigt är
återbetalningsreglerna desamma som för det nuvarande lånet.
Skäl för förslag och bedömning:
Ett nytt lån till alla låntagare
Förslagen om höjd ålder för beräkning av återbetalningstiden och höjd
ålder för rätt till avskrivning innebär att årsbeloppens storlek ändras för
många låntagare och att åldern för när lån skrivs av ändras för alla. Detta
medför att ett nytt lån införs för samtliga studerande som tar lån. Detta nya
lån införs för studier som bedrivs från och med ikraftträdandet. Det ger ett
nytt lån för alla som är i studier och alla som återkommer i studier, vilket
är betydligt fler än de som egentligen berörs av de höjda åldersgränserna.
Ett alternativ till denna lösning vore att enbart höja åldersgränserna för
återbetalning för de studerande som tar studielån som lite äldre. Den som
blir återbetalningspliktig vid högst 36 års ålder skulle i så fall få sitt
årsbelopp beräknat enligt nuvarande bestämmelser, dvs. med en ålder för
beräkning av årsbelopp som är 60 år och med en rätt till avskrivning vid
utgången av 67 års ålder. Den som blir återbetalningspliktig från det år han
eller hon fyller 37 år skulle få sin återbetalningstid beräknad till 25 år eller
till det lägre antal år som återstår till personen når upp till 64 års ålder,
samt med avskrivning vid utgången av 71 års ålder.
Att löpande ha två lån som beräknas på två olika sätt har dock flera
nackdelar. En är att det då inte sker någon anpassning till de nya pensionsbestämmelserna av samtliga låntagares betalningsvillkor. Det är inte
enbart äldre låntagare som bör betala till en högre ålder och få avskrivning
senare. Detta bör även gälla yngre eftersom även yngre kan få
betalningsproblem och ha en skuld som inte är slutbetalad vid 60
respektive 67 års ålder. Åldersgränserna i studielånet bör således anpassas
till pensionsåldern även för yngre låntagare. Ett särskilt lån för äldre
studerande skulle även vara svåröverskådligt för den enskilde och
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administrativt betungande. Det nya studielånet ska således ges till alla
låntagare.
Enligt nuvarande bestämmelser ska nya lån som tas under återbetalningstiden läggas samman med tidigare tagna lån (4 kap. 5 §
studiestödslagen). Detta har betydelse bland annat för om en ny återbetalningstid ska bestämmas. Samma bestämmelse bör gälla även för den
nya lånetyp som föreslås införas 2022. Ett förtydligande införs i
bestämmelsen. En sådan sammanläggning kan dock enbart göras inom
varje lånesystem. Det innebär att en låntagare som har det nuvarande
annuitetslånet och tar nya lån efter 2022 inte kommer att kunna lägga
samman gamla och nya annuitetslån enligt denna bestämmelse. En sådan
låntagare kan i stället välja att ändra betalningsvillkoren för det gamla
lånet till det nya, se avsnitt 3.5.4.
Förslaget medför ändring i studiestödslagen.
Övriga återbetalningsregler lämnas oförändrade
Det övriga regelverket för annuitetslån, dvs. bortsett från åldersgränsen för
beräkning av återbetalningstiden och åldern för rätt till avskrivning, bör
lämnas oförändrat. Systemet med annuitetslån bedöms fungera väl. Att det
finns en tydlig koppling mellan låntagande och årsbelopp är bra. Inte minst
när det gäller låntagare som bor utomlands är det en stor fördel att det alltid
finns ett rimligt årsbelopp som kan debiteras låntagaren.
Vidare är studerandes benägenhet att ta lån knappt 72 procent och svagt
ökande. Skuldsättningen är förhållandevis låg, men ökande. Att skuldsättningen ökar beror dock på de höjningar av lånedelen som har
genomförts och inte på annuitetslånet som sådant. Årsbeloppen är dock
genomsnittligt låga och reserveringarna för framtida förluster likaså.
Andelen av låntagarna som har nedsättning minskar. Återbetalningsgraden, den andel av årsbeloppen som betalas in av låntagarna, är för
annuitetslånen den högsta av de tre befintliga lånetyperna. Sammantaget
vore det olämpligt att ändra reglerna för studielån mer än vad som bedöms
nödvändigt och övriga bestämmelser bör lämnas oförändrade.

3.5.4
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Låntagare med äldre och nuvarande lån kan
ändra betalningsvillkor om de tar nya lån

Förslag: Den som har äldre lånetyper och tar lån enligt de nya
bestämmelserna kan välja mellan att betala tillbaka de äldre lånen och
det nya lånet parallellt eller att äldre lån ska betalas tillbaka enligt
bestämmelserna för det nya lånet (så kallat ändrade betalningsvillkor).
Ändrade betalningsvillkor ska börja tillämpas vid kalenderårsskiftet
året närmast efter det år då låntagaren har begärt ändrade
betalningsvillkor. Ändrade betalningsvillkor får dock inte beslutas om
lånet har sagts upp till omedelbar betalning. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur
en ansökan om ändrade betalningsvillkor ska göras samt vid vilken
tidpunkt en sådan ansökan senast ska göras.
För den som har tagit lån före den 1 juli 2001 kvarstår rätten att ändra
betalningsvillkor från lånetyperna studiemedel eller studielån till det

nuvarande annuitetslånet (lån tagna efter den 30 juni 2001) även om
personen inte har tagit något sådant lån.
Rätten att lägga samman lån ska finnas kvar för studielån och
återbetalningspliktiga studiemedel enligt den äldre studiestödslagen
(1973:349) och studielån som avser tid före den 1 januari 2022, men
ska inte vara möjligt i förhållande till den nya lånetyp som införs 2022.
Skäl för förslagen:
Ändrade betalningsvillkor erbjuds för alla med äldre lånetyper som
tar lån från och med ikraftträdandet…
Den som har lån i mer än ett system har i dag möjlighet att sammanföra
dessa. Den som har beviljats äldre lån, dvs. studielån eller
återbetalningspliktiga studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349)
eller lagen om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (1983:1030) kan
begära ändrade betalningsvillkor och betala tillbaka lånen enligt
bestämmelserna för det nuvarande annuitetslånet. En ny återbetalningstid
och ett nytt årligt belopp bestäms i så fall enligt nuvarande bestämmelser.
En sådan ändring av betalningsvillkoren kan göras även av den som inte
har något annuitetslån. Denna förändring av betalningsvillkoren kommer
fortsatt att vara möjlig att göra för de ovan nämnda äldre lånen.
Merparten av dem med äldre lån som fortsätter att studera eller som
påbörjar studier på nytt och som tar studiemedel inklusive studielån
(annuitetslån) från och med 2022, torde ha ett önskemål om att kunna
ändra betalningsvillkoren för de äldre lånen. Det ska då, på ett enkelt sätt,
vara möjligt att föra över de gamla lånen till det nya och betala tillbaka
enligt bestämmelserna för detta nya annuitetslån. Betalningsvillkoren blir
då helt enligt de villkor som gäller för det nya annuitetslånet. Möjlighet att
på detta sätt föra över äldre lån till nya ska, för den som tar det nya
annuitetslånet, finnas för äldre studieskulder inklusive det nuvarande
annuitetslånet. De låntagare som har äldre lånetyper men inte tar några nya
lån har normalt inget behov av att ändra sina villkor. Inte heller från statens
sida går det att se något sådant behov. Det föreslås därmed inte vara
möjligt att ändra betalningsvillkoren för äldre lånetyper utan att ha tagit
det nya annuitetslånet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få
meddela föreskrifter om hur en ansökan om ändrade betalningsvillkor ska
göras samt vid vilken tidpunkt en sådan ansökan senast ska göras.
Förslagen föreslås införas i övergångsbestämmelser till studiestödslagen
och studiestödsförordningen.
… och en möjlighet ges till dem som vill betala enligt äldre villkor
Den som väljer att ha kvar äldre lån enligt de ursprungliga villkoren ska
kunna ha det men måste då betala på två eller flera separata studieskulder
varje år, inklusive expeditionsavgifter.
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Ingen sammanläggning av betalningen
Den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga studiemedel
och det nuvarande annuitetslånet (före 2022), kan enligt nuvarande
bestämmelser även begära att lägga samman sina lån. För återbetalning av
det sammanlagda lånet ska bestämmelserna för det nuvarande
annuitetslånet tillämpas, men de äldre bestämmelserna fortsätter att gälla
för nedsättning och avskrivning av de äldre lånen. När återbetalning sker
av lån som har lagts samman ska det återbetalade beloppet räknas av på
det äldsta lånet först.
Rätten att lägga samman lånen föreslås finnas kvar för studielån och
återbetalningspliktiga studiemedel enligt den äldre studiestödslagen
(1973:349) med annuitetslån som avser tid före den 1 januari 2022, men
kommer alltså inte att vara möjlig i förhållande till den nya lånetyp som
föreslås införas 2022.
En sammanläggning av betalningarna ska inte vara möjlig för dem med
äldre eller nuvarande lån i förhållande till det nya annuitetslån som föreslås
lämnas från och med den 1 januari 2022. Att enbart lägga samman
betalningen och inte övriga lånevillkor, eller att väga samman olika
nedsättningsalternativ mellan olika lånetyper, är alltför komplicerat och är
inte någon eftersträvansvärd lösning, särskilt inte mot bakgrund av att det
nya lånet kan sägas bli mer förmånligt än det nuvarande i och med att de
årliga beloppen som ska betalas för många blir lägre. För de flesta som har
annuitetslån enligt nuvarande villkor hade en sammanläggning av
betalningen heller inte haft någon betydelse eftersom de belopp som ska
betalas skulle bli desamma som de nuvarande beloppen.
Det har även övervägts om betalningen av det nya lånet kan samordnas
med det nuvarande lånet med bibehållna villkor. Detta alternativ har dock
visat sig svårt att genomföra på grund av den nuvarande bestämmelsen
som föreskriver att årsbeloppet vid beräkningen av återbetalningstiden
aldrig kan bli lägre än 15 procent av prisbasbeloppet (lägst 6 975 kronor
2019). Bestämmelsen skulle i många fall medföra att en låntagare måste
betala detta lägsta belopp på respektive lån. De årliga sammanlagda
beloppen att betala skulle därmed bli alltför höga. Att ändra den aktuella
bestämmelsen skulle i stället resa frågor om mycket låga årsbelopp kan
accepteras under en återbetalningstid om 25 år. Retroaktiva ändringar av
lånebestämmelser bör samtidigt enbart övervägas med stor försiktighet
och bör normalt inte genomföras. En samordning av betalningen på detta
sätt har därmed inte bedömts vara möjlig.
De föreslagna ändringarna innebär att studiestödslagen behöver ändras.
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4

Extra veckor till äldre studerande

4.1

Uppdraget

Enligt uppdragsbeskrivningen ska utredaren lämna förslag till förbättrade
möjligheter till undantag från veckogränserna för äldre. Utredaren ska
lämna förslag på hur antalet veckor med studiemedel vid särskilda skäl och
även i vissa andra motiverade och avgränsade fall kan utökas. Utgångspunkten ska vara att såväl kortare kompletteringskurser som tvååriga
yrkes- eller masterutbildningar ska möjliggöras.

4.2

Det finns behov av att vidga rätten till fler
veckor

4.2.1

Många får avslag på sin ansökan om veckor
utöver veckogränserna

Under 2018 var det drygt 13 600 personer som ansökte om att få
studiemedel utöver veckogränserna. Det framkommer enligt uppgifter från
CSN när antalet personer som fått avslag på sin ansökan (nära 12 800
personer) räknas samman med dem som fått bifall (drygt 850 personer).
CSN har på begäran försökt fördela bifallen efter skäl, dvs. särskilda
eller synnerliga skäl. För flera beslut har skälet för bifallet inte varit
utsökningsbart. Därför antas att alla bifall till personer högst 39 år gamla
skett på grund av synnerliga skäl. Till dessa läggs de bifall på grund av
synnerliga skäl som noterats för personer som är 40 år och äldre.
Kvarvarande personer – dvs. 40 år och äldre utan notering om bifall med
hänsyn till synnerliga skäl – har antagits fått bifall med hänsyn till
särskilda skäl.
Tabell 4.1

Antal personer som under 2018 ansökt om studiemedel
utöver veckogränserna
Bifall – skäl

Avslag

Särskilda Synnerliga Summa
Grundskolenivå

13

22

Gymnasienivå

265

Eftergymnasial
nivå
Summa

294
572

35

Total

Helt Delvis

Summa

633

1 678

2 311

2 346

155

420 1 103

3 586

4 689

5 109

106
283

400 1 087
855 2 822

4 698
9 963

5 785 6 185
12 785 13 640

Källa: CSN
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Den övervägande majoriteten, 94 procent, av alla som ansökt om
studiemedel utöver veckogränserna har fått helt eller delvis avslag. Delvis
avslag är vanligast (78 procent av avslagsbesluten) och beror främst på att
ansökan avser både kvarvarande veckor som ryms inom veckogränserna
(som bifalls) och veckor som går utöver veckogränserna (som avslås).
Tabell 4.2

Grundskolenivå

Gymnasial nivå

Eftergymnasial
nivå

Alla nivåer

Antal personer som fått helt eller delvis avslag under 2018
på grund av veckogränserna, samt andelen som fått avslag
av samtliga sökande
Ålder

Helt

Delvis

Summa

–39
40–
Summa
–39
40–
Summa

405
228
633
610
493
1 103

1 295
383
1 678
2 943
643
3 586

1 700
611
2 311
3 553
1 136
4 689

–39
40–
Summa
–39
40–
Summa

591
496
1 087
1 606
1 216
2 822

4 022
676
4 698
8 260
1 703
9 963

4 613
1 172
5 785
9 866
2 919
12 785

Andel av
sökande
(%)

8,7

3,5

1,3

2,0

Källa: CSN

Det är störst andel som fått avslag av dem som ansökt om studiemedel för
studier på grundskolenivå, lägre andel på gymnasienivå och lägst andel på
eftergymnasial nivå. Sammantaget var det två procent som fick avslag av
samtliga som ansökte om studiemedel under 2018.
Av samtliga som fått avslag (helt eller delvis) är 77 procent högst 39 år
gamla och följaktligen 23 procent minst 40 år gamla. Andelen som fått helt
avslag på grund av veckogränserna är högre bland dem som är minst 40 år
gamla (1 216 av 2 919 dvs. 42 procent) än bland dem som är högst 39 år
gamla (1 606 av 9 866 dvs. 16 procent). Det är inte förvånande eftersom
helt avslag förutsätter att de ordinarie veckorna är slut, vilket tar viss tid,
och därmed torde veckorna oftare vara slut i takt med stigande ålder. De
som är äldre kan också i högre utsträckning vara återkommande
studerande och då ha en okunskap om hur många veckor de faktiskt använt
tidigare eller att de önskar få sin sak prövad.
Helt avslag kan antas avse fler veckor än delvis avslag, men ger, på
grund av att en ansökan högst kan omfatta 52 veckor, inte någon bra bild
av hur många veckor som efterfrågas. Där ger antalet veckor som
verkligen utnyttjats en bättre bild.
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Tabell 4.3

Totalt antal utnyttjade veckor 2018 för studerande som
beviljats studiemedel utöver veckogränserna 2016
Veckor utöver veckogränserna
1–10

11–20

21–30

31–40

41–

Medel

Gräns 40 v

19

3

*

*

-

7,0

Gräns 80 v
Gräns 100 v

*
*

*
*

*

*
-

-

-

13,0
14,0

Gräns 80 v
Gräns 120 v

46
79

32
63

14
33

36
57

25
28

26,5
23,4

Eftergymnasial
nivå
Gräns 240 v

95

74

56

153

63

29,3

Grundskolenivå

Gymnasienivå

*Celler med färre än tre personer redovisas inte.
Källa: CSN

Antalet veckor som utnyttjas utöver veckogränserna är i genomsnitt inte
så många på grundskolenivå, i medeltal 7–14 veckor. På gymnasienivå och
eftergymnasial nivå är antalet i medeltal 23–29 veckor. Tyngdpunkten av
dem som fått fler veckor beviljade än det maximala antalet ligger kring 40
veckor. Detta hänger sannolikt samman med möjligheten att få upp till 40
fler veckor från och med 40 års ålder med hänsyn till särskilda skäl.

4.2.2

Det finns behov av att låta fler äldre få rätt till
veckor utöver veckogränserna och att utöka
antalet veckor

Som framgår av kapitel 3 är det allt fler äldre som studerar och som
studerar med studiemedel. Det finns därmed en ökad efterfrågan på
utbildning och studiestöd. Medellivslängden i Sverige ökar och till följd
av det ska åldersgränserna inom pensionssystemet höjas. Som nämnts i
kapitel 3 finns ett samhälleligt och ett individuellt behov av att arbeta
högre upp i åren och för att det ska vara möjligt att arbeta längre krävs att
det är möjligt att kompetensutveckla sig eller ställa om under en större del
av livet. Det krävs även att den som har behov av vidareutbildning eller
omställning har möjlighet att finansiera sina studier. Mot bakgrund av det,
och då det är många studerande som får avslag på sin ansökan om
studiemedelsveckor utöver veckogränserna, finns det anledning att se över
om möjligheterna till undantag från veckogränserna för äldre kan
förbättras.
Att rätten till fler veckor med hänsyn till särskilda skäl dessutom är
begränsad till 40 ytterligare veckor kan medföra att det inte är möjligt att
slutföra exempelvis en kortare yrkesutbildning eller kompletteringskurs
med studiemedel. Många yrkeshögskoleutbildningar är längre än 40
veckor och en kompletterande pedagogisk utbildning som kan göra det
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möjligt för studerande som redan har akademiska meriter att bli lärare
omfattar exempelvis 90 högskolepoäng, dvs. 60 veckors studier. Flera
yrkesutbildningar på gymnasienivå omfattar också längre tid än 40 veckor,
till exempel utbildningar till undersköterska, VVS-montör, elektriker och
kock.
Det finns även ett behov av att förenkla och förtydliga regelverket om
extra veckor till äldre studerande. Dagens tillämpning framstår som både
komplicerad och restriktiv på ett sätt som kan hindra studerande från
kompetensutveckling och omställning i situationer där det är eftersträvansvärt, se vidare i avsnitt 4.3 och 4.4.

4.3

Nuvarande regler och praxis

I dag lämnas studiemedel för studier på eftergymnasial nivå i maximalt
240 veckor (sex år). För studier på gymnasienivå lämnas studiemedel i
högst 80 veckor (två år) till den som har en treårig gymnasieutbildning
eller motsvarande och i högst 120 veckor (tre år) till den som inte har en
treårig gymnasieutbildning eller motsvarande. På grundskolenivå lämnas
studiemedel i maximalt 40 veckor (ett år) till den som redan har en
grundskoleutbildning eller motsvarande och i högst 80 veckor (två år) till
den som inte har en grundskoleutbildning eller motsvarande. Den som inte
har en grundskoleutbildning och dessutom behöver så kallad färdighetsträning i läsning, skrivning och räkning kan få studiemedel i högst 100
veckor (2,5 år) på grundskolenivå (3 kap. 8 § första–tredje styckena
studiestödslagen).
Från och med det år den studerande fyller 40 år får studiemedel lämnas
under ytterligare 40 veckor per utbildningsnivå om det finns särskilda skäl
(3 kap. 8 § fjärde stycket studiestödslagen). Denna möjlighet infördes 2005
genom propositionen Förstärkning av studiestödet (prop. 2004/05:111).
Enligt propositionen bör det ha passerat mer än sju år sedan den studerande
senast hade studiemedel för studier när det blir aktuellt med studiemedel
för nya studier. Den studerande ska därefter av arbetsmarknadsskäl eller
personliga eller andra liknande skäl behöva fullfölja en utbildning som inte
ryms inom det återstående antalet studiestödsveckor, eller vara i behov av
vidareutbildning eller annan breddad utbildning. Däremot bör, enligt
propositionen, särskilda skäl inte anses föreligga i det fall en person
studerar för första gången på den aktuella studienivån och avser att läsa in
dubbla utbildningar eller avser att omedelbart komplettera en nyligen
avslutad utbildning. Särskilda skäl bör inte heller anses föreligga för en
person som inte kan anföra några arbetsmarknadsskäl och inte heller i
övrigt har några personliga skäl som kan kopplas till yrkeslivet eller
samhällets ökade krav på kompetensutveckling.
ÖKS har i sin praxis vidareutvecklat vilka omständigheter som kan
anses utgöra särskilda skäl. Tidskravet som uttalas i propositionen, att det
bör ha gått mer än sju år sedan en person förbrukade sina studiestödsveckor, har tillämpats relativt strikt när det har varit fråga om
eftergymnasiala studier. Bland ÖKS vägledande avgöranden finns dock
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exempel på att fem år har varit tillräckligt lång tid. 38 I ÖKS praxis gällande
särskilda skäl för studier på gymnasial nivå har sjuårsgränsen inte
tillämpats riktigt lika strikt. Det finns exempel från ÖKS vägledande
avgöranden att det har varit tillräckligt att det endast har gått tre eller fyra
år sedan personen förbrukade sina studiestödsveckor. 39 CSN, som nyligen
har genomfört en grundlig genomgång av praxisen gällande särskilda skäl,
har emellertid fått intrycket att tillämpningen har blivit mer strikt under
senare tid, dvs. att tidskravet för studier på gymnasial nivå numera
upprätthålls till sex, sju år sedan tidigare studier. Vidare har det enligt
praxis varit ett krav att en tidigare eftergymnasial utbildning normalt måste
vara fullföljd för att den studerande ska ha rätt till extra veckor. Däremot
har det inte varit avgörande att de 40 extra veckorna räcker till hela
utbildningen. 40
Ytterligare krav enligt förarbetena är att det ska finnas arbetsmarknadsskäl eller personliga skäl. Arbetsmarknadsskäl har enligt praxis
exempelvis ansetts föreligga om personen kan visa att han eller hon trots
tidigare utbildning varit arbetssökande en längre tid eller om personen har
haft osäkra och tillfälliga anställningar och önskar bredda, förnya eller
uppdatera en tidigare utbildning. 41 Behovet av att bredda, förnya eller
uppdatera en tidigare utbildning har ansetts mindre om den tidigare
utbildningen kan beskrivas som bred eller relativt bred, såsom en
juristutbildning eller en ekonomutbildning. 42 Personliga skäl har i praxis
främst handlat om hälsoskäl, till exempel att en person inte kan använda
sig av sin tidigare utbildning på grund av hälsoskäl. I sådana fall har det –
till skillnad mot när det varit fråga om arbetsmarknadsskäl – ansetts vara
möjligt att få extra veckor också för en utbildning som inte har samma eller
liknande inriktning och samband med den sökandes tidigare utbildning. 43
Studiemedel kan även ges för längre tid om det finns synnerliga skäl
(3 kap. 8 § femte stycket studiestödslagen). Med synnerliga skäl avses
enligt propositionen Ett reformerat studiestödssystem (prop.
1999/2000:10) till exempel att någon behöver förlängd studietid på grund
av funktionshinder eller andra mycket speciella omständigheter.
Prövningen har varit restriktiv. Exempel på omständigheter som i ÖKS
praxis har ansetts utgöra synnerliga skäl är att den studerande på grund av
starka personliga skäl har försenats i sina gymnasiestudier (exempelvis
beroende på sjukdom, funktionshinder eller missbruk), att den studerande
på grund av medicinska skäl varit i behov av omskolning, att utbildningen
under eller i samband med pågående studier klassificerats om på ett sådant
sätt att extra veckor behövts. Det finns inte någon maxgräns för hur många
veckor utöver veckogränserna som kan beviljas när det bedöms finnas
synnerliga skäl, utan det får bedömas i varje enskilt fall.
Som framgår av avsnitt 3.4 är den längsta tiden för rätt till studielån
begränsad för studerande som är 47 år eller äldre.

ÖKS beslut 2010-06-07, dnr 2010–01300.
ÖKS beslut 2006-06-19, dnr.2006–02012 och ÖKS beslut 2006-09-11, dnr 2006–02747.
40
ÖKS beslut 2016-11-21, dnr 2016–03186.
41
ÖKS beslut 2014-09-29, dnr 2014–03489.200.11 och ÖKS beslut 2016-11-21, dnr 2016–
03186.
42
ÖKS beslut 2017-03-03, dnr 2017–00443.
43
ÖKS beslut 2017-09-29, dnr 2017–02930.
38
39
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Vid sidan av studiemedelssystemet finns en möjlighet för studerande
som har kort utbildning och ett stort behov av utbildning för att kunna
etablera sig på arbetsmarknaden att få ett så kallat studiestartsstöd för
studier på grundläggande eller gymnasial nivå (4 § lagen om studiestartsstöd). Studiestartsstöd kan lämnas under sammanlagt högst 50 veckor vid
studier på heltid (16 § lagen om studiestartsstöd). Dessa veckor räknas inte
in vid bedömningen av rätten till antal veckor med studiemedel för studier
på grundläggande och gymnasial nivå.

4.4

Fler veckor till den som är 40 år eller äldre om
det finns arbetsmarknadsskäl eller andra
särskilda skäl

4.4.1

Vad som kan vara arbetsmarknadsskäl eller
andra särskilda skäl för att få rätt till fler veckor
vidgas och förtydligas

Förslag: Äldre studerande ska kunna få studiemedel under längre tid
än vad veckogränserna medger om det har gått mer än tre år sedan den
studerande senast bedrev studier med studiemedel och det antingen
finns arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl för det.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om
de villkor som ska vara uppfyllda och de övriga förutsättningar som ska
gälla för att studiemedel ska kunna lämnas med hänsyn till arbetsmarknadsskäl.
Skäl för förslagen:
En avvägning mellan olika intressen
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Frågan om en tidsgräns för rätt till studiemedel och prövning av särskilda
eller synnerliga skäl för möjlighet att få undantag från tidsgränsen har varit
en återkommande fråga under studiemedlens historia. Å ena sidan finns
önskemål om generösa undantagsregler för att kunna ta samhälleliga och
individuella hänsyn med avseende på arbetsmarknadsskäl, hälsoskäl eller
andra personliga skäl som kan vara till nytta för såväl samhället som för
den enskilde. Å andra sidan finns starka genomströmningsskäl att
upprätthålla tidsgränserna för att förmå de studerande att planera sina
studier, bedriva målinriktade studier och hålla nere sin studieskuld.
I mitten av 1990-talet hade tillämpningen av särskilda skäl lett till att
den dåvarande 12-terminersgränsen för studier på eftergymnasial nivå i
praktiken var en gräns på 14–15 terminer. Den praxis som hade utvecklats
innebar att många studerande i förväg kunde räkna med att få studiestöd
under 2–3 terminer utöver huvudregeln. Vid införandet av det nya
studiestödssystemet 2001 bedömdes detta förhållande otillfredsställande
och det ansågs enligt propositionen Ett reformerat studiestödssystem
(prop. 1999/2000:10) nödvändigt att begränsa skuldsättningen samt att

förmå de studerande att planera sina studier väl och bedriva målinriktade
studier. Det framhölls att de dittillsvarande reglerna – som innebar att
studiestöd kunde lämnas för viss tid utöver de fastställda tidsgränserna på
grund av särskilda skäl – i princip borde upphöra.
Komplicerad och relativt sträng bedömning i dag
I dagsläget finns dels en möjlighet för studerande som är 40 år eller äldre
att få fler veckor med hänsyn till särskilda skäl, dels en möjlighet för alla
studerande att få fler veckor med hänsyn till synnerliga skäl. Hälsoskäl kan
antingen vara ett särskilt eller ett synnerligt skäl.
Prövningen av vad som kan vara särskilda skäl innehåller flera svåra
bedömningsfrågor. För det första bör det enligt förarbetena till
bestämmelsen ha passerat mer än sju år sedan den studerande senast hade
studiemedel för studier när det blir aktuellt med studiemedel för nya
studier. En frågeställning som uppstår med anledning av det är hur strikt
denna sjuårsgräns ska upprätthållas och om kravet kan hindra många
personer som är 40 år och äldre från att ställa om och kompetensutveckla
sig. Den studerande ska därefter av arbetsmarknadsskäl eller personliga
eller andra liknande skäl behöva fullfölja en utbildning som inte ryms
inom återstående antal studiestödsveckor, eller vara i behov av vidareutbildning eller annan breddad utbildning. Däremot bör, enligt
förarbetena, särskilda skäl inte anses föreligga i det fall en person studerar
för första gången på den aktuella studienivån och avser att läsa in dubbla
utbildningar eller avser att omedelbart komplettera en nyligen avslutad
utbildning. Särskilda skäl bör inte heller anses föreligga för en person som
inte kan anföra några arbetsmarknadsskäl och inte heller i övrigt har några
personliga skäl som kan kopplas till yrkeslivet eller samhällets ökade krav
på kompetensutveckling.
Praxisen kring arbetsmarknadsskäl har utvecklats så att det måste finnas
en koppling mellan den nya utbildningen och den studerandes tidigare
utbildning, dvs. att det finns ett behov av att förnya och bredda den tidigare
utbildningen. För att det enligt dagens praxis ska vara fråga om
arbetsmarknadsskäl krävs också att personen kan visa att han eller hon
trots tidigare utbildning varit arbetssökande eller haft osäkra och tillfälliga
anställningar under en längre tid alternativt behöver genomgå en
ytterligare utbildning för att kunna behålla sitt nuvarande arbete.
Sammantaget framstår prövningen som komplicerad och tillämpningen
som relativt sträng i denna del. Komplexiteten i prövningen minskar
transparensen och kan dessutom försvåra en likvärdig behandling.
Efter en genomgång av praxis och efter kontakter med CSN bedöms det
finnas ett behov av att både vidga målgruppen för prövningen så att fler
kan få rätt till ytterligare veckor och att förenkla bestämmelserna om
undantag från veckogränserna för äldre studerande.
Tidskravet bör kortas
Det finns i första hand ett behov av att förtydliga och anpassa tidskravet
på att sju år ska ha passerat sedan den studerande senast bedrev studier
med studiemedel. Då det är fråga om dispensregler som ska underlätta för
äldre studerande att förnya och uppdatera en utbildning bedöms det vara
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lämpligt att behålla någon form av tidskrav. Utan ett tidskrav finns en risk
att möjligheten att få fler veckor med hänsyn till särskilda skäl leder till att
de studerande i förväg kan räkna med att få ytterligare studiestöd utöver
de ordinarie veckogränserna och därför inte planerar sina studier
tillräckligt noggrant eller bedriver dem på ett tillräckligt målinriktat sätt.
Det nuvarande kravet på sju år bedöms dock vara alltför snävt och leder
till att många personer aldrig kan komma i fråga för rätten att få ytterligare
veckor med studiemedel. Det föreslås att kravet ska sänkas till tre år för
att öppna upp för att fler äldre studerande ska kunna omfattas av rätten till
ytterligare veckor. Denna så kallade karenstid ska passera sedan den
studerande senast förbrukade studiemedel till dess att nya studier med
studiemedel påbörjas. Det bör inte spela någon roll om studierna före och
efter uppehållet har någon koppling till varandra eller inte, kravet bör
endast vara att det ska ha förekommit ett uppehåll mellan tidigare och
nuvarande studier med studiemedel. Det spelar vidare inte någon roll hur
många veckor av ordinarie studiemedel som personen har använt till de
nya studierna när behovet av ytterligare veckor uppstår. Det avgörande är
att det har funnits en treårsperiod mellan tidigare studier med studiemedel
och de nya studierna med studiemedel. Av tydlighetsskäl föreslås
treårskravet skrivas in i författningstexten.
Mer generösa regler om arbetsmarknadsskäl
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Det finns även ett behov av att klargöra vad som menas med arbetsmarknadsskäl, som bedöms vara det främsta skälet till att studerande som
är 40 år eller äldre behöver en särskild möjlighet att få rätt till ytterligare
veckor med studiemedel. Av den anledningen föreslås också att arbetsmarknadsskäl särskilt ska nämnas i författningstexten. Det bedöms också
finnas ett behov av att öppna upp för att fler äldre personer ska kunna
uppfylla kraven på arbetsmarknadsskäl och få möjlighet till vidareutbildning och omställning.
Regleringen om undantag från veckogränserna flyttas av tydlighetsskäl
till en egen paragraf, den nya 3 kap. 8 a § studiestödslagen. I bestämmelsen
tas det in en upplysning om att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen kan
meddela ytterligare föreskrifter om de villkor som ska vara uppfyllda och
de övriga förutsättningar som ska gälla för att studiemedel ska kunna
lämnas med hänsyn till arbetsmarknadsskäl. I förordningen föreslår
regeringen vad som ska menas med arbetsmarknadsskäl.
För att det ska vara fråga om arbetsmarknadsskäl bör det finnas ett
samhälleligt behov av utbildningen. När bestämmelserna öppnas upp för
att fler äldre personer ska kunna uppfylla kraven på särskilda skäl är det
rimligt att de generösa dispensmöjligheterna är inriktade på att tillgodose
samhällets behov så att dessa personer utbildar sig till yrken inom
branscher där det råder brist på arbetskraft i Sverige. Att öppna upp för att
fler äldre ska få möjlighet till ytterligare veckor utan ett sådan krav bedöms
bli alltför kostsamt. Med samhälleligt behov menas därför i fråga om
studier på gymnasial nivå och eftergymnasial nivå att det ska vara fråga
om en utbildning som, i sig själv eller som komplettering till personens
tidigare utbildning, kan förväntas leda till ett yrke inom vilket det råder
eller kan antas råda brist på utbildad arbetskraft i Sverige när den

studerande beräknas vara klar med utbildningen. Stöd vid bedömningen
av om det finns ett arbetsmarknadsbehov av den aktuella utbildningen bör
exempelvis kunna tas från Arbetsförmedlingens och SCB:s återkommande
bedömningar av efterfrågan på utbildad arbetskraft och utbudet av
yrkeshögskoleutbildningar. Som exempel kan det finnas ett samhälleligt
behov av en utbildning som leder fram till ett yrke som når upp till
bristindex 4 eller 5 eller för vilket prognosen är att det kommer råda liten
eller mycket liten konkurrens om jobben. 44
När det gäller studier på grundskolenivå eller gymnasienivå bör det
alltid finnas ett samhälleligt behov av utbildningen om studierna syftar till
att en person ska kunna skaffa sig grundskolekompetens eller gymnasiekompetens och om personen saknar en sådan kompetens sedan tidigare.
Dessa kompetenser måste anses vara grundläggande förutsättningar för att
en person ska kunna etablera sig på svensk arbetsmarknad. 45
Det bör, till skillnad mot dagens tillämpning, inte vara nödvändigt att
den nya utbildningen har någon koppling till personens tidigare studier.
Det kan alltså vara fråga om att en person vill slutföra, komplettera, förnya,
bredda eller fördjupa en tidigare utbildning eller att en person vill byta
inriktning till en helt annan yrkesbana. Till skillnad mot i dag bör det inte
heller krävas att det finns ett särskilt individuellt behov av utbildning för
att det ska anses finnas arbetsmarknadsskäl, dvs. att en person har varit
arbetssökande eller haft osäkra eller tillfälliga anställningar under en
längre tid. Även personer som har en fast anställning bör kunna få rätt till
ytterligare veckor för att möta de kompetensbehov som uppstår på
arbetsmarknaden. Det bör inte heller vara nödvändigt att de beviljade
veckorna räcker till för hela den nya utbildningen. Den studerande bör vara
fri att planera finansieringen av sina studier som han eller hon vill.
CSN föreslås få möjlighet att föreskriva ytterligare om förutsättningarna
för att bevilja studiemedel med hänsyn till arbetsmarknadsskäl.
Den ändrade regleringen innebär att rätten till fler veckor utökas i det
avseendet att den så kallade karenstiden sänks och att det i fråga om
arbetsmarknadsskäl varken krävs någon koppling mellan tidigare och
nuvarande studier eller något individuellt arbetsmarknadsbehov på grund
av arbetslöshet eller osäker anställningssituation. Arbetsmarknadsskäl
syftar således bara på det samhälleliga behovet av utbildade, dvs. att det är
en så kallad bristyrkesutbildning eller att det är fråga om en grundskoleeller gymnasieutbildning och att den sökande saknar slutbetyg,
examensbevis eller motsvarande från en sådan utbildning.
Sammantaget är bedömningen att förslaget innebär att fler personer kan
komma att uppfylla kraven på arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda
skäl enligt detta förslag än det antal personer som uppfyller kraven på
särskilda skäl vid dagens prövning, se avsnitten 10.1.3 och 10.2.3. Det

44
Se exempelvis publikationerna Yrkeskompassen, Var finns jobben? och
Arbetskraftsbarometern.
45
Se t.ex. skillnaden i arbetslöshet mellan förgymnasialt utbildade och gymnasialt utbildade
i Grundtabell årsmedeltal, Tabell 38B, SCB, Grundtabeller AKU, 15–74 år, årsmedeltal
enligt internationell definition. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarnaaku/pong/tabell-och-diagram/icke-sasongrensade-data/grundtabeller-aku-1574-ar-ar/
(Hämtad 2019-08-29).
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innebär att fler personer kommer att få möjlighet att ställa om och
vidareutbilda sig under hela arbetslivet.
De ändringar som föreslås ovan innebär i övrigt inte att någon annan
prövning av vad som kan utgöra andra särskilda skäl än arbetsmarknadsskäl (personliga skäl och andra liknande skäl) ska göras jämfört
med vad som gjorts tidigare.
Förslagen medför ändringar i studiestödslagen och studiestödsförordningen.

4.4.2

Antalet ytterligare veckor som kan ges för studier
på gymnasienivå och eftergymnasial nivå utökas
till 80 veckor

Förslag: Till äldre studerande som har rätt till studiemedel under längre
tid än vad veckogränserna medger med hänsyn till arbetsmarknadsskäl
eller andra särskilda skäl ska studiemedel kunna lämnas i ytterligare
högst 80 veckor på eftergymnasial nivå respektive på gymnasienivå och
i ytterligare högst 40 veckor på grundskolenivå.
Skäl för förslagen: I dag är det möjligt för äldre studerande att få
studiemedel i ytterligare högst 40 veckor om det finns särskilda skäl och
för samtliga studerande att få studiemedel i ett obegränsat antal ytterligare
veckor om det finns synnerliga skäl. Som framgår av avsnitt 4.2.1 var
antalet veckor som utnyttjades utöver veckogränserna under 2018 i
medeltal 7–14 veckor på grundskolenivå och 23–29 veckor på
gymnasienivå och eftergymnasial nivå.
Detta uppdrag handlar om att antalet veckor med studiemedel vid
särskilda skäl, men även i vissa andra motiverade och avgränsade fall, ska
kunna utökas med utgångspunkten att såväl kortare kompletteringskurser
som tvååriga yrkes- eller mastersutbildningar ska möjliggöras. Hur många
ytterligare veckor som en enskild studerande kan behöva med hänsyn till
arbetsmarknadsskäl torde variera stort beroende på vilken tidigare
utbildning den studerande har läst, hur många veckor den studerande har
kvar och beroende på vad den studerande har för avsikt att läsa med de
ytterligare veckorna. Dessutom påverkar den studerandes personliga
egenskaper och prestationsförmåga behovet av fler veckor.
Många yrkeshögskoleutbildningar är längre än 40 veckor och en
kompletterande pedagogisk utbildning som kan göra det möjligt för
studerande som redan har akademiska meriter att bli lärare omfattar
exempelvis 90 högskolepoäng, dvs. 60 veckors studier. Flera
yrkesutbildningar på gymnasienivå omfattar också längre tid än 40 veckor,
till exempel utbildning till undersköterska och elektriker. För att kunna
möjliggöra att en studerande ska kunna läsa en tvåårig yrkes- eller
masterutbildning oavsett om han eller hon har några ordinarie veckor kvar
eller inte, behöver det ges dispens för ytterligare 80 veckor med
studiemedel utöver de ordinarie veckogränserna. Det föreslås därför att
studiemedel i dessa fall ska kunna lämnas i ytterligare högst 80 veckor på
eftergymnasial nivå respektive på gymnasienivå.
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När det gäller grundskolenivå bedöms det vara tillräckligt att som i dag
kunna få studiemedel i ytterligare högst 40 veckor utöver de ordinarie
veckogränserna. Som framgår ovan lämnas studiemedel på grundskolenivå enligt ordinarie veckogränser i maximalt 40 veckor till den som redan
har en grundskoleutbildning eller motsvarande och i högst 80 veckor till
den som inte har en grundskoleutbildning eller motsvarande. Den som inte
har en grundskoleutbildning och dessutom behöver så kallad färdighetsträning i läsning, skrivning och räkning kan få studiemedel i högst 100
veckor på grundskolenivå. Ytterligare 40 veckor bedöms stå i rimlig
proportion till de ordinarie veckogränserna för studier på grundskolenivå
och bedöms i de flesta fall vara tillräckligt för den målgrupp som reglerna
gäller. I mycket speciella fall, där det finns behov av ännu fler veckor,
kvarstår möjligheten att få rätt till ytterligare veckor med hänsyn till
synnerliga skäl.
För studerande som är 51 år och äldre och som får rätt till ytterligare
veckor med studiemedel kan dock rätten till veckor med studielån vara
begränsad i enlighet med den så kallade lånetrappan (se avsnitt 3.4).
Studiestödslagen föreslås ändras i enlighet med ovanstående.

4.4.3

40-årsgränsen för rätt till ytterligare veckor
bibehålls

Bedömning: Det ska fortfarande finnas en 40-årsgräns för rätt till
studiemedel utöver veckogränserna med hänsyn till arbetsmarknadsskäl
eller andra särskilda skäl.
Skäl för bedömningen: Enligt nuvarande bestämmelser gäller en 40årsgräns för att få studiemedel under längre tid än vad veckogränserna
medger med hänsyn till särskilda skäl. För att få studiemedel utöver
veckogränserna med hänvisning till synnerliga skäl gäller däremot ingen
åldersgräns. Enligt uppdragsbeskrivningen ska utredaren lämna förslag till
förbättrade möjligheter till undantag från veckogränserna för äldre.
Vid införandet av bestämmelsen motiverades 40-årsgränsen med att
personer som är 40 år eller äldre ofta har en utbildning som ligger längre
tillbaka i tiden och som av arbetsmarknadsmässiga skäl kan behöva
förnyas och uppdateras. Det ansågs även vara vanligare i denna grupp att
man av olika anledningar behöver byta yrkesinriktning på grund av till
exempel en förslitnings- eller yrkesskada eller liknande. Dessa argument
gör sig fortfarande gällande och det har inte framkommit några skäl till att
åldersgränsen behöver sänkas eller tas bort. Det finns fortfarande en stor
efterfrågan på utbildning bland äldre och med hänsyn till arbetsmarknadens utveckling kan en person behöva mer än en utbildning under
sitt yrkesliv för att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. Det har inte
heller skett någon större nedgång i examensåldern bland studerande med
studiemedel som skulle kunna motivera en sänkt åldersgräns för rätt till
ytterligare veckor. 46 Alltför generösa dispensmöjligheter för studerande i
lägre åldrar medför sannolikt en risk för att yngre studerande inte planerar
46

Jämför SOU 2018:73, s. 80ff.
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sina studier tillräckligt noggrant och inte bedriver studierna på ett
målmedvetet sätt. Det är inte heller förenligt med uppdraget som handlar
om att lämna förslag till förbättrade möjligheter för undantag från
veckogränserna för äldre. Åldersgränsen på 40 år framstår därmed som en
väl avvägd gräns. En 40-årsgräns innebär att dispensmöjligheterna inte
påverkar yngre studerandes planering av sina studier, vilket skulle kunna
få en negativ påverkan på genomströmningen hos studerande som ska
påbörja sin första utbildning. Studerande som vid 40 års ålder förnyar eller
uppdaterar en utbildning eller byter yrkesinriktning kommer dessutom att
ha fler år i yrkesarbete efter sin nya examen i och med de nya åldersgränserna i pensionssystemet.
För studerande som av hälsoskäl behöver ytterligare veckor med studiemedel för att kunna skola om sig till ett nytt yrke finns även möjligheten
att få ytterligare studiemedel med hänvisning till synnerliga skäl utan
åldersgräns. Sammantaget bedöms det därmed lämpligt att behålla
åldersgränsen 40 år för rätten att få studiemedel utöver veckogränserna
med hänvisning till arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl.
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5

Inte någon ny deltidsnivå

5.1

Uppdraget

Enligt uppdraget ska utredaren, om så bedöms lämpligt, lämna förslag på
hur ytterligare en deltidsnivå inom studiemedelssystemet kan utformas i
syfte att möjliggöra studiemedel för en studieomfattning som understiger
50 procent av heltid. Om ett sådant förslag ska lämnas ska det särskilt
belysas om och i så fall hur förslaget bedöms påverka genomströmningen.

5.2

Finns det behov av en ny deltidsnivå?

5.2.1

Antal studerande med en studietakt på 25 procent
av heltid

Det är svårt och i vissa fall omöjligt att redovisa uppgifter över hur många
som studerar på olika deltidsnivåer. Detta beror på att det i flera fall saknas
samordning mellan uppgifter om poängomfattningen för en kurs och
studietidens längd, samt på att det är möjligt för individer att kombinera
flera kurser inom olika utbildningsformer.
För att ge en bild av omfattningen av antalet studerande redovisas här
uppgifter över skolformerna folkhögskola, komvux, yrkeshögskola och
universitet och högskola, samt uppgifter över antal personer som fått
studiemedel på heltid respektive deltid.
Vid folkhögskolor mäts studerandevolymen i antal genomförda
deltagarveckor, där en deltagarvecka motsvarar heltidsstudier för en
studerande. Under 2018 bedrevs mindre än en procent av de allmänna
kurserna och tre procent av de särskilda kurserna på en deltidsnivå som
motsvarade 25 procent av heltid. 47 Studier med så låg studietakt som 25
procent av heltid sker enligt Folkbildningsrådet sannolikt mest på kvällstid
och i något fall på helger och vanligen ofta i form av distansstudier.

47
Statistiken redovisas i antal genomförda deltagarveckor där en deltagarvecka motsvarar
heltidsstudier för en studerande.
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Figur 5.1

Andel hel- respektive deltidsstudier vid folkhögskola
Andel deltagarveckor per kurstyp, 2018
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Källa: Folkbildningsrådet

Vid komvux studerade 134 900 personer under andra halvåret 2018. Av
dem studerade drygt 42 900 med en poängomfattning som var mellan 100
och 199 poäng, vilket vid en studietid på 20 veckor skulle motsvara studier
på 25 procent av heltid. Det motsvarar 32 procent av de studerande. Av
dessa är cirka 62 procent kvinnor. En del av dessa studerar dock sannolikt
under kortare tid än 20 veckor vilket kan innebära att kursen bedrivs på
minst halvtid (50 procent).
Figur 5.2

Andel studerande i komvux fördelade efter poängomfattning
Andra kalenderhalvåret 20181
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1 Antalet studerande uppgick till 134 900 andra halvåret 2018 och till 208 138 under hela 2018.
Källa: Skolverket.
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Yrkeshögskoleutbildning ges i dag enbart på 50, 75 eller 100 procent av
heltid. Det ges inte någon utbildning med lägre omfattning på grund av att

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) inte har medgivit att statsbidrag
lämnas för att anordna sådana utbildningar. Heltidsstuderande dominerar
och andelen deltidsstuderande utgör bara ungefär 10 procent av samtliga
studerande. Nästan samtliga deltidsstuderande studerar på halvtid. Under
2018 studerade exempelvis 2 255 personer på halvtid.
Figur 5.3

Antal studerande i yrkeshögskolan på hel- och deltid, 2015–
2018
Studerande på 50, 75 respektive 100 procent av heltid
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Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Vid högskolan kan de studerande delas in efter antal högskolepoäng de är
registrerade på respektive termin. Av de studerande läste sammanlagt 28
procent på deltid och 9 procent studerade på 25 procent av heltid under
andra halvåret 2018, förutsatt studier under 20 veckor. Andelen har varit
oförändrad de senaste fyra åren. Antalet som studerar med minst 7,5 och
högst 14,9 högskolepoäng, dvs. med 25 procent av heltid vid studier under
20 veckor, motsvarar cirka 30 000 personer per kalenderhalvår. Under
andra halvåret 2018 var andelen kvinnor 65 procent. Antalet som studerar
på 25 procent av heltid är dock sannolikt lägre om man antar att en del
bedriver studier under kortare tid än 20 veckor.
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Figur 5.4

Antal studerande vid universitet och högskolor på hel- och
deltid, per kalenderhalvår, 2015–2018
Studerande efter antalet registrerade högskolepoäng
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Källa: Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Sammantaget är bedömningen att antalet personer som studerar med
mellan 25 och 49 procents takt inom de fyra största skolformerna
ungefärligt kan beräknas till mellan 50 000 och 70 000 personer, när
siffrorna har översatts till helårssiffror och när studerande som studerar
kurser på minst halvtid men under kortare tid, räknas bort.
Det sammanlagda antalet studerande med studiemedel över samtliga
skolformer och utbildningsnivåer uppgick till 476 000 under 2018. Av
dessa studerade 441 200 personer på heltid (93 procent), 28 300 på 75
procent av heltid (6 procent) och 46 000 studerade på 50 procent av heltid
(10 procent). 48 Av dem som studerade med studiemedel var andelen
deltidsstuderande 32 procent på grundskolenivå, 28 procent på gymnasienivå och 9 procent på eftergymnasial nivå. Av de deltidsstuderande som
hade studiemedel var 67 procent kvinnor. 49
Antalet studerande som får studiemedel för studier på halvtid har ökat
från 43 500 under 2015 till 46 000 under 2018, en ökning med 6 procent.
Andelen deltidsstuderande av samtliga studerande med studiemedel är
dock i stort sett oförändrad under samma tidsperiod.

66

48
49

En person kan ha studiemedel både på hel- och deltid under året.
CSN. Studiestödet 2018. CSN, rapport 2019:2.

Figur 5.5

Antal studerande med studiemedel på hel- och deltid,
2015–20181
Studiemedel på 100, 75 eller 50 procent av heltid
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5.2.2

Skäl talar både för och emot ytterligare en
deltidsnivå

Utvecklingen inom utbildningsvärlden talar för…
Utvecklingen inom utbildningsvärlden innebär att utbildning tenderar att
bli mer flexibel och individualiserad. Utbildning ges till exempel som
webbkurser och därmed på tider då det passar var och en att studera.
Utgångspunkt för kommunernas vuxenutbildning ska vara den enskildes
behov och förutsättningar. Validering av kunskaper och färdigheter
förekommer i flera skolformer.
Denna utveckling inom utbildningssektorn kan tala för att det finns ett
behov av ytterligare en nivå för studietakt, till exempel att studiemedel ska
ges även till den som studerar på minst 20 (en dag per vecka) eller 25
procent av heltid. Att ge studiemedel för någon av dessa nivåer skulle ge
bättre ekonomiska förutsättningar och kunna förenkla för den som studerar
en lågintensiv kurs på kvällstid eller på distans.
Ett annat skäl att ge studiemedel för ytterligare en deltidsnivå är att det
kan förhindra att studerande av ekonomiska skäl söker fler kurser än de
har behov av. Den så kallade GRUV-utredningen 50, vilken utredde
kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, pekade bland annat på
detta och menade att ytterligare en deltidsnivå kunde ge en mer effektiv
utbildning och minskad skuldsättning. Fenomenet förekom dock, enligt
utredningen, mestadels genom att personer sökte sig till heltidsstudier

50
SOU 2013:20. GRUV-utredningen. Kommunal vuxenutbildning på eftergymnasial nivå –
en översyn för ökad individanpassning och effektivitet.
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snarare än deltidsstudier. GRUV-utredningen menade samtidigt att
problemets omfattning inte gick att bedöma.
En ny deltidsnivå som motsvarar exempelvis 25 procent av heltid skulle
även kunna bidra till att rekrytera personer till studier som är oroliga för
att inte klara av studierna. Om det ges möjlighet att studera på kvartsfart
och att finansiera sådana studier, kan det göra att dessa personer vågar ta
steget att börja studera. Om studierna lyckas har de sedan möjlighet att öka
sin studieomfattning. Samtidigt är det sannolikt att den som är orolig för
att inte klara av studierna i första hand vill studera en kurs på exempelvis
kvartsfart utan att ta studiemedel, för att inte riskera att bli utan
studiemedel framöver. Det kan också i många fall göras utan att den
studerande går ner i ordinarie arbetstid.
Ytterligare en deltidsnivå skulle även kunna underlätta för den som till
exempel vill studera svenska som andraspråk på kvällstid parallellt till
exempel med ett arbete eller med föräldraledighet. Det var förvisso få som
utnyttjade möjligheten när den gavs inom rekryteringsbidraget. 51 Det kan
dock ha handlat om att kommunerna, som prioriterade mellan ansökningar
om rekryteringsbidrag, inte ansåg att studier på 20 procent av heltid var
lika värdefulla som studier med högre studietakt. Studier på kvarts- eller
femtedelsfart kan dock få stor betydelse i enskilda fall.
Företrädare för utbildningsanordnare och fackliga organisationer har
också fört fram önskemål om ytterligare en deltidsnivå med utgångspunkt
i de behov man upplever. Dessa företrädare påpekar att det vanligen är
yrkesarbetande som kan ha ett behov av att studera med en lägre takt. 52
Vid yrkeshögskola är det ingen som studerar på kvartsfart då det för
närvarande inte erbjuds några sådana kurser. Både Myndigheten för
yrkeshögskolan och Yrkeshögskoleförbundet har dock gett uttryck för att
det finns ett behov av att öppna upp för studier med minst 20 eller 25
procent av heltid och för finansiering av dem.
Att erbjuda studiemedel på 20 eller 25 procent av heltid skulle alltså
kunna underlätta för en del av dem som studerar. De som studerar skulle
också kunna bedriva mer effektiva studier om de får studiemedel, dvs.
genomströmningen skulle öka. 53
…men att de flesta redan bedöms bedriva studier talar emot
Samtidigt är det redan i dag förhållandevis många som studerar på 25
procent av heltid utan att få studiestöd under sina studier. Inom de fyra
största skolformerna är det uppskattningsvis mellan 50 000 och 70 000
personer som gör det. Av dessa studerar många parallellt med att de
arbetar, vilket innebär de har löneinkomster som gör att de inte kan få
studiemedel. Bedömningen är att ungefär 30 000 studerande skulle kunna
få studiemedel med hänsyn till sina inkomster. En del av dessa skulle dock
hindras från att få studiemedel av andra skäl än inkomsten, exempelvis på
Ibid., s. 360–364.
Samtal med företrädare för TCO 2019-06-11. Se även t.ex. debattartikel av Liberala
studenter i Upsala Nya Tidning 2017-02-17 Ge studiemedel för studier på kvartsfart.
53
Att de som har studiemedel presterar bättre än de som inte har det gäller vid högskolan,
där studiemedel kan ses som en indikator över vem som bedriver allvarligt menade studier.
Se t.ex. SOU 2018: 73. Det finns inte skäl att tro att situationen är annorlunda inom andra
skolformer eller vid en lägre studietakt.
51
52
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grund av att de har slut på studiemedelsveckor eller har etableringsersättning eller aktivitetsstöd. Dessa ersättningar kan inte lämnas samtidigt
som studiemedel (3 kap. 25 § studiestödslagen). Många studerande kan
också tänkas avstå från att ansöka om studiemedel eller från att studera då
de skulle få förhållandevis låga belopp.
Kvarstår efter att de som inte kan få eller vill ha studiemedel har dragits
ifrån gör uppskattningsvis 20 000 personer. Dessutom kan omkring 5 000
personer väntas tillkomma som nya studerande. Det innebär att skattningen av antalet personer som skulle få studiemedel med 25 procent av
heltid skulle uppgå till ungefär 25 000.
Att personer som redan studerar beviljas studiemedel skulle medföra en
så kallad dödviktskostnad, dvs. en kostnad som uppstår utan att någon
samhällelig effekt uppnås. Det kan ifrågasättas om studiemedlen i
tillräcklig mån undanröjer verkliga studiehinder eller om den som har
behov av att läsa en kurs på 25 procent gör det oavsett om han eller hon
beviljas studiemedel.

5.3

Nuvarande regler och praxis

Studiemedel får för studier i Sverige, övriga EES och i Schweiz lämnas
för varje vecka då den studerande bedriver studier på minst halvtid.
Studiemedel kan beviljas med 50 eller 75 procent av heltid eller på heltid.
Det är bara möjligt att få studiemedel för sådan del av studietid som
omfattas av den kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen
(3 kap. 5 och 11–13 §§ studiestödslagen). Dessutom ges studiemedel på
deltid även i andra länder om det finns särskilda skäl eller om studierna
helt kan tillgodoräknas inom ramen för en studiemedelsberättigande
utbildning som den studerande bedriver vid en läroanstalt i Sverige, övriga
EES eller i Schweiz (3 kap. 24 § studiestödsförordningen).
För utbildningar där studietakten uttrycks i en poängsumma ställs antalet
poäng i förhållande till studietidens längd (3 kap. 4 och 4 a §§ studiestödsförordningen och 3 kap. 6 § Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och
allmänna råd [CSNFS 2001:1] om beviljning av studiemedel). I annat fall
ska utbildningsanordnaren meddela studietakten till CSN (3 kap. 6 §
CSNFS 2001:1). Studerande som har en funktionsnedsättning kan i vissa
fall få studiemedel för en studietakt som motsvarar den arbetstid som läggs
ned.

5.4

Det föreslås inte någon ny deltidsnivå

Bedömning: Studiemedel ska inte ges för ytterligare en deltidsnivå.
Skäl för bedömningen:
Inte något tydligt behov
Den utveckling mot ökad flexibilitet och individanpassning som kan ses i
stora delar av utbildningssektorn, där utbildningar i allt högre utsträckning
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kan följas fritt i tid och rum, pekar mot att det kan finnas ett behov av
ytterligare en deltidsnivå i studiemedelssystemet. En ny deltidsnivå kan
även i vissa fall hindra personer att söka till fler kurser än de har behov av
samt locka personer som är osäkra på studier att ändå våga studera.
Bedömningen är att cirka 25 000 personer skulle välja att studera med
studiemedel om en ny deltidsnivå införs. Många av dessa, cirka 20 000
personer, skulle dock studera även om de inte får studiemedel.
Att personer som redan studerar beviljas studiemedel skulle medföra en
så kallad dödviktskostnad, dvs. en kostnad som uppstår utan någon
samhällelig effekt. Det kan ifrågasättas om studiemedlen i tillräcklig mån
undanröjer verkliga studiehinder eller om den som har behov av att läsa en
kurs på 25 procent gör det oavsett om han eller hon beviljas studiemedel?
En ny deltidsnivå ger relativt låga belopp
Studiemedel för 25 procents studietakt skulle kunna lämnas med 2 875
kronor i månaden 54 och med 664 kronor i veckan, varav bidragsdelen
skulle motsvara 204 kronor i veckan (2019). Den som studerar med 25
procents takt i 20 veckor skulle därmed kunna få 13 280 kronor under en
termin eller 26 560 kronor under ett år. Studiemedlen kan kompletteras
med tilläggsbidrag för barn, tilläggslån och eventuellt merkostnadslån. För
den som studerar i 40 veckor skulle gränsen för hur mycket man får ha i
sammanräknad inkomst före skatt utan att studiemedlen påverkas, bli cirka
315 000 kronor.
Alltså är de summor som kan beviljas inte ringa, men sannolikt inte
heller direkt rekryterande. De kan dock vara betydelsefulla för personer
som har låg inkomst.
Den primära målgruppen för studiemedel på 25 procent av heltid är
sannolikt yrkesarbetande. Genomsnittslönen i Sverige var 34 600 kronor i
månaden under 2018. För en städare var genomsnittslönen 23 700 kronor
i månaden och för en undersköterska 26 500 kronor i månaden under
2018. 55 Det motsvarar en årslön på 284 400 kronor respektive 318 000
kronor. Den som studerar på 25 procent av heltid kan antingen göra det
vid sidan av sitt ordinarie arbete eller välja att gå ner i tjänstgöringsgrad.
En städare som väljer att gå ner i arbetstid till 75 procent av heltid skulle
ha cirka 17 800 kronor i månaden före skatt (5 900 kronor mindre än en
heltidslön), som vid studier kan kombineras med ytterligare 2 877 kronor
i månaden i studiemedel (skattefritt) 56. I detta fall skulle studiemedel
kunna göra skillnad.
Med dagens fribeloppsbestämmelser skulle en person med en heltidslön
på 420 000 kronor om året, motsvarande en månadslön på 35 000 kronor,
som minskar sin arbetsomfattning till 75 procent, kunna få studiemedel
utan att beloppen reduceras. En grundutbildad sjuksköterska hade 2018 en
genomsnittlig månadslön på 38 000 kronor, vilket svarar mot 456 000

Veckobeloppet multiplicerat med 4,33.
SCB. Lönesök – Hur mycket tjänar...?. https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-isiffror/lonesok/ (Hämtad 2019-07-19).
56
Månadsbeloppet beräknat med veckobeloppet multiplicerat med 4,33.
54
55
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kronor i årsinkomst. 57 Vid minskad arbetsomfattning skulle därmed en
sjuksköterska som arbetar på 75 procent av heltid ha en inkomst före skatt
på 342 000 kronor under ett år, dvs. en minskning med 114 000 kronor per
år. Det motsvarar en minskning med 6 750 kronor per månad efter skatt. 58
Efter att studiemedelsbeloppet reducerats med 16 470 kronor, skulle
personen vara berättigad till studiemedel med drygt 10 000 kronor
(inklusive lånedel) vid 40 veckors studier, vilket motsvarar cirka 1 080
kronor per månad. Tillskottet blir således 1 080 kronor, inklusive lånedel,
som ska ersätta 6 750 kronor. Det är knappast en summa som skulle
rekrytera till studier på 25 procent av heltid.
Ny deltidsnivå inte till någon större nytta för arbetslösa eller
sjukskrivna
Arbetslösa har förhållandevis ofta låga inkomster och skulle kunna vara
en målgrupp för studiestöd motsvarande 25 procent av heltid. Den som är
arbetslös har dock ett begränsat behov av att studera på 25 procent av heltid
eftersom personen genom sin arbetslöshet har möjlighet att studera
betydligt mer än så. Även ekonomiska möjligheter finns. Den som har
ersättning från a-kassa eller så kallad grundersättning kan, under vissa
förutsättningar, ha rätt att behålla sin ersättning trots studier. Detta gäller
såväl vid deltids- som heltidsstudier under högst 20 veckor under en och
samma ersättningsperiod (15 och 16 §§ förordningen [1997:835] om
arbetslöshetsförsäkring).
För arbetslösa inom Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti
som har aktivitetsstöd finns också studiemöjligheter. Dessa personer kan
behålla aktivitetsstödet om de har förutsättningar för, och behov av,
studier, för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.
För den som är sjukskriven med sjukpenning eller har sjuk- eller
aktivitetsersättning skulle studier i låg omfattning kunna vara en möjlighet
att ta sig tillbaka till arbetslivet. Den som är sjukskriven kan dock inte
behålla sin sjukpenning under studierna. Sjukpenning betalas ut i
förhållande till fastställd sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som i sin
tur baseras på den inkomst den försäkrade går miste om när han eller hon
på grund av sjukdom inte kan jobba. Den som är helt sjukskriven och
börjar studera med studiestöd får hela sin tidigare SGI vilande under
studietiden (26 kap. 11 § socialförsäkringsbalken, SFB). För den som får
sjukpenningen helt vilande är sannolikt inte studiemedel för 25 procents
studietakt något realistiskt alternativ att finansiera studierna.
Den som har aktivitetsersättning kan efter ett år, oavsett omfattning på
studierna, prova att studera under sex månader och behålla sin aktivitetsersättning (36 kap. 9 a § SFB), så kallad aktivitetsersättning under
prövotid. Det är också möjligt för den som har sjuk- eller aktivitetsersättning och som har haft ersättningen i minst ett år, att få ersättningen
vilande under studier i högst två år. Hela sjuk- eller aktivitetsersättningen
förklaras då vilande (36 kap. 12 § SFB), vilket gör att studier med
studiestöd på 25 procent av heltid knappast är något alternativ eftersom
SCB. Lönesök – Hur mycket tjänar...?. https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-isiffror/lonesok/Search/?lon=sjuksk%C3%B6terska (Hämtad 2019-07-19).
58
Enligt Skattetabell 31.
57
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ersättningen då blir för låg. När det gäller sjuk- eller aktivitetsersättning
krävs således ändringar av reglerna inom socialförsäkringsområdet för att
det ska vara möjligt att få ersättningen vilande på deltid.
Arbetslösa har således vanligen möjlighet att studera med en högre
studietakt än 25 procent av heltid. Det finns också möjligheter att prova på
studier och samtidigt behålla sin ersättning. Det torde därmed vara få som
är intresserade av studiemedel motsvarande 25 procent av heltid.
För sjukskrivna med sjukpenning är studier med 25 procents belopp
troligen inte heller något alternativ. Detsamma gäller för den som har
sjukersättning. Den som har aktivitetsersättning kan dock under sex
månaders tid prova att studera på 25 procent av heltid, men behåller då
aktivitetsersättningen under denna tid. Studiemedel med 25 procents takt
och belopp är därmed inte något realistiskt alternativ för varken den som
är sjukskriven och har sjukpenning eller för den som har sjuk- eller
aktivitetsersättning.
För liten rekryterande effekt
Mot bakgrund av de siffror över antalet studerande, studerandes inkomster
och antalet studiemedelstagare som finns, är bedömningen alltså att cirka
25 000 personer skulle välja att studera med studiemedel på 25 procent av
heltid. Antalet studerande måste dock betraktas som mycket osäkert. Av
dessa skulle cirka 20 000 vara personer som redan studerar utan
studiemedel, men som alltså skulle komma att få studiemedel, och cirka
5 000 skulle vara tillkommande som påbörjar studier när det öppnas en
möjlighet att finansiera studier på 25 procent av heltid, eller där det
kommer att ges nya kurser med studietakten 25 procent. I detta antagande
har räknats bort studerande som har för höga inkomster, studerande som
sannolikt lever på etableringsersättning och andra stöd, samt studerande
som hindras av andra studiemedelsregler från att få studiemedel. De flesta
som kan tänkas vara intresserade av studiemedel på 25 procent av heltid
är personer som är yrkesarbetande. Arbetslösa och sjukskrivna skulle
väldigt sällan vara hjälpta av ett 25-procentigt studiestöd.
Kostnaden för att införa studiemedel för deltidsstudier på 25 procent
uppskattas då bli cirka 235 miljoner kronor det år möjligheten införs 59,
varav 186 miljoner kronor inte skulle ge nämnvärda samhälleliga effekter
eftersom de som får stödet redan studerar.
Den samlade bedömningen är att det inte finns skäl att erbjuda
studiemedel för 25 procents studietakt. Mot bakgrund av att det inte är så
mycket pengar som erbjuds till var och en kommer det sannolikt att vara
få personer som rekryteras till studier. Det rör sig således i hög
utsträckning om personer som redan studerar, dvs. där ersättningen skulle
kunna underlätta något i det enskilda fallet, men inte ger någon
beteendeförändring. Ur ett samhälleligt perspektiv blir kostnaden för att
rekrytera fler personer till studier därmed alltför hög per tillkommande
studerande. Övriga nordiska länder tycks ha gjort en liknande bedömning
eftersom studiestöd där ges antingen på heltid eller med halvtid som lägsta
studietakt.
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59

Inklusive avsättningar för statlig ålderspension och kreditförluster.

5.5

Oklart behov – alternativt förslag i bilaga

Antalet personer som kan komma att studera på 25 procent av heltid är
mycket osäkert. Det är oklart både hur många som redan studerar och hur
många som kan komma att påbörja sådana studier. Det är dessutom okänt
hur utbildningsanordnare kommer att reagera på möjligheten att
studerande kan få studiestöd med 25 procent av heltid – kommer många
att börja ge kurser som möter ett eventuellt behov?
Skattningen som görs ovan är att cirka 25 000 personer kommer att välja
att studera med studiemedel eller studiestartsstöd med 25 procents takt.
Beräkningen baseras på antalet som i dag kan antas studera på kvartsfart,
antalet som kommer att ha inkomster som överstiger fribeloppsgränsen,
antalet studerande som har andra ersättningar eller av andra skäl inte kan
få eller vill ha studiestöd, samt på antalet som tillkommer och vill ha
studiestöd. Flera av dessa skattningar är mycket osäkra. Bedömningen är
att studiemedel i vissa fall kan vara behövligt och skulle kunna underlätta
studierna, men att det skulle vara allt för kostsamt att införa studiemedel
på 25 procent av heltid i förhållande till antalet tillkommande studerande.
Dödviktskostnaden skulle bli för hög.
Mot bakgrund av de osäkerheter som har nämnts är behovet av
studiestöd för 25 procents studietakt oklart. Av detta skäl presenteras i
bilaga 3 ett författningsförslag för en ny deltidsnivå, en kort argumentation
för en sådan och konsekvenser. Genom att presentera detta i bilaga ges
remissinstanserna möjlighet att lämna synpunkter på hur en ny studietakt
skulle kunna utformas.
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6

Andra överväganden för att göra studier
mer attraktiva för äldre

6.1

Uppdraget

Utredaren ska, om så bedöms lämpligt, lämna ytterligare förslag till
åtgärder inom studiemedelssystemet för att främja omställning och
vidareutbildning högre upp i åldrarna. Utredaren ska analysera hur
förslagen påverkar genomströmningen på samtliga utbildningsnivåer.
De förslag som lämnas ska innebära att möjligheterna att studera för
både kvinnor och män ökar och att kostnaderna för avskrivning inte ökar.
Vidare ska de inte leda till senarelagd övergång från gymnasieskolan till
fortsatta studier eller leda till lägre genomströmning i utbildningssystemet.

6.2

Alternativa åtgärder som skulle kunna främja
omställning eller vidareutbildning högre upp i
åldrarna

Bedömning: Inga ytterligare åtgärder för att främja omställning eller
vidareutbildning högre upp i åldrarna bedöms vara lämpliga.
Skäl för bedömningen:
Olika faktorer påverkar möjligheten att studera
Det finns givetvis en rad faktorer som påverkar möjligheterna att studera
som äldre. De flesta av dessa ligger utanför studiefinansieringen och
studiestödet. Det spelar till exempel roll att det finns utbildningar inom det
kunskapsområde som eftersöks och att det finns utbildningar som är
tillgängliga på de tider och på det sätt potentiella studerande efterfrågar
och önskar. Även familjesituationen spelar givetvis roll, liksom den
försörjning personen har i övrigt. Det har stor betydelse om personen
arbetar, är arbetslös eller sjukskriven, samt vilken ersättning han eller hon
har. Till sist har givetvis var och ens intresse av att studera stor betydelse.
Även studiefinansieringen har betydelse. Frågan är då vilka ytterligare
förslag till åtgärder inom studiemedelssystemet som kan främja utbildning
högre upp i åldrarna?
Höjda studiemedelsbelopp
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En naturlig åtgärd för att locka fler till utbildning och studier är att höja
studiemedelsbeloppen. Höjda totalbelopp inom studiemedelssystemet,
mer bidrag och mindre lån, högre tilläggslån eller tilläggbidrag är alla
åtgärder som har potential att få fler att studera. Pensionsåldersutredningen
föreslog att det skulle införas ett förstärkningsbidrag i studie-

medelssystemet. 60 Förslaget tillstyrktes av flera remissinstanser, men
kritiserades av andra för att inte vara tillräckligt långtgående. Bland annat
LO anförde att äldre inte vill ta studielån, särskilt inte om de framtida
arbetsmarknadsutsikterna är osäkra. LO föreslog att studerande som
påbörjade studierna senast vid 54 års ålder i stället skulle få studiemedel
med den högre bidragsnivån. 61
Det kan i detta sammanhang konstateras att studerande som är äldre har
samma möjligheter som yngre att få studiemedel med den högre
bidragsnivån beroende på var och ens utbildningsbakgrund. Den som är
minst 25 år och studerar på grundskolenivå kan därmed få högre bidrag,
liksom den som saknar gymnasieutbildning och studerar på gymnasienivå.
Detsamma gäller den som studerar på kompletterande pedagogisk
utbildning (KPU). Likaså har äldre studerande samma rätt som andra till
tilläggslån och tilläggsbidrag för barn, samt har rätt till merkostnadslån.
Det är förvisso inte alla äldre som vill låna eller finner möjligheterna till
studiemedel eller studiestartsstöd tillräckliga för att de ska se studier som
ett alternativ, men studiestöd ger de facto många äldre möjligheter att
studera. Dessutom är möjligheterna till kompletterande inkomster från
arbete relativt goda tack vare väl tilltagna gränser (fribelopp) för hur
mycket som får intjänas vid sidan av studierna utan att studiemedlen eller
studiestartsstödet påverkas.
Höjda studiemedelsbelopp bör ha en särskild potential att locka fler
äldre kvinnor och män till studier eftersom de ofta har högre utgifter än
yngre. Eftersom många äldre är ovilliga att ta studielån 62, har höjningar av
bidragsdelen och tilläggsbidraget störst chans att nå effekt.
Höjda studiemedel har alltså potential att få fler att studera. Det är trots
det inte lämpligt att lämna förslag om höjda studiemedel eftersom det
framför allt kan innebära en översubventionering av äldres studier.
Forskning visar att statliga interventioner, till exempel i form av studiestöd, fungerar bättre om de genomförs tidigare i människors liv än om de
genomförs senare, vilket bland annat beror på att avkastningen av att
studera senare i livet är lägre. 63 De grupper som står längst från arbetsmarknaden, till exempel personer som saknar grundskole- eller
gymnasieutbildning, har dessutom redan rätt till studiemedlens högre
bidragsnivå. Höjda bidragsbelopp riskerar utöver detta att bli kostsamma
för samhället och skulle resa rättvisefrågor i förhållande till yngre
studerande.
Höjda lånebelopp, till exempel i form av höjda tilläggslån, skulle locka
färre äldre till studier än höjda bidrag eftersom många inte vill ta lån.
Höjda lånebelopp kan också ge allt för hög skuldsättning bland äldre
studerande.

Se t.ex. TCO. Från lön till studiemedel – går ekonomin ihop? Så påverkas
hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken. 2019.
61
LO. Yttrande över Pensionsåldersutredningens slutbetänkande – SOU 2013:25, dnr.
20130212. 2013-08-15.
62
CSN. Studiestödsnyttjande. Dnr ADM/2019:19; CSN. Lånebenägenhet bland studerande
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Utvecklingstid från och med 2020
I delbetänkandet Tid för utveckling lämnade Utredningen om hållbart
arbetsliv över tid ett förslag på en modell för så kallad utvecklingsledighet.
I budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1, utgiftsområde 14) har
regeringen avsatt medel för det som nu benämns utvecklingstid. Den
exakta utformningen av reformen är dock ännu inte presenterad.
Förslaget om utvecklingsledighet bestod ursprungligen i att den som är
etablerad och sysselsatt efter överenskommelse med sin arbetsgivare
skulle ges möjlighet att ansöka om utvecklingsledighet. Ledighet från
arbetet skulle, enligt utredningens förslag, beviljas om den sysselsatta
uppfyllde kvalificeringsvillkoren för utvecklingsledigheten och om
ledigheten användes till att stärka individen på arbetsmarknaden. De
kvalificeringsvillkor som föreslogs var att man skulle ha arbetat i tio av de
senaste femton åren, att man uppfyllde arbetsvillkoret i lagen om
arbetslöshetsförsäkring och hade varit anställd hos sin arbetsgivare under
de senaste tolv månaderna. För att beviljas utvecklingsledighet krävdes
vidare att arbetstagaren skulle ha minst tre år kvar till lägsta ålder för uttag
av allmän pension. Ledighetens längd skulle kunna vara mellan tre och
tolv månader. Ersättning skulle ges i form av aktivitetsstöd.
Enligt budgetpropositionen för 2020 är den så kallade utvecklingstiden
en möjlighet som kan bidra till anställdas behov av att utveckla sin
kompetens eller till att utveckla ny kompetens för att stärka sin fortsatta
anställningsbarhet. Genom att anställda får möjlighet till utvecklingstid
stärks deras position på arbetsmarknaden samtidigt som rörligheten
främjas i en tid då kraven på omställning ökar. Utbildning bör vara fokus
under utvecklingstid. Denna utbildning ska bland annat ge möjlighet och
incitament för individer att utbilda sig till yrken inom branscher där det
råder brist på arbetskraft. Även start av näringsverksamhet bör vara
möjligt. Ersättning bör lämnas till den som deltar i utvecklingstid. I
budgetpropositionen för 2020 sägs vidare att arbetet med att utforma en
modell för utvecklingstid pågår inom Regeringskansliet och en
utgångspunkt i detta arbete är att en ersättare anställs för den som får del
av utvecklingstid.
Utvecklingstid är således ytterligare ett sätt, vid sidan av studiestödet,
att finansiera vidareutbildning eller studier för att ställa om på
arbetsmarknaden. För att komma i fråga kommer det dock att finnas
kvalifikationsregler. Detta innebär att systemet med utvecklingstid främst
ska ses som ytterligare en möjlighet att finansiera studier. Därmed är
utvecklingstid att se som ett komplement till studiestödssystemet.
Högre fribelopp eller att undanta vissa inkomster
En annan åtgärd som kan locka fler äldre till studier, och som är mindre
kostsam än mer bidrag, är att erbjuda högre fribelopp eller att undanta
vissa inkomster från att medräknas i inkomstprövningen. Ett höjt fribelopp
eller att inte medräkna inkomster i prövningen, ger äldre möjligheter att ha

76

högre inkomster vid sidan av studierna utan att studiemedlen påverkas. 64
Nettoinkomsten blir därmed högre.
Den som studerar i 40 veckor på heltid har i dag ett fribelopp på 180 150
kronor och den som studerar på halvtid under samma tid har ett fribelopp
på 270 230 kronor (2019). Den som har en inkomst upp till dessa nivåer
får studiemedel med ordinarie belopp, därefter ges reducerade studiemedel
upp till en inkomst som motsvarar knappt 350 000 kronor. En
heltidsstuderande kan därmed redan i dag få ut cirka 254 560 kronor
(netto) i studiemedel och lön 65, vilket innebär cirka 21 200 kronor i
månaden under årets samtliga månader. Därtill kan han eller hon eventuellt
ha rätt till tilläggslån med ytterligare 920 kronor varje månad.
Studiemedlen är behovsprövade och bara den som har behov av
studiemedel har rätt till stödet. Att den som har inkomster som överstiger
180 150 kronor per år får reducerade studiemedel är ur detta perspektiv
inte orimligt. Fribeloppsnivån måste därmed anses vara väl tilltagen. Ett
höjt fribelopp skulle dessutom sänka de studerandes prestationer, vilket
skulle påverka genomströmningen negativt. 66
Att undanta vissa inkomster vid inkomstprövningen har av fackliga
företrädare förts fram som ett förslag. I huvudsak går förslaget ut på att
medel som betalas ut från kollektivavtalade fonder ska räknas bort när den
studerandes sammanräknade inkomst fastställs. De ska därmed inte ligga
den studerande till last när inkomsten prövas i förhållande till
fribeloppsgränsen. Att undanta inkomster vore emellertid att bortse från
den studerandes verkliga ekonomiska situation. De belopp som betalas ut
från kollektivavtalade fonder kan variera mellan olika fonder och
eventuellt mellan individer. Sådana undantag bör inte göras. Rätten till
studiemedel bör bestämmas efter en objektiv bedömning av studerandes
samtliga inkomster i förhållande till fribeloppsnivån.
Inga ytterligare åtgärder bedöms i nuläget vara lämpliga…
Det är alltså i nuläget inte lämpligt att lämna förslag om höjda
studiemedelsbelopp, dels mot bakgrund av risken för översubventionering,
dels mot bakgrund av att det redan finns en högre bidragsnivå inom
studiemedelssystemet och studiestartsstöd. Tilläggsbidrag till studerande
med barn, tilläggslån och merkostnadslån är andra möjligheter som
erbjuds. Dessutom är den så kallade utvecklingstiden en reform som
kommer att genomföras under 2020.
Fribeloppet för studerandes inkomster är redan väl tilltaget och bör inte
höjas. Att undanta inkomster från inkomstprövningen vore att bortse från
studerandes verkliga ekonomiska situation och skulle riskera sämre
studieeffektivitet.
Mot bakgrund av dessa skäl bedöms därför inga ytterligare åtgärder för
att främja omställning eller vidareutbildning högre upp i åldrarna vara
lämpliga i detta läge.
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Förslag om både ett sänkt fribelopp för yngre och ett höjt fribelopp för äldre studerande
lämnades av Utredningen om tryggare och effektivare studier i SOU 2018:73.
65
147 800 i lön efter skatt enligt skattetabell 31 + 106 760 (studiebidrag och studielån i 40
veckor).
66
SOU 2018:73.
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… men frågan om ytterligare åtgärder bör följas noggrant
Förslagen i denna promemoria bedöms svara upp väl till det uppdrag som
funnits och tillgodose de flestas behov av studiefinansiering. Det är dock
viktigt att kontinuerligt följa behovet av ytterligare åtgärder inom
studiemedelssystemet för att främja omställning och vidareutbildning
högre upp i åldrarna. Ytterligare analyser och åtgärder kan därför bli
aktuella. Som tidigare nämnts kan höjda lånebelopp ge en alltför hög
skuldsättning bland äldre studerande. Samtidigt pekar undersökningar från
CSN på att tilläggslånet har stor betydelse för studievalet för dem som har
en högre inkomst innan de påbörjar sina studier. En ytterligare åtgärd kan
därför bland annat vara att se över utformningen av tilläggslånet, till
exempel vad gäller beloppsnivå och den längsta tid som lånet kan lämnas
för.
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7

Uppföljning

Förslag: CSN ska senast under 2023 ges i uppdrag att följa upp hur
många studerande som är 40 år eller äldre som har fått studiemedel
under längre tid än vad veckogränserna medger med hänsyn till
arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl, vad de har studerat och
vilka effekter regeländringen har fått för deras arbetsmarknadssituation
och i övrigt.
Senast under 2025 ska CSN ges i uppdrag att följa upp de nya
åldersgränserna för rätt till studiemedel och studiestartsstöd samt
bestämmelserna för det nya lånet.
Bedömning: Först i ett senare skede, tidigast i mitten av 2030-talet,
blir det möjligt att följa upp hur återbetalningen av det nya lånet
fungerar.
Skäl för förslag och bedömning: I promemorian föreslås dels att fler ska
ges rätt till studiemedel utöver tidsgränserna med hänsyn till arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl, dels att åldersgränserna för att få
studiemedel och studiestartsstöd bör höjas, samt att ett nytt lån bör införas
och att åldern för avskrivning av återkrav bör höjas.
Ändringen av de nuvarande bestämmelserna för särskilda skäl har för
avsikt att knyta prövningen till den svenska arbetsmarknadens behov av
utbildade. Fler beräknas kunna få studiemedel och tiden studiemedel kan
beviljas väntas öka eftersom tidsgränsen förlängs från 40 till 80 veckor för
studerande på gymnasienivå och på eftergymnasial nivå. Förslagens
konsekvenser är i vissa delar osäkra, vilket gör att det blir viktigt att följa
upp förändringarna. Utfallet av uppföljningen kan till exempel bli att
budget och prognoser kan behöva justeras. Ett annat skäl för uppföljning
är att bestämmelsernas utformning och konsekvenser ska vara möjliga att
utvärdera. Det bör därför, senast under 2023, ges ett uppdrag att följa hur
många studerande som är 40 år eller äldre som har fått studiemedel under
längre tid än vad veckogränserna medger med hänsyn till arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl, vad de har studerat och vilka effekter
regeländringen har fått för deras arbetsmarknadssituation och i övrigt.
Även förslaget att höja åldersgränserna för rätt till studiemedel och
studiestartsstöd bör följas upp, liksom bestämmelserna för det nya lånet,
som anpassas till förändringar i pensionssystemet. Detta bör göras senast
under 2025.
Hur återbetalningen enligt de nya lånereglerna och hur avskrivningsåldern för återkrav fungerar kommer dock att visa sig först på längre sikt.
Den som under 2022 tar lån vid 60 års ålder fyller 71 år, den ålder då lånet
ska skrivas av, år 2033. Hur återbetalningen av lånet fungerar bör följas
upp tidigast i mitten av 2030-talet.
CSN är den myndighet som ska administrera både tilldelningen av
bidrag och lån och återbetalningen av lån. Myndigheten har tillgång till
samtliga uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen. Det är även CSN
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som har bäst möjligheter att komma med synpunkter på regelverket för
prövning. CSN bör därför få i uppdrag att följa upp förändringarna.
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8

Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser

8.1

Förslag till lag om ändring i studiestödslagen
(1999:1395)

Förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2021 i fråga om
utvidgade undantag från veckogränserna för äldre, den 1 oktober 2021
när det gäller höjd övre åldersgräns för rätt till studiemedel och
ändringar i den så kallade lånetrappan och i övrigt den 1 januari 2022.
Bestämmelserna om utvidgade undantag från veckogränserna för
äldre tillämpas i fråga om studiemedel som lämnas för tid från och med
den 1 januari 2021. Bestämmelserna om höjd övre åldersgräns för rätt
till studiemedel och ändringar i den så kallade lånetrappan tillämpas för
studiemedel som lämnas för tid från och med den 1 januari 2022. Även
bestämmelserna om höjda åldersgränser för beräkning av
återbetalningstid, för hur länge betalning ska pågå till dess full
återbetalning har skett och avskrivning tillämpas för studiemedel som
lämnas för tid från och med den 1 januari 2022.
Bestämmelserna om höjd åldersgräns för avskrivning av återkrav
tillämpas första gången i fråga om återkrav som avser studiemedel som
lämnas från och med den 1 januari 2022.
Till en studerande som före den 1 januari 2021 har påbörjat en
utbildning och för den utbildningen beviljats ytterligare veckor med
studiemedel enligt de äldre bestämmelserna om undantag från
veckogränserna för äldre, får ytterligare veckor lämnas i enlighet med
de äldre bestämmelserna även för tid från och med den 1 januari 2021,
dock längst till och med den 31 december 2021.
Det är angeläget att ändringarna kan träda i kraft så snart som möjligt. För
att förslagen ska kunna genomföras krävs dock att CSN får tid att anpassa
sina rutiner och system. Det behövs även tid för den fortsatta beredningen
av förslagen. Eftersom ansökningar om studiemedel i stor utsträckning
kommer in till CSN långt i förväg bör det gå en viss tid från det att
bestämmelser om beviljande träder i kraft till dess att de ska börja
tillämpas. Därigenom kan CSN fatta beslut i ärenden om studiemedel i
enlighet med nya regler i god tid innan studierna startar.
Vidare bör ändringarna avseende återbetalning av studielån enbart
tillämpas för lån som lämnas för tid från och med ikraftträdandet för att
inte bestämmelserna ska få en retroaktiv verkan på lån som lämnats
tidigare. Ändringarna i dessa bestämmelser bör dessutom lämpligen träda
i kraft och börja tillämpas vid ett årsskifte för att underlätta skuldhanteringen och debiteringen av årsbelopp.
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Mot denna bakgrund bör de ändrade bestämmelserna kunna träda i kraft
den 1 januari 2021 när det gäller bestämmelserna om utvidgade undantag
från veckogränserna för äldre, den 1 oktober 2021 när det gäller höjd övre
åldersgräns för rätt till studiemedel och ändringar i den så kallade
lånetrappan och i övrigt den 1 januari 2022. Det hade varit önskvärt om
även de ändrade bestämmelserna om utvidgade undantag från
veckogränserna hade kunnat träda i kraft några månader före det datum de
ska börja tillämpas. Tidsplanen ger dock inte utrymme för detta.
Bestämmelserna om utvidgade undantag från veckogränserna för äldre
tillämpas i fråga om studiemedel som lämnas för tid från och med den 1
januari 2021. Bestämmelserna om höjd övre åldersgräns för rätt till
studiemedel och ändringar i den så kallade lånetrappan tillämpas för
studiemedel som lämnas för tid från och med den 1 januari 2022. Även
bestämmelserna om höjda åldersgränser för beräkning av återbetalningstid, för hur länge betalning ska pågå till dess full återbetalning har skett
och för avskrivning tillämpas för studiemedel som lämnas för tid från och
med den 1 januari 2022.
Bestämmelserna om höjd åldersgräns för avskrivning av återkrav
tillämpas första gången i fråga om återkrav som avser studiemedel som
lämnas från och med den 1 januari 2022. På så sätt påverkas inte
studerande som har beviljats studiemedel enligt äldre bestämmelser även
om beslut om återkrav fattas efter ikraftträdandet.
För att en studerande, som före den 1 januari 2021 har påbörjat en
utbildning och för den utbildningen beviljats ytterligare veckor med
studiemedel enligt de äldre bestämmelserna om undantag från
veckogränserna för äldre, inte ska drabbas menligt av de nya
bestämmelserna införs en övergångsbestämmelse. Bestämmelserna i deras
nya lydelser bedöms i de flesta fall vara mer gynnande än bestämmelserna
i sin nuvarande lydelse, men det kan finnas situationer när de inte är det.
Till sådana studerande får ytterligare veckor lämnas i enlighet med de
äldre bestämmelserna även för tid från och med den 1 januari 2021, dock
längst till och med den 31 december 2021. Det kan exempelvis bli aktuellt
om en studerande före ikraftträdandet har beviljats ytterligare veckor för
en utbildning som inte är en bristyrkesutbildning och efter ikraftträdandet
därmed inte skulle få rätt till ytterligare veckor.
Övergångsbestämmelsen om möjligheten för alla med äldre lånetyper
som tar lån från och med den 1 januari 2022 att ändra betalningsvillkoren
för de äldre lånen behandlas i avsnitt 3.5.4.

8.2

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:527)
om studiestartsstöd

Förslag: Lagändringen ska träda kraft den 1 oktober 2021 och tillämpas
första gången i fråga om studiestartsstöd som lämnas för tid från och
med den 1 januari 2022.
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Den ändrade bestämmelsen om övre åldersgräns för rätten till
studiestartsstöd bör träda i kraft vid samma tidpunkt som de ändrade
bestämmelserna om åldersgräns för rätt till studiemedel. Eftersom

ansökningar om studiestartsstöd i stor utsträckning kommer in till CSN
långt i förväg bör det gå en viss tid från det att bestämmelser om beviljande
träder i kraft till dess att de ska börja tillämpas. Därigenom kan CSN fatta
beslut i ärenden om studiestartsstöd i enlighet med nya regler i god tid
innan studierna startar.
Mot denna bakgrund bör de ändrade bestämmelserna kunna träda i kraft
den 1 oktober 2021 och börja tillämpas från och med den 1 januari 2022.

8.3

Förslag till förordning om ändring i
studiestödsförordningen (2000:655)

Förslag: Förordningsändringarna träder i kraft den 1 januari 2021 i
fråga om vad som krävs för att det ska finnas arbetsmarknadsskäl och
bemyndigandet att meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för att bevilja studiemedel med hänsyn till arbetsmarknadsskäl. Bestämmelserna ska tillämpas i fråga om studiemedel som lämnas
för tid från och med den 1 januari 2021.
I övrigt träder ändringarna i kraft den 1 januari 2022.
Den ändrade bestämmelserna bör träda i kraft vid samma tidpunkt som de
ändrade bestämmelserna om arbetsmarknadsskäl och åldersgräns i
studiestödslagen.
Mot denna bakgrund föreslås förordningsändringarna träda i kraft den
1 januari 2021 i fråga om vad som krävs för att det ska finnas arbetsmarknadsskäl och bemyndigandet till CSN att meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för att bevilja studiemedel med hänsyn till
arbetsmarknadsskäl. Bestämmelserna bör tillämpas i fråga om
studiemedel som lämnas för tid från och med den 1 januari 2021.
Ändringen gällande bemyndigandet till CSN att meddela närmare
föreskrifter för tillämpningen av 3 kap. 9 § studiestödslagen om rätten till
studielån från och med det kalenderår då den studerande fyller 51 år och
om vad som ska avses med att genom återbetalning eller avskrivning inte
längre ha studielån träder i kraft samtidigt som lagändringarna om ändrade
åldersgränser, dvs. den 1 januari 2022.
Övergångsbestämmelsen där CSN bemyndigas att meddela föreskrifter
om hur en ansökan om ändrade betalningsvillkor ska göras samt när en
sådan ansökan senast ska göras behandlas i avsnitt 3.5.4.

8.4

Förslag till förordning om ändring i
förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

Förslag: Förordningsändringen träder i kraft den 1 januari 2022.
Förslaget om ändrad bestämmelse gällande hur en kommuns resursram för
studiestartsstödet ska fastställas bör träda i kraft den 1 januari 2022 när
förslaget om höjd övre åldersgräns för studiestartsstödet ska börja
tillämpas.
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9

Konsekvenser

9.1

Ekonomiska konsekvenser

9.1.1

Höjd högsta åldersgräns för studiemedel och
lånetrappa

Förslaget om att höja den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel från
56 till 60 års ålder och att höja åldern då lånetrappan startar, från 47 till 51
år, och slutar, från 56 till 60 år, medför att fler äldre får möjlighet att ta
studiemedel i form av bidrag och lån.
Utgångspunkten för kostnadsberäkningen när åldern för rätt till
studiemedel och för lånetrappan höjs, är benägenheten bland dagens 40 till
56 år gamla studerande att ta bidrag respektive lån. Både benägenheten att
ta bidrag och benägenheten att ta lån väntas öka bland äldre. Samtidigt
minskar benägenheten med stigande ålder. Därför väntas förslagen leda
till att studerandes benägenhet att ta bidrag respektive lån skjuts uppåt i
åldrarna och kommer att minska i samma takt bland studerande i åldern
47–50 år som den minskat bland studerande i åldern 40–46 år under 2018,
och vid 51 års ålder kommer att vara densamma som den var vid 47 års
ålder, vid 52 års ålder kommer att vara densamma som den var vid 48 års
ålder, och så vidare till och med 60 respektive 56 års ålder. Sammantaget
antas de höjda åldersgränserna leda till att cirka 3 000 fler studerande tar
bidrag och att cirka 2 000 fler tar lån.
När det gäller genomsnittsbeloppen i utnyttjat bidrag respektive lån har
det antagits att beloppen kommer att vara desamma i åldrarna 47–50 år
som de var vid 46 års ålder 2018. Från och med 51 års ålder antas beloppen
komma att vara desamma som de var vid 47 års ålder, vid 52 års ålder som
de var vid 48 års ålder, och så vidare till och med 60 respektive 56 års
ålder.
Bidragsnyttjandet beräknas då öka med 99 miljoner kronor i 2018 års
prisnivå. Inklusive avsättning till ålderspensionssystemet beräknas
kostnaden bli drygt 124 miljoner kronor. Det ökade låneutflödet beräknas
till 117 miljoner kronor. Kostnaden för räntesubvention och osäkra
fordringar antas uppgå till 6,7 procent av låneutflödet och uppskattas då
bli knappt 8 miljoner kronor. Sammantaget beräknas dessa förslag öka
kostnaderna med 132 miljoner kronor.
Åldern för rätt till studiemedel och lånetrappan höjdes med två år 2014,
från 54 till nuvarande 56 år respektive från 45–54 år till 47–56 år enligt
budgetpropositionen för 2014, utgiftsområde 15 (prop. 2013/14:1). Då
uppskattades kostnaderna för höjningarna till 64,3 miljoner kronor i 2015
års prisnivå, dvs. knappt hälften av de kostnader som beräknats för de nu
föreslagna höjningarna om fyra år. Beräkningarna ger alltså snarlika
resultat.
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9.1.2
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Höjd återbetalnings- och avskrivningsålder

Förslaget om att höja återbetalningsåldern från 60 till 64 år är
kostnadsneutralt. Det beror på att återbetalningstiden förlängs med lika
många år som åldern höjs för tilldelning av studielån. Dessutom bedöms
låntagarna i åldern 61 till 64 år komma att ha snarlika inkomster som
dagens låntagare i åldern 57 till 60 år.
Att kostnadsberäkna förslaget om att höja avskrivningsåldern med fyra
år från utgången av 67 till utgången av 71 år, är komplext. Det beror främst
på att det rör sig om åtgärder som får fullt genomslag i framtiden, flera
decennier framåt, när vissa av dagens unga närmar sig den höjda
avskrivningsåldern. Mycket kan hända under så långa tidsspann. Medel
sätts dock av varje år som en reservation för förväntade framtida förluster.
CSN har en beräkningsmodell för förväntade framtida förluster på grund
av osäkra fordringar som används för redovisnings- och bokföringsändamål. Den har använts här för att försöka uppskatta hur mycket
förslagen påverkar det årliga beloppet som reserveras för förväntade
framtida förluster. CSN har på begäran gjort en extra bearbetning av
befintlig lånestock av annuitetslån per den 31 december 2018.
Avskrivningsåldern har höjts från utgången av 67 år till utgången av 71 år.
Andra parametrar (ränta, inkomstutveckling etc.) har hållits konstanta
jämfört med ordinarie årsredovisningsbearbetning.
Resultatet av bearbetningen visar att de totala förväntade förlusterna för
annuitetslånet skulle minska från 7,243 miljarder kronor till 6,923
miljarder kronor. Det är en minskning med 320 miljoner kronor
(- 4,4 procent). Beräknade åldersavskrivningar för de som sköter sin
återbetalning minskar med 593 miljoner kronor och beräknade
åldersavskrivningar för de som missköter betalningar minskar med 32
miljoner kronor. Dödsfallsavskrivningarna ökar med 305 miljoner kronor
eftersom dödsfall bland 68- till 71-åringar tillkommer.
I CSN:s beräkning ovan ingår endast återbetalningsskyldiga låntagare.
För låntagare i studier och låntagare som nyligen blivit återbetalningsskyldiga har CSN gjort en generell reservation som utgår från resultatet av
en individuell beräkningsmodell. Låntagare i studier och låntagare som
nyligen blivit återbetalningsskyldiga beräknas nyttja trygghetsregler och
missköta betalningar i samma utsträckning som dagens återbetalningsskyldiga låntagare. Vid en regeländring ger CSN:s individuella
beräkningsmodell att reservationen minskar från 3,4 till 3,2 miljarder
kronor, dvs. en minskning med 200 miljoner kronor.
Sammanfattningsvis beräknas en höjning av återbetalningstiden till 64
år och en höjning av gränsen för åldersavskrivning till utgången av 71 års
ålder innebära minskade avskrivningar med sammanlagt 520 miljoner
kronor (320 plus 200 miljoner kronor), från drygt 10,6 till 10,1 miljarder
kronor. Det motsvarar en nedgång av de beräknade avskrivningarna med
4,9 procent.
För att uppskatta hur beräkningarna sammantaget påverkar kostnaderna
i dag har utgångspunkten varit det belopp som CSN avsätter årligen som
reservation för osäkra fordringar. Om de osäkra fordringarna minskar är
det rimligt att reservera ett lägre belopp för dem. Under 2018 reserverade
CSN 6,7 procent av det studiemedelsbelopp som lånats ut. Under 2018 var
det 18,9 miljarder kronor som lånades ut och följaktligen cirka 1,266

miljarder kronor som reserverades. Om återbetalnings- och avskrivningsåldern höjs kan reservationen på 1,266 miljarder kronor för osäkra
fordringar minskas med ovan uppskattade 4,9 procent. Det skulle motsvara
62 miljoner kronor i lägre reservationer eller kostnader 2018.

9.1.3

Extra veckor till äldre studerande

Att kostnadsberäkna förslaget att ge fler veckor utöver veckogränserna till
den som är minst 40 år och som har arbetsmarknadsskäl eller andra
särskilda skäl, där dagens 40 veckor föreslås utökas till 80 veckor på
gymnasienivå och på eftergymnasial nivå, är utmanande. Främst beror det
på att villkoren för att få rätt till ytterligare veckor föreslås förändras så att
ett villkor för att det ska finnas arbetsmarknadsskäl ska vara att det finns
ett samhälleligt behov av den utbildning som de extra veckorna med
studiemedel avser att finansiera. Hur många som uppfyller detta krav är
svårt att uppskatta och antagandet om det är förknippat med viss osäkerhet.
Den ändrade regleringen innebär emellertid att rätten till fler veckor
utökas i det avseendet att den så kallade karenstiden i förhållande till
tidigare studier med studiemedel kortas, att det inte längre krävs någon
koppling mellan tidigare och nuvarande studier, att det vid arbetsmarknadsskäl inte ställs något krav på ett individuellt behov och att det är
möjligt att få fler extra veckor vid studier på gymnasial nivå och
eftergymnasial nivå. Sammantaget är bedömningen att förslaget innebär
att fler personer kan komma att uppfylla kravet på att det ska finnas ett
samhälleligt behov av utbildningen än det antal personer som uppfyller
kraven på arbetsmarknadsskäl vid dagens prövning av särskilda skäl.
Det finns uppgifter om hur många som ansökt om studiemedel utöver
veckogränserna. De sökande har med andra ord uttryckt ett behov av fler
veckor. Dessutom har CSN tagit fram uppgifter om hur många av dem som
fått avslag respektive bifall, skälen för bifall och hur många fler veckor de
i genomsnitt utnyttjat.
Utgångspunkten är antagandet att samtliga av dem som är minst 40 år
och som ansökt om fler veckor utöver veckobegränsningen, men fått
avslag, har de nya arbetsmarknadsskälen. Det innebär att motsvarande
knappt 3 000 personer antas tillkomma (enligt kap. 4 tabell 4.2). Dessutom
antas ytterligare 3 900 studerande återrekryteras till studier med studiemedel, huvudsakligen gymnasiala och eftergymnasiala studier, med
anledning av att de har behov av att byta spår, ställa om eller lära nytt.
Antalet grundar sig på hur stor andel av de studerande som studerar på
bristyrkesutbildningar. Hänsyn har också tagits till hur många som årligen
antas ha slagit i taket för antalet studiemedelsveckor. De som i dag har fått
bifall genom särskilda skäl bedöms fortsatt kunna få bifall med hänsyn till
arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl (knappt 600 beräknas ha fått
det, se kap 4 tabell 4.1). Sammantaget uppskattas antalet som kommer att
kunna få bifall med hänsyn till arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda
skäl att uppgå till cirka 7 500 personer framöver, vilket är 6 900 fler än i
dag.
Under 2018 har studiemedelstagare på gymnasienivå, som fått fler
veckor med studiemedel utöver veckobegränsningen, fått i genomsnitt
mellan 23 och 26 veckor extra (enligt kap. 4 tabell 4.3). Motsvarande antal
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veckor på eftergymnasial nivå var i genomsnitt 29 veckor extra. Oavsett
utbildningsnivå var det i genomsnitt 26 veckor extra. Även om antalet
möjliga beviljningsveckor utökas från 40 till 80 på gymnasienivå och
eftergymnasial nivå, antas det genomsnittliga antalet utnyttjade veckor per
år inte öka, utan antas vara 26 veckor i genomsnitt.
För att uppskatta hur mycket bidrag respektive lån dessa studiemedelstagare förväntas utnyttja används nuvarande både generella och
högre veckobelopp. Under 2019 är studiemedlens grundbelopp 2 669
kronor per vecka vid heltidsstudier, varav 809 kronor är generellt bidrag
och 1 860 kronor är lån respektive 1 790 kronor är högre bidrag och 879
kronor är lån. Antalet stödtagare på grundskolenivå antas vara 700 och
samtliga antas få det högre bidraget. På gymnasial nivå antas 2 500
uppfylla villkoren och få studiemedel för fler veckor, varav 20 procent
antas få det högre bidraget och resterande det generella bidraget. På
eftergymnasial nivå antas 4 300 få fler veckor, varav 99 procent får det
generella bidraget. Samtliga stödtagare antas ha en lånebenägenhet på 50
procent i genomsnitt. De antas också ha barn i hög utsträckning och därför
ha rätt till tilläggsbidrag. Hälften av stödtagarna beräknas ha 1,8 barn i
genomsnitt, vilket ger rätt till tilläggsbidrag på 230 kronor per vecka. Med
dessa antaganden beräknas bidragskostnaderna öka med 196,4 miljoner
kronor vilket innebär 241,3 miljoner kronor inklusive avsättning för statlig
ålderspensionsavgift. Lånekostnaderna väntas öka med 10,2 miljoner
kronor (6,7 procent av det ökade lånebeloppet på 152,5 miljoner kronor
beräknas avsättas för ränta och osäkra fordringar).
Gruppen studerande som väntas få fler veckor av andra särskilda skäl än
arbetsmarknadsskäl bedöms komma att vara ungefär lika stor som den är
i dag och påverkas inte antalsmässigt nämnvärt av förslagen.
Sammantaget beräknas kostnaderna för fler veckor på grundskole- och
gymnasienivå samt eftergymnasial nivå på grund av arbetsmarknadsskäl
till personer minst 40 år gamla uppgå till 251,5 miljoner kronor i 2019 års
prisnivå.

9.1.4
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Administration och systemutveckling

Med anledning av förslagen om ändrade åldersgränser och fler veckor till
äldre tillkommer kostnader för en ökad administrativ börda och
systemutveckling för CSN. CSN har uppskattat kostnaden för systemutveckling med anledning av ändrade åldersgränser från 2022 – en
engångskostnad – till 22,0 miljoner kronor. Kostnaden för en ökad
ärendemängd från 2021 uppskattas till 1,1 miljoner kronor första året, 7,8
miljoner kronor andra året, 6,4 miljoner kronor tredje året och därefter
knappt 3 miljoner kronor per år. Totalt beräknas därmed de administrativa
kostnaderna och kostnaderna för systemutveckling uppgå till 1,1 miljoner
kronor vid införandet 2021, 29,8 miljoner kronor (22,0+7,8) året därefter,
6,4 miljoner kronor det tredje året och knappt 3 miljoner kronor årligen
därefter.
De beräknade administrativa kostnaderna för CSN ovan är på längre sikt
i underkant. Dels tillkommer arbete med att inhämta betalning från dem i
åldern 68–71 år, dels ska återkrav bevakas till och med 71 års ålder.
Ökningarna sker då de första låntagarna med höjd avskrivningsålder och

de med återkravsbeslut passerar 67 års ålder, dvs. tidigast sju år efter
införandet. Det bedöms ske längre fram i tiden än vad tidsperioden om fem
år för de ekonomiska konsekvenserna omfattar och ingår därmed inte i den
totala kostnadsberäkningen.
Låntagare som väljer att inte lägga ihop gamla och nya lån när
återbetalningen påbörjas får betala dubbla expeditionsavgifter. Eftersom
låntagare med dubbla lån blir återbetalningsskyldiga tidigast ett år efter
införandet 2022 uppstår ökade intäkter av expeditionsavgifter tidigast
2023. CSN beräknar att sex procent av de cirka 228 000 låntagarna med
dubbla lån 2022 blir återbetalningsskyldiga 2023. Omkring en av tre av
dessa 13 700 nya återbetalningsskyldiga med dubbla lån, dvs. cirka 4 500,
antas komma att betala en extra expeditionsavgift på 150 kronor. Att
förhållandevis många initialt kommer att behålla två lån beror på att de har
en relativt låg skuld i det nya lånesystemet. Antalet minskar 2024 till 3 600
och 2025 till 2 900 i takt med att alltfler enbart har lån i det nya
lånesystemet. Intäkten från den extra expeditionsavgiften beräknas bli 0,7
miljoner kronor 2023, 0,5 miljoner kronor år 2024 och 0,4 miljoner kronor
2025.

9.1.5

Kostnader totalt

Kostnadsberäkningarna ovan sammanfattas i följande tabell:
Tabell 10.1
Förslag

Kostnadsberäkningar av förslagen, anges i miljoner kronor
(mnkr) i 2019 års prisnivå
Volym

2021
(mnkr)

2022
(mnkr)

2023
(mnkr)

2024
(mnkr)

2025
(mnkr)

Höjd åldersgräns
för studiemedel
och lånetrappa

Fler äldre än i
dag väntas ta
studiemedel

Fler veckor

Fler än i dag + 251,5 + 251,5 + 251,5 + 251,5 + 251,5
väntas få
veckor utöver
veckogränserna
Bättre åter- 62,0
- 62,0
- 62,0
- 62,0
betalning av
studielån än i
dag väntas

Höjd återbetalnings- och
avskrivningsålder
Administration
och systemutveckling
Nytt lånesystem
ger dubbla lån

Summa

CSN

Ökade intäkter
av
expeditionsavgifter

+ 132,0 + 132,0 + 132,0 + 132,0

+ 1,1

+ 29,8

+ 6,4

+ 3,0

+ 2,7

- 0,7

- 0,5

- 0,4

+ 252,6 + 351,3 + 327,2 + 324,0 + 323,8
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År 2022 beräknas kostnaderna sammantaget öka som mest, med 351,3
miljoner kronor 67, varav huvuddelen består av kostnader för ökat utflöde
av studiemedel till de som fyllt 40 år och som får fler veckor av
arbetsmarknadsskäl för studier på bristyrkesutbildningar. Därefter sjunker
kostnaderna i takt med att CSN:s systemutvecklings- och administrationskostnader avtar.

9.1.6

Studiestartsstöd

Förutom villkoren för studiemedel omfattar förslagen villkoren för
studiestartsstödet. Då de avsatta medlen för stödet är begränsade (ramade)
medför förslagen inga ökade kostnader. Däremot får kommunerna
möjlighet att rekrytera även äldre studerande. I kommuner där stödet
utnyttjats helt kan det medföra att yngre studerande får stå tillbaka för äldre
studerande, men i kommuner där stödet inte går åt medför de ändrade
villkoren att äldre studerande upp till 60 års ålder kan få studiestartsstöd,
jämfört med upp till 56 års ålder i dag. I övrigt bedöms förslagen få så små
konsekvenser att de inte redovisas separat.

9.2

Konsekvenser för studerande

9.2.1

Höjd åldersgräns för studiemedel och lånetrappa

I och med att den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel och åldern då
rätten till studielån begränsas föreslås höjas, förbättras möjligheten för
äldre studerande att nyttja studiemedel. På detta sätt förbättras
möjligheterna för äldre att studera, att fortbilda och vidareutbilda sig, att
ställa om och att genomföra ett karriärbyte senare i livet, samt att bedriva
livslångt lärande.
Genom dessa åtgärder anpassas också studiemedelssystemet till de
kommande höjningarna av vissa åldersgränser i pensionssystemet. Dessa
höjningar baseras på att Sveriges befolkning väntas leva allt längre och
därför behöver arbeta högre upp i åldrarna för att pensionerna inte ska
urholkas. Förslagen bidrar till att äldre blir utbildningsmässigt bättre
rustade för att möta kraven som ett längre arbetsliv ställer. Sammantaget
bedöms ytterligare 3 000 studerande komma att ta bidragsdelen, och de
bedöms ha samma könsfördelning som de studerande i dessa åldrar, dvs.
71 procent kvinnor och 29 procent män. Dessutom väntas 2 000 av dem
också ta lånedelen, kvinnor i något lägre grad än män, vilket leder till att
kvinnor antas utgöra 60 procent och män 40 procent av låntagarna.
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9.2.2

Höjd återbetalnings- och avskrivningsålder

Förslagen innebär att återbetalnings- och avskrivningsåldern höjs med fyra
år, från 60 till 64 år respektive från utgången av 67 till utgången av 71 år.
I dag finns det drygt en miljon låntagare med annuitetslån och sammanlagt nästan 1,6 miljoner låntagare. Flertalet av dem har studerat färdigt och
börjat återbetala sina studieskulder. Om de inte börjar studera igen berörs
de inte av förslagen.
Andra som tar lån från och med den 1 januari 2022 kommer att få två
lån med olika åldersregler. Om de börjar återbetala sina lån vid senast 35
års ålder bedöms de emellertid beröras i liten utsträckning av de föreslagna
ändringarna med hänsyn till att de i stor utsträckning antas lägga samman
gamla och nya lån och återbetala enligt nya låneregler. Därmed kommer
de att ha betalat tillbaka sina studielån inom nuvarande återbetalningstid,
dvs. inom 25 år och dessutom före de fyller 60 år.
Sedan finns låntagare som börjar återbetala sina studielån efter 35 års
ålder som kommer att få två lån och som berörs mer påtagligt av nya
låneregler. I huvudsak medför förslaget förbättringar då en låntagare som
tar nya lån kan ändra betalningsvillkoren för de äldre lånen och återbetala
dem i sin helhet enligt de nya återbetalningsreglerna. Återbetalningstiden
blir längre och årsbeloppen att betala blir lägre än enligt nuvarande regler.
Sammantaget uppskattar CSN att 228 000 låntagare kommer att ha två
lån året då förslagen börjar gälla. Under de fyra åren därefter bedöms
antalet som har dubbla lån minska till cirka 93 000 i slutet av
femårsperioden. Av de 228 000 låntagarna med dubbla lån det första året
antas sex procent motsvarande 13 700 bli återbetalningsskyldiga året
därefter. Låntagare med dubbla lån kan då få två årsbelopp att betala om
de inte begär att betalningsvillkoren ska ändras så att det äldre lånet betalas
enligt villkoren för det nya lånet. Det kan bli betungande, men CSN
förutsätts bedriva en informationskampanj i god tid innan återbetalningen
börjar. På så sätt säkerställs att de studerande är väl införstådda med vad
återbetalningsreglerna innebär. De kan och hinner då göra välinformerade
val av de regler enligt vilka återbetalningen ska ske. Trots informationsinsatserna från CSN kan ett antal nya återbetalningsskyldiga med dubbla
lån välja att betala lånen separat, vilket medför att de får betala två
expeditionsavgifter á 150 kronor per år (se avsnitt 10.1.4). Denna extra
kostnad bedöms inte vara särskilt betungande ur ett återbetalningsperspektiv och är rimlig då två lån är dyrare att administrera än ett.
Eftersom det ännu är så få låntagare med annuitetslån som har uppnått
68 års ålder, är det relativt svårt att bedöma hur förändringen av åldern för
avskrivning påverkar låntagarna. De som utnyttjar nedsättningsmöjligheterna av det årliga återbetalningsbeloppet, de så kallade
trygghetsreglerna, och har skulder kvar efter 25 års återbetalning kan
komma att beröras. De bedöms dock vara få och dessutom vara färre än de
bedöms vara enligt gällande återbetalningsregler. Bedömningen baseras
på resultat från CSN:s beräkningsmodell för reserveringar (osäkra
fordringar). Den visar att antalet personer som väntas få avskrivning av
studielånen vid utgången av 67 års ålder är fler än antalet som väntas få
avskrivning vid utgången av 71 års ålder. Huvudförklaringen till detta
resultat är det låga ränteläget som för närvarande gäller och som medför
att de ytterligare maximalt fyra årliga återbetalningarna till utgången av 71
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års ålder vida överstiger räntan och därmed bidrar till att den återstående
skulden amorteras av i ökad utsträckning. För en del kommer skulden
också hinna slutbetalas före utgången av 71 års ålder. CSN:s beräkningar
visar dessutom att räntan skulle behöva öka markant, med över fem
procentenheter jämfört med i dag, innan räntekostnaderna överstiger de
årliga återbetalningsbeloppen.
Sammantaget visar CSN:s beräkningar att utifrån återbetalningsskyldiga
låntagare och studieskulder 2018 förväntas antalet kvinnor som får
studieskulder avskrivna minska med 1 800, från 27 250 vid utgången av
67 år till 25 450 vid utgången av 71 år, och att det genomsnittliga
skuldbeloppet för kvinnor som väntas skrivas av sjunker från 112 730
kronor till 111 840 kronor. Antalet män som får studieskulder avskrivna
väntas minska med 1 520, från 24 800 vid utgången av 67 år till 23 280
vid utgången av 71 år, och det genomsnittliga skuldbeloppet för män som
väntas skrivas av sjunker från 104 820 kronor till 104 250 kronor.

9.2.3

Extra veckor till äldre studerande

Förslaget innebär att fler studerande på gymnasienivå och eftergymnasial
nivå än i dag får möjlighet till fler veckor med studiemedel utöver
veckogränserna (80 i stället för 40 veckor) om de avser att studera på en
utbildning som det finns ett samhälleligt arbetsmarknadsbehov av. På detta
sätt förbättras möjligheterna för äldre att studera, att fortbilda och
vidareutbilda sig, att ställa om och att byta karriär senare i livet, samt att
bedriva livslångt lärande. Förslaget innebär även att fler studerande på
grundskolenivå får möjlighet till fler veckor utöver veckogränserna, även
om inte antalet veckor utökas för studerande på denna nivå. Förslaget
innebär att det kommer att bli lättare för studerande på grundskolenivå som
saknar grundskolekompetens att få rätt till ytterligare veckor i och med att
avsaknad av grundskolekompetens bedöms uppfylla kravet på att det finns
ett samhälleligt behov av utbildningen.
Bedömningen är att förslaget innebär att fler personer kan komma att
uppfylla kraven på arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl än det
antal personer som uppfyller kraven på arbetsmarknadsskäl eller andra
särskilda skäl vid dagens prövning av särskilda skäl. Det medför att
möjligheterna till fler veckor utöver veckogränsen förbättras jämfört med
i dag.
Utöver de knappt 600 studerande, varav 72 procent kvinnor och 28
procent män, som fått fler veckor under 2018 bedöms ytterligare cirka
6 900 studerande med samma könsfördelning som bland studerande från
och med 40 års ålder kunna få studiemedel utöver veckogränsen.

9.3

Konsekvenser för genomströmningen

Av uppdragsbeskrivningen framgår att förslagen om höjda åldersgränser
inte får påverka genomströmningen negativt. Eftersom förslagen innebär
att fler än i dag kan nyttja studiemedel påverkas genomströmningen
positivt. Genomströmningen är väsentligt högre för dem som har
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studiemedel än för dem som studerar utan studiemedel. 68 Genom att
studiemedel möjliggörs för fler studerande kan genomströmningen
förväntas öka.
Dessutom bibehålls 40-årsgränsen för rätt till fler veckor vilket medför
att genomströmningen för studerande som studerar för första gången inte
påverkas i sina val av möjligheten till fler veckor.

9.4

Konsekvenser för jämställdheten

Förslagen kommer att ge förbättrade möjligheter för både kvinnor och män
att studera högre upp i åldrarna. Det är fler kvinnor än män som studerar
med studiemedel och andelen kvinnor med studiemedel ökar med stigande
ålder. Med förslagen väntas kvinnor fortsatt vara i majoritet av dem som
studerar i högre åldrar och av dem som nyttjar studiemedel. Därmed
förväntas förslagen om höjd åldersgräns för rätt till studiemedel och höjd
ålder i lånetrappan mest gynna kvinnor.
Den förbättrade möjligheten att få fler veckor för den som är 40 år eller
äldre väntas gynna kvinnor något mer än män, eftersom kvinnor utgör
majoriteten av de studerande och av studiestödstagarna. Många bristyrken
är också kvinnodominerade vilket innebär att fler kvinnor än män kan
komma att uppfylla kraven på arbetsmarknadsskäl för fler veckor med
studiemedel. Samtidigt väntas könsfördelningen bland dem som antas få
fler veckor vara snarlik könsfördelningen bland samtliga studerande som
är 40 år eller äldre. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedöms därför förslaget
om fler veckor för den som är 40 år eller äldre inte påverka de skillnader
som redan i dag finns i studiestödsnyttjande.
När det gäller de höjda åldrarna för återbetalning och avskrivning av
studieskulder bedöms dessa också beröra kvinnor något mer än män.
Kvinnor har ofta lägre inkomster än män i samma åldersgrupp. Fler
kvinnor än män kommer att få lägre årsbelopp då återbetalningstiden
ändras från 60 till 64 år eftersom fler kvinnor än män har studieskulder.
Mot bakgrund av inkomstskillnaderna kan det vidare antas att kvinnor med
kvarvarande skulder i högre utsträckning än män kommer att ha rätt till
nedsättning av årsbeloppet. Detta innebär dock inte att män kommer att
betala in ett högre genomsnittligt belopp än kvinnor eller en högre andel
av de debiterade beloppen, eftersom kvinnor generellt sett är noggrannare
med sin återbetalning.
Kvinnor väntas i högre utsträckning ha kvar en studielåneskuld efter 67
års ålder med anledning av att de har fått årsbeloppen nedsatta och därmed
skjutit fram återbetalningen. De har också en något högre förväntad
genomsnittlig skuld.
Antalet kvinnor och män som förväntas ha studielån efter 67 års ålder
på grund av att de misskött sin betalning är ungefär lika stort. Kvinnornas
studielåneskulder på grund av misskött betalning är dock något högre än
männens. De ändringar som föreslås vad gäller avskrivningsåldern
kommer att påverka kvinnor mest, dvs. kvinnor kommer att betala tillbaka
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mer än män under de fyra år som tiden förlängs till dess att lånet skrivs av.
Den förväntade minskningen av antalet som får avskrivning är också större
för kvinnor än för män, men könsfördelningen bland de som får
avskrivning väntas trots det vara densamma vid utgången av 71 års ålder
som vid 67 års ålder, dvs. 52 procent kvinnor respektive 48 procent män.
Ur ett jämställdhetsperspektiv bedöms därför förslaget om höjd
avskrivningsålder vara neutralt.
Mot bakgrund av att kvinnor genomsnittligt har lägre livsinkomster och
utbildar sig i större utsträckning än män, men historiskt sett fått sämre
avkastning på sin utbildningsinvestering, bedöms förslaget sammantaget
få något större främst positiva konsekvenser, men också negativa
konsekvenser för kvinnor jämfört med män.
Enligt det jämställdhetspolitiska delmålet jämställd utbildning ska
kvinnor och män, flickor och pojkar ha samma möjligheter och villkor när
det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Män har generellt
lägre utbildningsnivå än kvinnor och som tidigare nämnts är många
bristyrken kvinnodominerade. Förslagen bedöms dock inte påverka de
befintliga skillnader som finns mellan kvinnor och män vad gäller
studieval, studiedeltagande och studiestödsnyttjande. Förslagen bedöms
därför inte påverka målet om jämställd utbildning.

9.5

Konsekvenser för utrikes föddas etablering

Förslaget om fler veckor till äldre studerande bedöms ha en positiv effekt
för utrikes föddas etablering. Utrikes födda läser i stor omfattning på
grundskole- och gymnasienivå och får genom förslaget till fler veckor
ökade möjligheter att få studiemedel för att kunna erhålla grundskolekompetens och gymnasiekompetens och därigenom ökade möjligheter att
kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
En annan effekt för nyanländas etablering är att undanträngningseffekten minskar, dvs. att fler studerande skapar utrymme för
andra på arbetsmarknaden. De som får möjlighet att vidareutbilda eller
omställningsutbilda sig kommer sannolikt att upphöra med att arbeta eller
att minska sitt arbete, främst under terminstid, och kommer då till stor del
att kunna ersättas av utrikes födda. Detta antagande grundas i att
sysselsättningsgraden under senare tid ökat mer än dubbelt så snabbt bland
utrikes födda som bland inrikes födda. 69

9.6

Konsekvenser för företag och
konkurrensförhållanden

Företag är beroende både av kompetens och arbetskraft från dem som har
studerat och från dem som studerar. Bristen på utbildad arbetskraft är för
närvarande stor och att de som saknar de efterfrågade kompetenserna har
möjlighet att utbilda sig eller ställa om, är prioriterat.
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Förslagen bidrar till förbättrad möjlighet att utbilda sig, vilket bör
förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Samtidigt kan företag förlora
anställda som vill studera för att byta yrkesbana.
Förslagen om höjda åldersgränser och rätt till fler veckor med
studiemedel av arbetsmarknadsskäl bidrar till att fler studerar samtidigt
som utbudet av arbetskraft minskar något under terminstid. I stort kan detta
sägas gynna företagen. Studerande skaffar sig den vanligtvis högre
kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Samtidigt mister företag
de studerande som arbetskraft under terminstid. De företag som mister
arbetskraft under terminerna kommer dock normalt att kunna hitta
ersättare som kan utföra dessa vanligtvis mindre kvalificerade
arbetsuppgifter.

9.7

Konsekvenser ur ett funktionshinderperspektiv

Förslagen till nya åldersgränser har ingen särskild betydelse ur ett
funktionshinderperspektiv.

9.8

Konsekvenser för CSN

Förslagen väntas leda till att CSN får fler ärenden, framför allt med
anledning av nya återbetalningsregler som CSN uppskattar kommer att
omfatta 228 000 låntagare 2022. Därefter avtar antalet låntagare med
dubbla lån i takt med att nya låntagare tillkommer och låntagare med
gamla lån slutar studera. Förslagen väntas leda till ökad administration och
CSN beräknar att av de initialt 228 000 med dubbla lån kommer 15 procent
att behöva hanteras manuellt, 40 procent av dem komma vilja samtala via
telefon och 30 procent av dem komma att kommunicera via e-brev.
Dessutom väntas lika stor andel som i dag (sju procent) av de cirka
4 500 återbetalningsskyldiga låntagarna med dubbla lån överlämnas till
Kronofogdemyndigheten. Det innebär cirka 300 tillkommande ärenden
med anledning av förslagen.
Dessutom väntas den höjda avskrivningsåldern på sikt leda till ökad
ärendemängd och administration. Av de återbetalningsskyldiga som med
förslagen väntas få avskrivning fyra år senare än i dag bedöms 18 procent
komma att begära nedsättning av det årliga återbetalningsbeloppet, två
procent begära avskrivning i förtid, 26 procent vilja samtala via telefon
och fyra procent kommunicera via e-brev.
Om CSN tillförs medel enligt förslaget i avsnitt 10.1 bedöms
myndigheten vara väl rustad att hantera den ökade administrativa bördan
av förslagen.

9.9

Konsekvenser för Kronofogdemyndigheten

Förslagen väntas leda till att Kronofogdemyndigheten får fler ärenden.
Initialt beräknas knappt 300 fler låneärenden överlämnas till
Kronofogdemyndigheten 2023, för att därefter avta och efter fem år uppgå
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till drygt 100. Då ärendeökningen avser låntagare som i huvudsak redan
överlämnats uppstår i princip inga nya kostnader för Kronofogdemyndigheten. CSN får ökade kostnader för överlämning till Kronofogdemyndigheten som ingår i beräkningen av CSN:s samtliga ökade kostnader,
se avsnitt 10.1 och 10.8.
Sammantaget kommer CSN att överlämna fler ärenden till
Kronofogdemyndigheten. Eftersom nästan alla ärenden rör personer som
redan hanteras av Kronofogdemyndigheten förväntas kostnaderna för
ärendehanteringen inte påverkas nämnvärt. Eventuella kostnader bedöms
rymmas inom myndighetens befintliga ramar.

9.10

Konsekvenser för ÖKS

Den näst vanligaste anledningen till att studerande överklagar beslut om
studiestöd till ÖKS är att de fått avslag av CSN på ansökan om veckor
utöver veckogränserna för gymnasiala och eftergymnasiala studier.
Eftersom förslagen ger studerande bättre möjlighet att utnyttja
studiestöd utöver veckogränserna torde överklagandena bli färre.
Samtidigt kan fler komma att ansöka om fler veckor och få avslag, vilket
kan leda till fler överklaganden.
Den nya regleringen av arbetsmarknadsskäl, där det samhälleliga
behovet av utbildningar ska bedömas torde också leda till att ny praxis
initialt utvecklas genom ÖKS tolkningar av densamma. Inledningsvis kan
dessa ärenden behöva något mer omsorg och ta mer tid i anspråk, men
både antalet och tiden för dem bedöms avta framöver.
ÖKS ärendemängd bedöms sammantaget inte påverkas nämnvärt och
bedöms i stort sett ligga kvar på dagens nivå.

9.11

Konsekvenser för förvaltningsdomstolar

Antalet ärenden som överklagas till allmän förvaltningsdomstol kan
komma att öka i samband med att antalet låntagare ökar och att
åldersgränserna för återbetalning och avskrivning höjs. Antalet
nytillkomna och kvarstående låntagare bedöms dock inte öka med mer än
någon procent. Ökningen av antalet överklaganden förväntas därför bli
mycket liten och kan inte anses påverka ärendebelastningen vid
domstolarna nämnvärt.
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10

Författningskommentar

10.1

Förslaget till lag om ändring i studiestödslagen
(1999:1395)

3 kap.
3§
Studiemedel får lämnas längst till och med det kalenderår då den studerande fyller
60 år. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter
om att studiemedel i form av studiebidrag får lämnas även för tid därefter.

I paragrafen anges en åldersgräns för hur länge studiemedel får lämnas.
Åldersgränsen höjs så att studiemedel får lämnas längst till och med det
kalenderår då den studerande fyller 60 år. Det görs även en skriftlig
justering och ett förtydligande avseende regeringens föreskriftsrätt.
Förslaget behandlas närmare i kapitel 3.
8§
För studier i sådan utbildning som avses i 2 § första stycket får studiemedel lämnas
vid studier på heltid under sammanlagt högst 240 veckor.
För studier i sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket och som inte är
grundskoleutbildning får studiemedel lämnas vid studier på heltid under
sammanlagt högst 120 veckor. Till en studerande som redan har en treårig
gymnasieutbildning eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning får dock
studiemedel lämnas under högst 80 veckor.
För studier på grundskolenivå får studiemedel lämnas vid studier på heltid under
sammanlagt högst 80 veckor till studerande som helt saknar grundskoleutbildning
eller motsvarande utbildning. Till studerande som behöver färdighetsträning i
läsning, skrivning och räkning får studiemedel lämnas under ytterligare högst 20
veckor. Till studerande som redan har grundskoleutbildning eller motsvarande
svensk eller utländsk utbildning får studiemedel lämnas för sådana studier under
sammanlagt högst 40 veckor.

I paragrafen anges hur många veckor med studiemedel som en studerande
har rätt till på olika studienivåer.
Paragrafens fjärde och femte stycke flyttas till en ny paragraf, 8 a §. I
övrigt är bestämmelsen oförändrad.
Förslaget behandlas närmare i kapitel 4.
8a§
Från och med det år då den studerande fyller 40 år får studiemedel lämnas
under längre tid än som anges i 8 §, om det har gått mer än tre år sedan den
studerande senast bedrev studier med studiemedel och det antingen finns
arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl för det. Studiemedel får i dessa fall
lämnas i ytterligare högst 80 veckor för studier på eftergymnasial nivå respektive
på gymnasienivå och i ytterligare högst 40 veckor för studier på grundskolenivå.
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Studiemedel får lämnas under längre tid än som anges i första stycket och i 8 §
om det finns synnerliga skäl.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av
8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om de villkor som ska
vara uppfyllda och de övriga förutsättningar som ska gälla för att studiemedel ska
kunna lämnas med hänsyn till arbetsmarknadsskäl enligt första stycket.

Paragrafen är ny.
Paragrafens första stycke motsvarar tidigare 3 kap. 8 § fjärde stycket.
Genom de nya bestämmelserna förtydligas och ändras förutsättningarna
för rätten till ytterligare veckor för studerande som är 40 år och äldre.
Studiemedel kan lämnas utöver veckogränserna på respektive studienivå
om det har gått mer än tre år sedan den studerande senast bedrev studier
med studiemedel och det antingen finns arbetsmarknadsskäl eller andra
särskilda skäl för det. Det krävs att det har förelegat en treårsperiod mellan
tidigare studier med studiemedel och de nya studierna med studiemedel.
Arbetsmarknadsskäl, som bedöms vara det främsta skälet till att
studerande som är 40 år eller äldre behöver en särskild möjlighet att få rätt
till ytterligare veckor med studiemedel, nämns särskilt i författningstexten.
Studiemedel får i dessa fall lämnas i ytterligare högst 80 veckor för studier
på eftergymnasial nivå respektive på gymnasienivå och i ytterligare högst
40 veckor för studier på grundskolenivå.
Andra stycket motsvarar tidigare 3 kap. 8 § femte stycket.
I tredje stycket tas en upplysning in om att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen kan meddela ytterligare föreskrifter om de villkor som ska vara
uppfyllda och de övriga förutsättningar som ska gälla för att studiemedel
att studiemedel ska kunna lämnas med hänsyn till arbetsmarknadsskäl
enligt första stycket.
Förslaget behandlas närmare i kapitel 4.
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9§
Trots vad som anges i 8 och 8 a §§ är rätten till studiemedel i form av studielån
begränsad till sammanlagt högst det antal veckor som anges nedan från och med
det kalenderår då den studerande fyller 51 år.
Det antal veckor som den studerande tidigare har haft studielån ska räknas in i
det sammanlagda antalet veckor.
Detta gäller dock inte studielån som har lämnats för studier på grundskolenivå.
När det gäller studielån som har lämnats för studier i någon annan sådan utbildning
som avses i 2 § andra stycket ska hälften av antalet veckor räknas in.
En studerande som genom återbetalning eller avskrivning inte längre har
studielån får beviljas nya studielån trots vad som anges i andra stycket. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för att
bevilja nya lån enligt detta stycke.
Om den studerande inte har fått studielån under en sammanhängande period ska
rätten till fortsatta studielån bedömas med beaktande av den studerandes ålder vid
den nya studiemedelsperiodens början. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
ytterligare föreskrifter om vad som ska anses vara en sammanhängande period.
Ålder som uppnås
Antal veckor
under kalenderåret
51 år
220
52 år
200
53 år
180
54 år
160
55 år
140
56 år
120
57 år
100
58 år
80
59 år
60
60 år
40

I paragrafen finns bestämmelser om nedtrappningen i rätten att låna inom
studiemedelssystemet, den så kallade lånetrappan.
I första stycket anges att åldersgränsen för nedtrappningen i rätten att
låna höjs och att den startar vid 51 års ålder. Det införs även en hänvisning
till den nya 3 kap. 8 a § för att nedtrappningen i rätten att låna, precis som
tidigare, ska gälla trots att en studerande har beviljats ytterligare veckor
med hänsyn till arbetsmarknadsskäl, andra särskilda skäl eller synnerliga
skäl.
I fjärde stycket görs en skriftlig justering och ett förtydligande avseende
regeringens rätt att meddela föreskrifter om förutsättningarna för att
bevilja nya lån till en studerande som genom återbetalning eller
avskrivning inte längre har studielån.
I femte stycket görs en skriftlig justering och ett förtydligande avseende
regeringens rätt att meddela föreskrifter om vad som ska anses vara en
sammanhängande period.
I sjätte stycket anges att åldersgränserna för lånetrappan höjs och att den
startar vid 51 års ålder och slutar vid 60 års ålder.
Förslaget behandlas närmare i kapitel 3.
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4 kap.
4§
Återbetalningstiden ska vara 25 år eller det lägre antal år som återstår till utgången
av det år då låntagaren fyller 64 år.
Återbetalningstiden ska i vissa fall bestämmas till kortare tid än vad som anges
i första stycket. Bestämmelser om detta finns i 9–11 §§.

I paragrafen anges hur lång tiden för återbetalning av studielånet ska vara
och till vilken ålder den längst ska beräknas.
I första stycket höjs åldersgränsen för beräkning av återbetalningstiden
till utgången av det år då låntagaren fyller 64 år.
I första och andra styckena görs även några mindre språkliga
justeringar.
Förslaget behandlas närmare i kapitel 3.
5§
Om låntagaren har fått nya studielån under återbetalningstiden, ska de nya lånen
läggas samman med de tidigare lånen om samma villkor för beräkning av
återbetalningstid och ålder för avskrivning gäller för de nya och de tidigare lånen.
Återbetalningen av det sammanlagda lånet börjar året närmast efter det år under
vilket låntagaren tagit emot de nya studielånen.

I paragrafen anges att nya studielån ska läggas samman med tidigare lån.
I första stycket anges att enbart lån som beräknas enligt samma
bestämmelser om ålder för beräkning av återbetalningstid och ålder för
avskrivning ska läggas samman. Det innebär att alla lån som tas enligt de
nya bestämmelserna om återbetalningstid och avskrivningsålder ska
läggas samman, men att sådana lån inte kan läggas samman med lån som
tagits enligt äldre bestämmelser. En låntagare som har tagit lån enligt både
nya och äldre bestämmelser om återbetalningstid och avskrivningsålder
kommer alltså att ha två olika lån. Han eller hon kan dock välja att ändra
betalningsvillkor för det äldre av dessa lån enligt punkten 6 i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till denna lag, så att de
betalas enligt de nya bestämmelserna.
Förslaget behandlas närmare i kapitel 3.
21 §
När återbetalningstiden är slut ska eventuell resterande skuld betalas under det
följande året. Bestämmelserna om nedsättning i 13–18 §§ ska tillämpas även vid
återbetalning som sker efter den ordinarie återbetalningstiden.
Om nedsättning sker, ska återstoden av skulden varje år betalas av med nedsatt
belopp tills full återbetalning skett.
Om förutsättningar för nedsättning upphör innan full betalning skett, ska det då
återstående beloppet betalas under det första kalenderår då nedsättning inte sker.
Betalning ska pågå till dess full återbetalning har skett, dock längst till utgången
av det år då låntagaren fyller 71 år.
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I paragrafen anges vad som gäller i fråga om återbetalning av resterande
skuld när återbetalningstiden är slut.
I första–fjärde styckena görs några mindre språkliga justeringar.
I det fjärde stycket höjs åldersgränsen för hur länge betalning ska pågå
till dess full återbetalning har skett, dvs. till som längst utgången av det år
då låntagaren fyller 71 år.
Förslaget behandlas närmare i kapitel 3.
25 §
Studielån som inte har betalats vid utgången av det år då låntagaren fyller 71 år ska
skrivas av. Betalningsskyldigheten kvarstår dock för årsbelopp avseende de tre
senaste kalenderåren som har förfallit till betalning. Om det finns synnerliga skäl,
får dock också sådana årsbelopp skrivas av.
Lån ska också skrivas av om låntagaren avlider, har hel sjukersättning och en
sammanlagd inkomst som inte överstiger garantinivån för hel sjuk-ersättning enligt
35 kap. 18 § socialförsäkringsbalken eller om det annars finns synnerliga skäl till
det.

I paragrafen finns bestämmelser om när avskrivning av studielån kan ske.
I första stycket höjs åldersgränsen för avskrivning av studielån, vilket
innebär att studielån som inte har betalats vid utgången av det år då
låntagaren fyller 71 år ska skrivas av.
Förslaget behandlas närmare i kapitel 4.
5 kap.
6§
En fordran som har uppkommit på grund av att studiestöd har krävts tillbaka, ska
bevakas fram till utgången av det år då den återbetalningsskyldige fyller 71 år.
Därefter ska fordringen skrivas av. Avskrivning ska också ske om den
återbetalningsskyldige avlider.
Om indrivningen av en sådan fordran som avses i första stycket skulle leda till
mer arbete eller kostnad än som är skäligt och indrivning inte är påkallad från
allmän synpunkt får indrivningsåtgärder underlåtas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om när återkrav ska skrivas av.
I första stycket höjs åldersgränsen för avskrivning av återkrav, vilket
innebär att återkrav som inte har betalats vid utgången av det år då den
återbetalningsskyldige fyller 71 år ska skrivas av.
Förslaget behandlas närmare i kapitel 3.
Punkt 9 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
Den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga studiemedel enligt
studiestödslagen (1973:349) eller lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd
för arbetslösa kan begära att lånet efter den 1 juli 2001 ska betalas tillbaka enligt
bestämmelserna i denna lag i lydelsen före den 1 januari 2022. De ändrade betalningsvillkoren ska börja tillämpas vid kalenderårsskiftet året närmast efter det år
då låntagaren har begärt ändrade betalningsvillkor. Ändrade betalningsvillkor får
dock inte beslutas om lånet har sagts upp till omedelbar betalning enligt 8 kap. 52 §
studiestödslagen (1973:349) eller punkterna 18 eller 19. Regeringen eller den
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myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen
meddela föreskrifter om hur en ansökan om ändrade betalningsvillkor ska göras
samt vid vilken tidpunkt en sådan ansökan senast ska göras.

Punkten innehåller bestämmelser om att låntagare med äldre lån kan ändra
betalningsvillkoren för de äldre lånen och i stället betala tillbaka enligt
bestämmelserna för studielån som lämnats efter den 30 juni 2001.
I punkten begränsas möjligheten för låntagare som har äldre lån att ändra
betalningsvillkor till det nya regelverk som gäller från och med 2022 utan
att ha tagit nya lån. Denna rätt kvarstår bara i förhållande till det regelverk
som gäller mellan den 1 juli 2001 och 31 december 2021. Det görs även
en skriftlig justering och ett förtydligande avseende regeringens rätt att
meddela föreskrifter om hur en ansökan om ändrade betalningsvillkor ska
göras samt vid vilken tidpunkt en sådan ansökan senast ska göras.
Möjligheten att ändra betalningsvillkoren för äldre lån till nya lån finns
dock kvar och erbjuds för alla typer av äldre studieskulder för den som tar
nya lån från och med den 1 januari 2022. Detta regleras i punkten 6 i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förslaget till lag om
ändring i studiestödslagen.
Förslaget behandlas närmare i kapitel 3.
Punkt 10 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
Den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga studiemedel enligt både
studiestödslagen (1973:349) och denna lag i lydelsen före den 1 januari 2022 kan
begära att lånen läggs samman och att de sammanlagda lånen betalas tillbaka enligt
bestämmelserna i denna lag i lydelsen före den 1 januari 2022.
Sammanläggningen ska börja tillämpas året närmast efter det år då låntagaren
begärt att lånen ska läggas samman.
Sammanläggning får dock inte beslutas i fall där något av lånen har sagts upp
till omedelbar betalning enligt bestämmelserna i 4 kap. 27 a § denna lag, 8 kap. 52
§ studiestödslagen (1973:349) eller punkterna 18 eller 19.
Sammanläggningen ska ske vid ett kalenderårsskifte enligt följande. En
gemensam återbetalningstid bestäms för det sammanlagda lånet i enlighet med
bestämmelserna i 4 kap. 4, 9 och 10 §§ denna lag i lydelserna före den 1 januari
2022. För återbetalning av det sammanlagda lånet ska bestämmelserna i 4 kap.
denna lag även i övrigt tillämpas. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får dock föreskriva att årsbeloppet enligt 4 kap. 14 § första stycket
denna lag får sättas ned till ett belopp som är lägre än fem procent av låntagarens
inkomst eller, från och med det år då låntagaren fyller 50 år, sju procent.
Årsbeloppet ska dock alltid uppgå till minst fyra procent av låntagarens inkomst.
Från och med det år då låntagaren fyller 50 år får tillägg till inkomsten göras för
förmögenhet. Avskrivning av lån som har lagts samman ska i fråga om lån som
lämnats enligt den gamla lagen ske enligt 8 kap. 9, 10 och 12 §§ i den gamla lagen
och i fråga om lån som lämnats enligt denna lag ske enligt 4 kap. 25 § denna lag i
lydelsen före den 1 januari 2022. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om
hur en ansökan om sammanläggning ska göras samt när en sådan ansökan senast
ska göras.
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Punkten innehåller bestämmelser om sammanläggning av äldre lån med
nya lån.
I första stycket anges att äldre lån som avser tid före den 1 juli 2001 kan
läggas samman med lån som avser tiden från och med den 1 juli 2001 till

och med den 31 december 2021. Det blir därigenom inte möjligt att lägga
samman äldre lån med lån som tas enligt det nya regelverk som gäller från
och med 2022.
I fjärde stycket förtydligas att sammanläggning av äldre lån kan ske i
enlighet med bestämmelserna i studiestödslagen i lydelsen före den
1 januari 2022. I stycket görs även en mindre språklig justering samt en
skriftlig justering och ett förtydligande avseende regeringens rätt att
meddela föreskrifter om hur en ansökan om sammanläggning ska göras
samt när en sådan ansökan senast ska göras.
Förslaget behandlas närmare i kapitel 3.

10.2

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:527)
om studiestartsstöd

5§
Studiestartsstöd får lämnas från och med det kalenderår som den studerande fyller
25 år och längst till och med det kalenderår som den studerande fyller 60 år.

I paragrafen höjs åldersgränsen för hur länge studiestartsstöd får lämnas
så att det får lämnas längst till och med det kalenderår som den studerande
fyller 60 år. Förslaget behandlas närmare i kapitel 3.
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Bilaga 1 Uppdraget

Uppdrag att lämna förslag på åtgärder inom
studiemedelssystemet för att främja omställning och
vidareutbildning högre upp i åldrarna
Behovet av en utredning
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Det svenska studiemedelssystemet i form av bidrag och lån är en del av
utbildningspolitiken och ska bidra till att förverkliga målen för detta
område. Studiemedlen ska bl.a. verka rekryterande för både kvinnor och
män och därmed bidra till ett högt deltagande i utbildning. Dagens
generösa studiemedelssystem ger de allra flesta ekonomiska möjligheter
att studera.
Samtidigt som studiemedelssystemet är mycket förmånligt finns det
många äldre personer i behov av kompetensutveckling som inte ser studiemedelssystemet som ett realistiskt alternativ. Begränsande regler inom
studiemedelssystemet för möjligheter att studera senare i livet kan bl.a.
vara den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel, det maximala antalet
veckor med studiemedel som kan lämnas på respektive utbildningsnivå
och att studiemedel inte får lämnas för en studieomfattning som
understiger 50 procent av heltid. I syfte att ge studerande bättre ekonomi
och utökade möjligheter till studiefinansiering för att ställa om under
arbetslivet har det under de senaste åren genomförts en rad förändringar.
Bland annat har den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel höjts från
54 år till 56 år, totalbeloppet och fribeloppet har höjts vid ett flertal
tillfällen och det har även införts utökade möjligheter till tilläggslån för
studerande som tidigare har haft en viss inkomst.
I dagens kunskapssamhälle där det ställs krav på kompetensutveckling
under i princip hela yrkeslivet är det centralt att det finns möjligheter till
studiefinansiering även jämförelsevis högt upp i åldrarna. Möjligheterna
för både kvinnor och män att kunna studera under hela livet behöver
därmed öka. Trots de åtgärder som redan har genomförts bedöms
studiemedelssystemet behöva justeras ytterligare för att det ska kunna
möjliggöra kompetensutveckling under större delen av arbetslivet.
Den 12 december 2017 ingick Pensionsgruppens partier en överenskommelse i syfte att säkra långsiktigt höjda och trygga pensioner.
Överenskommelsen innebar bl.a. att ett antal pensionsrelaterade
åldersgränser ska höjas. I promemorian Höjda åldersgränser i
pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2) lämnas förslag
om höjda åldersgränser i enlighet med de principer som följer av Pensionsgruppens överenskommelse. I promemorian görs bl.a. bedömningen att
åldersgränserna inom studiestödssystemet bör ses över. Det anges vidare

att om en möjlighet till studielån i högre åldrar skulle införas skulle statens Bilaga
kostnader för avskrivningar riskera att öka om inte återbetalnings- och
avskrivningsreglerna samtidigt ändras. Sådana ändringar kräver dock
fortsatta överväganden och analyser och det lämnas därför i promemorian
inga förslag vad gäller studiestödsområdet. Bedömningen i promemorian
är i stället att åldersgränserna inom studiestödssystemet bör ses över i
särskild ordning.
Vidare framgår av punkt 14 i den sakpolitiska överenskommelsen
mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, det s.k.
januariavtalet, bl.a. att möjligheten att vidareutbilda sig eller omskola sig
högre upp i åldrarna ska utökas. Det ska ges mer generösa villkor för detta
inom studiemedelssystemet och det ska senast ingå i budgetpropositionen
för 2021.

Uppdraget
En utredare ska biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag
till åtgärder inom studiemedelssystemet för att främja omställning och
vidareutbildning högre upp i åldrarna.
Utredaren ska lämna förslag på en väl avvägd övre åldersgräns inom
studiemedelssystemet. När det gäller förslag som rör den övre
åldersgränsen för rätt till studiemedel ska utredaren vid behov lämna
förslag på anpassningar av den s.k. lånetrappan, dvs. det regelverk som
innebär att rätten till studielån successivt begränsas från en viss ålder, samt
vid behov lämna förslag på förändrade återbetalningsregler och
avskrivningsregler i syfte att bland annat helt eller delvis identifiera möjlig
finansiering för övriga förändringar som föreslås.
Utredaren ska vidare lämna förslag till förbättrade möjligheter till
undantag från veckogränserna för äldre. Enligt dagens bestämmelser får
studiemedel från och med det år då den studerande fyller 40 år lämnas
under längre tid än de angivna veckogränserna, om det finns särskilda skäl.
Studiemedel får i dessa fall lämnas i ytterligare 40 veckor på samtliga
utbildningsnivåer. Utredaren ska lämna förslag på hur antalet veckor med
studiemedel vid särskilda skäl, men även i vissa andra motiverade och
avgränsade fall, kan utökas med utgångspunkten att såväl kortare
kompletteringskurser som tvååriga yrkes- eller mastersutbildningar ska
möjliggöras.
Utredaren ska också, om så bedöms lämpligt, lämna förslag på hur en
ytterligare deltidsnivå inom studiemedelssystemet kan utformas i syfte att
möjliggöra studiemedel för en studieomfattning som understiger 50
procent av heltid. Om ett sådant förslag lämnas ska det särskilt belysas om
och i så fall hur förslaget bedöms påverka genomströmningen.
Utredaren ska även vid behov lämna ytterligare förslag till åtgärder inom
studiemedelssystemet för att främja omställning och vidareutbildning
högre upp i åldrarna. Utredaren ska också analysera hur förslagen påverkar
genomströmningen på samtliga utbildningsnivåer.
Studiestödet ska ha en god effekt på samhällsekonomin över tiden och
den del av studiestödet som utgörs av lån ska återbetalas fullt ut. En
utgångspunkt för uppdraget är därför att förslagen inte ska öka statens
kostnader för avskrivning av studielån.
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Studiestödet syftar både till att möjliggöra för människor att söka sig
vidare till studier efter slutförd skolgång och att senare i livet börja med
eller återuppta studier. Förslagen ska innebära att möjligheterna för både
kvinnor och män att kunna studera under hela livet ökar. En annan
utgångspunkt ska vara att de föreslagna åtgärderna inte ska leda till en
senarelagd övergång från gymnasieskolan till fortsatta studier. Förslagen
bör heller inte leda till lägre genomströmning i utbildningssystemet.
En ytterligare utgångspunkt för uppdraget är att förslag och
bedömningar senast, och i enlighet med vad som anges om
studiemedelssystemet i januariavtalet, ska kunna lämnas i
budgetpropositionen för 2021.
Utredaren ska lämna nödvändiga författningsförslag.
Utredaren
ska
göra
kostnadsberäkningar
och
andra
konsekvensbeskrivningar av sina förslag enligt kommittéförordningen
(1998:1474).
Utredaren ska inhämta synpunkter från Centrala studiestödsnämnden
och andra relevanta aktörer.
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Bilaga 2 Återbetalningsexempel
Tabell 1.

Återbetalning av studielån för 220 veckors studier (5,5 år)
på eftergymnasial nivå som påbörjas vid 51 års ålder.
Generellt bidrag under hela studietiden.
När återbetalningen startar är studieskulden 411 318 kronor.
Återbetalningen startar vid 57 års ålder och sker under 12 år
t.o.m. 68 års ålder. Trygghetsregler används hela tiden då
årsbeloppet överstiger 7 procent av inkomsten (annuiteten är
4 036 kronor per månad första året).

Ålder

Inkomst

Betalas
(kr/månad)

Procent av aktuell
inkomst

Skuld vid
årets slut

57

40 000

2 800

7,00%

378 526

60

42 448

2 971

7,00%

275 745

63

45 046

3 153

7,00%

166 040

66

47 804

3 346

7,00%

48 98

68

49 735

700

1,41%

0

Vid utgången av 68 års ålder har låntagaren totalt betalat 417 273 kronor.
Antaganden:
Återbetalningen startar i januari det år låntagaren fyller 57 år. Lön 40 000 kronor per
månad. Löneutveckling två procent per år och låneränta 0,16 procent (som i dag).
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Tabell 2.

Återbetalning av studielån för 220 veckors studier (5,5 år)
på eftergymnasial nivå som påbörjas vid 51 års ålder.
Generellt bidrag under hela studietiden.
När återbetalningen startar är studieskulden 411 318 kronor.
Återbetalningen startar vid 57 års ålder och sker under 15 år
t.o.m. 71 års ålder. Trygghetsregler används hela tiden då
årsbeloppet överstiger 7 procent av inkomsten (annuiteten är
4 036 kronor per månad första året).

Ålder

Inkomst

Betalas
(kr/månad)

Procent av aktuell
inkomst

Skuld vid
årets slut

57

25 000

1 750

7,00%

391 126

60

26 530

1 857

7,00%

327 800

63

28 154

1 971

7,00%

260 151

66

29 877

2 091

7,00%

187 911

69

31 706

2 219

7,00%

110 799

71

32 987

2 309

7,00%

56 536

Vid utgången av 71 års ålder har låntagaren totalt betalat 363 162 kronor och 56 536
kronor skrivs av.
Antaganden:
Återbetalningen startar i januari det år låntagaren fyller 57 år. Lön 25 000 kronor per
månad. Löneutveckling två procent per år och låneränta 0,16 procent (som i dag).
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Tabell 3.

Återbetalning av studielån för 120 veckors (3 års) studier på
eftergymnasial nivå som påbörjas vid 56 års ålder. Generellt
bidrag under hela studietiden.
När återbetalningen startar är studieskulden 224 094 kronor.
Återbetalningen startar vid 60 års ålder och sker under 7 år
t.o.m. 66 års ålder. Trygghetsregler används hela tiden då
årsbeloppet överstiger 7 procent av inkomsten (annuiteten är
3 618 kronor per månad första året).

Ålder

Inkomst

Betalas
(kr/månad)

Procent av aktuell
inkomst

Skuld vid
årets slut

60

40 000

2 800

7,00%

191 003

62

41 616

2 913

7,00%

122 630

64

43 297

3 031

7,00%

51 240

66

45 046

1 210

2,69%

0

Vid utgången av 66 års ålder har låntagaren totalt betalat 226 478 kronor.
Antaganden:
Återbetalningen startar i januari det år låntagaren fyller 60 år. Lön 40 000 kronor per
månad. Löneutveckling två procent per år och låneränta 0,16 procent (som i dag).
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Tabell 4.

Återbetalning av studielån för 120 veckors (3 års) studier på
eftergymnasial nivå som påbörjas vid 56 års ålder. Generellt
bidrag under hela studietiden.
När återbetalningen startar är studieskulden 224 094 kronor.
Återbetalningen startar vid 60 års ålder och sker under 10 år
t.o.m. 69 års ålder. Trygghetsregler används hela tiden då
årsbeloppet överstiger 7 procent av inkomsten (annuiteten är
3 618 kronor per månad första året).

Ålder

Inkomst

Betalas
(kr/månad)

Procent av aktuell
inkomst

Skuld vid
årets slut

60

25 000

1 750

7,00%

203 603

63

26 530

1 857

7,00%

139 375

66

28 154

1 971

7,00%

70 820

69

29 877

1 894

6,34%

0

Vid utgången av 69 års ålder har låntagaren totalt betalat 227 578 kronor.
Antaganden:
Återbetalningen startar i januari det år låntagaren fyller 60 år. Lön 25 000 kronor per
månad. Löneutveckling två procent per år och låneränta 0,16 procent (som i dag).
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Tabell 5.

Återbetalning av studielån för 120 veckors (3 års) studier på
eftergymnasial nivå som påbörjas vid 56 års ålder. Generellt
bidrag och tilläggslån under hela studietiden.
När återbetalningen startar är studieskulden 335 021 kronor.
Återbetalningen startar vid 60 års ålder och sker under 10 år
t.o.m. 69 års ålder. Trygghetsregler används hela tiden då
årsbeloppet överstiger 7 procent av inkomsten (annuiteten är
5 403 kronor per månad första året).

Ålder

Inkomst

Betalas
(kr/månad)

Procent av aktuell
inkomst

Skuld vid
årets slut

60

40 000

2 800

7,00%

302 107

63

42 448

2 971

7,00%

198 958

66

45 046

3 153

7,00%

88 884

69

47 804

966

2,02%

0

Vid utgången av 69 års ålder har låntagaren totalt betalat 339 349 kronor.
Antaganden:
Återbetalningen startar i januari det år låntagaren fyller 60 år. Lön 40 000 kronor per
månad. Löneutveckling två procent per år och låneränta 0,16 procent (som i dag).

111

Bilaga
Tabell 6.

Återbetalning av studielån för 120 veckors (3 års) studier på
eftergymnasial nivå som påbörjas vid 56 års ålder. Generellt
bidrag och tilläggslån under hela studietiden.
När återbetalningen startar är studieskulden 335 021 kronor.
Återbetalningen startar vid 60 års ålder och sker under 12 år
t.o.m. 71 års ålder. Trygghetsregler används hela tiden då
årsbeloppet överstiger 7 procent av inkomsten (annuiteten är
5 403 kronor per månad första året).

Ålder

Inkomst

Betalas
(kr/månad)

Procent av aktuell
inkomst

Skuld vid
årets slut

60

25 000

1 750

7,00%

314 707

63

26 530

1 857

7,00%

251 013

66

28 154

1 971

7,00%

182 995

69

29 877

2 091

7,00%

110 384

71

31 084

2 176

7,00%

59 287

Vid utgången av 71 års ålder har låntagaren totalt betalat 281 654 kronor och 59 287
kronor skrivs av.
Antaganden:
Återbetalningen startar i januari det år låntagaren fyller 60 år. Lön 25 000 kronor per
månad. Löneutveckling två procent per år och låneränta 0,16 procent (som i dag).

112

Bilaga

Bilaga 3 Alternativt deltidsförslag
Enligt uppdraget ska, om så bedöms lämpligt, förslag lämnas på hur en
ytterligare deltidsnivå inom studiemedelssystemet kan utformas i syfte att
möjliggöra studiemedel för en studieomfattning som understiger 50
procent av heltid. Bedömningen är att det inte är lämpligt att införa en
sådan ny deltidsnivå. Behovet är dock mycket osäkert och för att underlätta
den fortsatta hanteringen av ärendet presenteras här ett förslag till en ny
deltidsnivå. Det ger bland annat remissinsatserna möjlighet att ta ställning
till utformningen av bestämmelserna.

Författningsförslag
Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Härigenom föreskrivs i fråga om studiestödslagen (1999:1395)
dels att 3 kap. 5, 11–14 och 17 §§ och 4 kap. 13 § ska ha följande lydelse,
dels att punkten 16 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
5 § 70
Studiemedel får lämnas för varje
Studiemedel får lämnas för varje
vecka då den studerande bedriver vecka då den studerande bedriver
studier på minst halvtid. Studierna studier på minst 25 procent av
måste dock pågå under en heltid. Studierna måste dock pågå
sammanhängande tid om minst tre under en sammanhängande tid om
veckor.
minst tre veckor.
Studiemedel får lämnas bara för sådan del av studietid som omfattas av
den kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen.
Bestämmelser om studiemedel under sjukdom och ledighet finns i 24 §.
Regeringen eller den myndighet
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer med- som regeringen bestämmer kan
delar föreskrifter om att studie- med stöd av 8 kap. 7 § regeringsmedel får lämnas för annan tid än formen meddela föreskrifter om att
då den studerande bedriver studier. studiemedel får lämnas för annan
tid än då den studerande bedriver
studier.
11 § 71
70
71

Senaste lydelse 2011:859.
Senaste lydelse 2017:1325.
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Studiemedel får lämnas med ett belopp som för varje vecka då den
studerande har rätt till studiemedel utgör
1. 5,74 procent av prisbasbe– 5,74 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
loppet vid studier på heltid,
2. 4,31 procent av prisbasbe– 4,31 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 loppet vid studier på minst 75
procent men mindre än 100 procent procent men mindre än 100 procent
av heltid, och
av heltid,
3. 2,87 procent av prisbasbe– 2,87 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 pro- loppet vid studier på minst 50
cent men mindre än 75 procent av procent men mindre än 75 procent
heltid.
av heltid, och
– 1,43 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 25
procent men mindre än 50 procent
av heltid.
Första stycket gäller bara om något annat inte följer av 14, 15, 16, 17,
18 eller 20 §.
12 § 72
Om inte något annat följer av 13 § får studiebidrag lämnas med ett
belopp som för varje vecka som den studerande har rätt till studiemedel
utgör
1. 1,74 procent av prisbasbe– 1,74 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
loppet vid studier på heltid,
2. 1,31 procent av prisbasbe– 1,31 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 pro- loppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av cent men mindre än 100 procent av
heltid, och
heltid,
3. 0,86 procent av prisbasbe– 0,86 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 pro- loppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av cent men mindre än 75 procent av
heltid.
heltid, och
– 0,43 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 25 procent men mindre än 50 procent av
heltid.
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13 § 73
Bilaga
Till studerande i sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket får
studiebidrag lämnas med ett högre belopp per vecka, nämligen med
1. 3,85 procent av prisbasbe– 3,85 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
loppet vid studier på heltid,
2. 2,89 procent av prisbasbe– 2,89 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 pro- loppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av cent men mindre än 100 procent av
heltid, och
heltid,
3. 1,92 procent av prisbasbe– 1,92 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 pro- loppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av cent men mindre än 75 procent av
heltid.
heltid, och
– 0,96 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 25 procent men mindre än 50 procent av
heltid.
Det högre bidragsbeloppet får
Det högre bidragsbeloppet får
lämnas från och med det kalenderår lämnas från och med det kalenderår
då den studerande fyller 25 år. En då den studerande fyller 25 år. En
studerande som tidigare har fått det studerande som tidigare har fått det
högre bidragsbeloppet för en viss högre bidragsbeloppet för en viss
utbildning och som fortsätter denna utbildning och som fortsätter denna
utbildning har förtur till det högre utbildning har förtur till det högre
beloppet. Regeringen eller den beloppet. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestäm- myndighet
som
regeringen
mer meddelar föreskrifter om de bestämmer kan med stöd av
förutsättningar som i övrigt ska 8 kap. 7 § regeringsformen medgälla för att en studerande ska ha dela ytterligare föreskrifter om de
rätt till det högre bidragsbeloppet.
förutsättningar som i övrigt ska
gälla för att en studerande ska ha
rätt till det högre bidragsbeloppet.
Regeringen meddelar föreskrifter
Regeringen kan med stöd av
om att det högre bidragsbeloppet 8 kap. 7 § regeringsformen medfår lämnas även för studier i sådan dela föreskrifter om att det högre
utbildning som avses i 2 § första bidragsbeloppet får lämnas även
stycket, om det finns särskilda skäl. för studier i sådan utbildning som
Regeringen meddelar också före- avses i 2 § första stycket, om det
skrifter om att det högre bidrags- finns särskilda skäl. Regeringen
beloppet får lämnas även till kan med stöd av 8 kap. 7 § regestuderande som är yngre än 25 år ringsformen också meddela föreoch som har särskilt behov av ett skrifter om att det högre bidragssådant stöd.
beloppet får lämnas även till
studerande som är yngre än 25 år
och som har särskilt behov av ett
sådant stöd.
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14 § 74
Utöver det studiemedelsbelopp som följer av 11 § får studielån lämnas i
form av tilläggslån till vissa studerande från och med det kalenderår då
den studerande fyller 25 år.
Vid studier på heltid får tilläggslån lämnas med ett belopp som för varje
vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör 1,98 procent av
prisbasbeloppet. Sådana lån får dock lämnas under högst 120 veckor.
Vid studier på deltid får tilläggslån lämnas under högst det antal veckor
som svarar mot 120 veckor vid heltidsstudier med ett belopp som för varje
vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör
1. 1,49 procent av prisbasbe– 1,49 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 pro- loppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av cent men mindre än 100 procent av
heltid, och
heltid,
2. 0,99 procent av prisbasbe– 0,99 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 pro- loppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av cent men mindre än 75 procent av
heltid.
heltid, och
– 0,49 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 25 procent men mindre än 50 procent av
heltid.
Regeringen eller den myndighet
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer med- som regeringen bestämmer kan
delar föreskrifter om de förutsätt- med stöd av 8 kap. 7 § regeningar som i övrigt ska gälla för ringsformen meddela ytterligare
tilläggslån.
föreskrifter om de förutsättningar
som i övrigt ska gälla för
tilläggslån.
17 § 75
Vid studier om 20 veckor under ett kalenderhalvår ska fribeloppet svara
mot
1. 193,71 procent av prisbasbe– 193,71 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
loppet vid studier på heltid,
2. 242,14 procent av prisbasbe– 242,14 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 pro- loppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av cent men mindre än 100 procent av
heltid, och
heltid,
3. 290,57 procent av prisbasbe– 290,57 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 pro- loppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av cent men mindre än 75 procent av
heltid.
heltid, och
– 339,00 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 25 procent men mindre än 50 procent av
heltid.
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I andra fall än som avses i första stycket, ska fribeloppets andel av Bilaga
prisbasbeloppet ökas eller minskas för varje vecka som studietiden är
kortare eller längre än 20 veckor med
1. 9,69 procentenheter vid studier
– 9,69 procentenheter vid studier
på heltid,
på heltid,
2. 7,26 procentenheter vid studier
– 7,26 procentenheter vid studier
på minst 75 procent men mindre än på minst 75 procent men mindre än
100 procent av heltid, och
100 procent av heltid,
3. 4,84 procentenheter vid studier
– 4,84 procentenheter vid studier
på minst 50 procent men mindre än på minst 50 procent men mindre än
75 procent av heltid.
75 procent av heltid, och
– 2,42 procentenheter vid studier
på minst 25 procent men mindre än
50 procent av heltid.
4 kap.
13 § 76
Årsbeloppet får sättas ned
1. om låntagaren tar emot studiehjälp, studiemedel, eller studiestartsstöd,
2. om låntagaren fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserveller yrkesofficer, eller
3. om det i något annat fall finns synnerliga skäl.
För att årsbeloppet ska få sättas
ned för en låntagare som tar emot
studiemedel eller studiestartsstöd
enligt första stycket 1 måste studierna bedrivas på minst 50 procent
av heltid.

Utöver det som anges i 8 kap. 6 §
första stycket 1 studiestödslagen
(1973:349), i lydelsen efter den
31 december 1988, får årsbeloppet
sättas ned också om den
återbetalningsskyldige tar emot
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16. 77 För att årsbeloppet ska få
sättas ned enligt 8 kap. 6 § första
stycket
1
studiestödslagen
(1973:349), i lydelsen efter den
31 december
1988,
för
en
låntagare som tar emot studiestöd
måste studierna bedrivas på minst
50 procent av heltid.
Utöver det som anges i 8 kap. 6 §
första stycket 1 studiestödslagen
(1973:349), i lydelsen efter den
31 december 1988, får årsbeloppet
sättas ned också om den
återbetalningsskyldige tar emot
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studiestartsstöd. Utöver det som
anges i punkt 2 e i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877)
om ändring i studiestödslagen
(1973:349) får regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer
meddela föreskrifter om att
preliminär och slutlig avgift får
sättas ned också om den återbetalningsskyldige tar emot studiestartsstöd.

studiestartsstöd. Utöver det som
anges i punkt 2 e i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877)
om ändring i studiestödslagen
(1973:349) kan regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter
om att preliminär och slutlig avgift
får sättas ned också om den återbetalningsskyldige tar emot studiestartsstöd.
I stället för vad som anges i 8 kap. 6 § första stycket 2 studiestödslagen
(1973:349), i lydelsen efter den 31 december 1988, får årsbeloppet sättas
ned preliminärt om låntagarens inkomst under betalningsåret kan beräknas
bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har beräknats.
Om årsbeloppet har beräknats till en tjugondel av låneskulden eller lägst
femton procent av prisbasbeloppet enligt punkt 14, får årsbeloppet sättas
ned preliminärt till fyra procent av låntagarens beräknade inkomst under
betalningsåret. Nedsättningen gäller i avvaktan på att underlaget för att ta
ut skatt eller avgift för betalningsåret fastställs. Det preliminära
årsbeloppet ska grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst som
låntagaren lämnar i ansökan om nedsättning.
Efter det att underlaget för att ta ut skatt eller avgift för betalningsåret
har fastställts ska ett slutligt årsbelopp fastställas. Beloppet ska motsvara
fyra procent av låntagarens sammanlagda överskott av inkomst av tjänst,
näringsverksamhet och kapital. Det slutliga årsbeloppet kan dock högst
bestämmas till det belopp som fastställts enligt punkt 14. Som fastställt
underlag gäller beslut om slutlig skatt i första instans.
Om det preliminära årsbeloppet
Om det preliminära årsbeloppet
är lägre än det slutliga årsbeloppet, är lägre än det slutliga årsbeloppet,
ska mellanskillnaden betalas i ska mellanskillnaden betalas i
efterhand som ett resterande slutligt efterhand som ett resterande slutligt
årsbelopp. Regeringen meddelar årsbelopp. Regeringen kan med
föreskrifter om att låntagaren stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen
dessutom ska betala en tilläggs- meddela föreskrifter om att lånavgift.
tagaren dessutom ska betala en
tilläggsavgift.
Om det preliminära årsbeloppet är högre än det slutliga årsbeloppet, ska
det överskjutande beloppet inte betalas ut till låntagaren utan i stället
räknas av från lånet.
1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.
2. Lagen tillämpas första gången i fråga om studiemedel som lämnas för
tid från och med den 1 januari 2022.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2017:527) om
studiestartsstöd

Bilaga

Härigenom föreskrivs att 12, 13, 16, 17 och 20 §§ lagen (2017:527) om
studiestartsstöd ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §
Studiestartsstöd får lämnas för
Studiestartsstöd får lämnas för
varje vecka som den studerande varje vecka som den studerande
bedriver studier på minst halvtid. bedriver studier på minst 25 procStudierna måste dock pågå under ent av heltid. Studierna måste dock
en sammanhängande tid om minst pågå under en sammanhängande tid
tre veckor.
om minst tre veckor.
Studiestartsstöd får lämnas bara för sådan del av studietiden som
omfattas av den kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen.
13 §
Studiestartsstödets storlek bestäms i förhållande till studiernas
omfattning. För studerande som inte bedriver heltidsstudier lämnas
studiestartsstöd med
1. 75 procent av helt stöd vid
lämnas studiestartsstöd med
studier på minst 75 procent men
1. 75 procent av helt stöd vid
mindre än 100 procent av heltid, studier på minst 75 procent men
eller
mindre än 100 procent av heltid,
2. 50 procent av helt stöd vid
2. 50 procent av helt stöd vid
studier på minst 50 procent men studier på minst 50 procent men
mindre än 75 procent av heltid.
mindre än 75 procent av heltid,
eller
3. 25 procent av helt stöd vid
studier på minst 25 procent men
mindre än 50 procent av heltid.
16 §
Studiestartsstöd får lämnas under sammanlagt högst 50 veckor vid
studier på heltid.
Vid studier på deltid får studiestartsstöd lämnas under högst
1. 67 veckor vid studier på minst
1. 67 veckor vid studier på minst
75 procent men mindre än 100 pro- 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, eller
cent av heltid,
2. 100 veckor vid studier på
2. 100 veckor vid studier på
minst 50 procent men mindre än 75 minst 50 procent men mindre än 75
procent av heltid.
procent av heltid, eller
3. 200 veckor vid studier på minst
25 procent men mindre än 50 procent av heltid.
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17 §
Studiestartsstöd får lämnas med ett belopp som för varje vecka
motsvarar
1. 4,75
procent
av
1. 4,75
procent
av
prisbasbeloppet vid studier på prisbasbeloppet vid studier på
heltid,
heltid,
2. 3,56
procent
av
2. 3,56
procent
av
prisbasbeloppet vid studier på prisbasbeloppet vid studier på
minst 75 procent men mindre än minst 75 procent men mindre än
100 procent av heltid, och
100 procent av heltid,
3. 2,38
procent
av
3. 2,38
procent
av
prisbasbeloppet vid studier på prisbasbeloppet vid studier på
minst 50 procent men mindre än 75 minst 50 procent men mindre än 75
procent av heltid.
procent av heltid, och
4. 1,19 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 25
procent men mindre än 50 procent
av heltid.
Detta gäller bara om något annat inte följer av 19–23 §§.
20 §
Vid studier om 20 veckor under ett kalenderhalvår ska fribeloppet
motsvara
1. 160
procent
av
1. 160 procent av prisbasprisbasbeloppet vid studier på beloppet vid studier på heltid,
heltid,
2. 200 procent av prisbas2. 200
procent
av beloppet vid studier på minst 75
prisbasbeloppet vid studier på procent men mindre än 100 procent
minst 75 procent men mindre än av heltid,
100 procent av heltid, och
3. 240 procent av prisbas3. 240
procent
av beloppet vid studier på minst 50
prisbasbeloppet vid studier på procent men mindre än 75 procent
minst 50 procent men mindre än 75 av heltid, och
procent av heltid.
4. 280 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 25
procent men mindre än 50 procent
av heltid.
I andra fall ska fribeloppets andel av prisbasbeloppet ökas eller minskas
för varje vecka som studietiden är kortare eller längre än 20 veckor med
1. 8 procentenheter vid studier på
1. 8 procentenheter vid studier på
heltid,
heltid,
2. 6 procentenheter vid studier på
2. 6 procentenheter vid studier på
minst 75 procent men mindre än minst 75 procent men mindre än
100 procent av heltid, och
100 procent av heltid,
3. 4 procentenheter vid studier på
3. 4 procentenheter vid studier på
minst 50 procent men mindre än 75 minst 50 procent men mindre än 75
procent av heltid.
procent av heltid, och
4. 2 procentenheter vid studier
på minst 25 procent men mindre än
50 procent av heltid.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.
Bilaga
2. Lagen tillämpas första gången i fråga om studiestartsstöd som lämnas
för tid från och med den 1 januari 2022.

Förslag till förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Härigenom föreskrivs i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)
dels att nuvarande 3 kap. 11 d § ska betecknas 3 kap. 11 e §,
dels att 3 kap. 13 a–13 c och 24–25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 11 d §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 kap.
11 d § 78
Tilläggsbidrag enligt 3 kap. 13 a
och 13 b §§ studiestödslagen
(1999:1395) får vid studier på
minst 25 procent men mindre än 50
procent av heltid lämnas med ett
belopp som för varje vecka utgör
– 0,08 procent av prisbasbeloppet för det första barnet,
– 0,05 procent av prisbasbeloppet för det andra barnet, och
– 0,03 procent av prisbasbeloppet per barn från och med det
tredje barnet

13 a § 79
För utlandsstudier får merkostnadslån lämnas till en studerande som har
beviljats studielån för utlandsstudier, med ett belopp som för varje vecka
utgör
1. 1,25 procent av prisbas– 1,25 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
beloppet vid studier på heltid,
2. 0,95 procent av prisbas– 0,95 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 beloppet vid studier på minst 75
procent men mindre än 100 procent procent men mindre än 100 procent
av heltid, och
av heltid,
3. 0,60 procent av prisbas– 0,60 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 beloppet vid studier på minst 50
procent men mindre än 75 procent procent men mindre än 75 procent
av heltid.
av heltid, och
– 0,30 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 25
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procent men mindre än 50 procent
av heltid.
13 b § 80
För undervisningsavgifter får merkostnadslån lämnas med ett
grundbelopp som för varje vecka utgör
– 3,2 procent av prisbasbeloppet
– 3,2 procent av prisbasbeloppet
vid studier på heltid,
vid studier på heltid,
– 2,4 procent av prisbasbeloppet
– 2,4 procent av prisbasbeloppet
vid studier på minst 75 procent men vid studier på minst 75 procent men
mindre än 100 procent av heltid, mindre än 100 procent av heltid,
och
– 1,6 procent av prisbasbeloppet
– 1,6 procent av prisbasbeloppet
vid studier på minst 50 procent men vid studier på minst 50 procent men
mindre än 75 procent av heltid.
mindre än 75 procent av heltid, och
– 0,8 procent av prisbasbeloppet
vid studier på minst 25 procent men
mindre än 50 procent av heltid.
Merkostnadslån för undervisningsavgifter får lämnas med sammanlagt
högst 3,2 procent av prisbasbeloppet gånger 240, 120 eller 80, beroende
på det högsta antal veckor som studiemedel får lämnas för studierna enligt
3 kap. 8 § första och andra styckena studiestödslagen (1999:1395). För
vissa äldre studerande ska dock den begränsning av antalet veckor med
studielån som gäller enligt 3 kap. 9 § studiestödslagen tillämpas.
Till en studerande som vid något tillfälle totalt har fått det högsta
lånebeloppet enligt andra stycket, får inte ytterligare merkostnadslån för
undervisningsavgifter lämnas.
13 c § 81
Merkostnadslån för undervisningsavgifter får lämnas med ett högre
belopp än det som anges i 13 b §, om avgiften avser studier på
eftergymnasial nivå. För sådana undervisningsavgifter får merkostnadslån
lämnas med ett belopp som för varje vecka högst utgör
– 6,4 procent av prisbasbeloppet
– 6,4 procent av prisbasbeloppet
vid studier på heltid,
vid studier på heltid,
– 4,8 procent av prisbasbeloppet
– 4,8 procent av prisbasbeloppet
vid studier på minst 75 procent men vid studier på minst 75 procent men
mindre än 100 procent av heltid, mindre än 100 procent av heltid,
och
– 3,2 procent av prisbasbeloppet
– 3,2 procent av prisbasbeloppet
vid studier på minst 50 procent men vid studier på minst 50 procent men
mindre än 75 procent av heltid.
mindre än 75 procent av heltid, och
– 1,6 procent av prisbasbeloppet
vid studier på minst 25 procent men
mindre än 50 procent av heltid.
Det högre lånebeloppet får lämnas med sammanlagt högst 3,2 procent
av prisbasbeloppet gånger 240, vilket är det högsta antal veckor som
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studiemedel får lämnas för studierna enligt 3 kap. 8 § första stycket Bilaga
studiestödslagen (1999:1395). För vissa äldre studerande ska dock den
begränsning av antalet veckor med studielån som gäller enligt 3 kap. 9 §
studiestödslagen tillämpas.
Till en studerande som vid något tillfälle totalt har fått det högsta
lånebeloppet enligt 13 b § eller andra stycket, får inte ytterligare
merkostnadslån för undervisningsavgifter lämnas.
24 § 82
Studiemedel får lämnas för
Studiemedel får lämnas för
studier i ett land inom EES eller i studier i ett land inom EES eller i
Schweiz, om studierna bedrivs på Schweiz, om studierna bedrivs på
minst 50 procent av heltid och minst 25 procent av heltid och
pågår under minst 3 veckor.
pågår under minst 3 veckor.
Vid studier i ett land utanför EES
Vid studier i ett land utanför EES
och Schweiz får studiemedel och Schweiz får studiemedel
lämnas om studierna bedrivs på lämnas om studierna bedrivs på
heltid och pågår under minst 13 heltid och pågår under minst 13
veckor. Studiemedel får dock veckor. Studiemedel får dock
lämnas även för sådana studier som lämnas även för sådana studier som
bedrivs på minst 50 procent av bedrivs på minst 25 procent av
heltid, om det finns särskilda skäl heltid, om det finns särskilda skäl
för det.
för det.
Därutöver
får
studiemedel
Därutöver
får
studiemedel
lämnas för utlandsstudier som kan lämnas för utlandsstudier som kan
tillgodoräknas helt inom ramen för tillgodoräknas helt inom ramen för
en
studiemedelsberättigande en
studiemedelsberättigande
utbildning som den studerande utbildning som den studerande
bedriver vid en läroanstalt i bedriver vid en läroanstalt i
Sverige, i ett annat land inom EES Sverige, i ett annat land inom EES
eller i Schweiz, om
eller i Schweiz, om
1. studierna bedrivs på minst 50
1. studierna bedrivs på minst 25
procent av heltid, och
procent av heltid, och
2. utbildningen i sin helhet pågår
2. utbildningen i sin helhet pågår
under minst 3 veckor.
under minst 3 veckor.
24 a § 83
Till en studerande som inte är svensk medborgare, och inte heller ska
jämställas med svenska medborgare enligt 1 kap. 4 och 5 §§
studiestödslagen (1999:1395), får studiemedel för utlandsstudier lämnas
bara om
1. studierna kan tillgodoräknas
1. studierna kan tillgodoräknas
helt inom ramen för
en helt inom ramen för en
studiemedelsberättigande
studiemedelsberättigande
utbildning som den studerande utbildning som den studerande
bedriver vid en läroanstalt i bedriver vid en läroanstalt i
Sverige,
Sverige,
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2. studierna bedrivs på minst 50
2. studierna bedrivs på minst 25
procent av heltid, och
procent av heltid, och
3. utbildningen i sin helhet pågår
3. utbildningen i sin helhet pågår
under minst 3 veckor.
under minst 3 veckor.
Studiemedel för utlandsstudier inom ramen för ett utbytesprogram får
lämnas under högst ett år till en studerande som avses i första stycket.
25 § 84
Studiemedel för utlandsstudier får lämnas med de belopp som anges i 3
kap. 11 och 12 §§ studiestödslagen (1999:1395).
Tilläggsbidrag får lämnas med de
Tilläggsbidrag får lämnas med de
belopp som anges i 11 a–11 c §§. belopp som anges i 11 a–11 d §§.
Därutöver får merkostnadslån Därutöver får merkostnadslån
lämnas enligt 13–13 c §§.
lämnas enligt 13–13 c §§.
Vid studier i länder inom EES och i Schweiz får högre studiebidrag och
tilläggslån lämnas med de belopp som anges i 3 kap. 13 och 14 §§
studiestödslagen.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.
2. Bestämmelserna tillämpas första gången i fråga om studiemedel som
lämnas för tid från och med den 1 januari 2022.
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Förslag: Studiemedel får lämnas för varje vecka då den studerande
bedriver studier på minst 25 procent av heltid i Sverige och inom EES
och i Schweiz.
Som en följd av ändringen införs den nya deltidsnivån för
studiemedlens storlek, det ordinarie bidragets respektive det högre
bidragets andel av studiemedlen, tilläggsbidrag, tilläggslån och i
förekommande fall merkostnadslån, vid studier på 25 procent av heltid.
Det införs även en ny fribeloppsnivå för inkomst för studerande på 25
procent av heltid.
Studiestartsstöd får lämnas för varje vecka då den studerande
bedriver studier på minst 25 procent av heltid. Detsamma gäller
tilläggsbidrag till den som har studiestartsstöd, samt en ny
fribeloppsnivå för inkomst.
Det årsbelopp som har beräknats för en studerande ska inte sättas ned
för den som bedriver studier med studiemedel eller studiestartsstöd på
25 procent av heltid.
Skäl för förslagen: I dag är det möjligt för studerande på en studiemedelsberättigande utbildning att få studiemedel för studier på minst
halvtid i Sverige eller inom EES och i Schweiz. Vid studier i ett land
utanför EES och Schweiz måste studierna bedrivas på heltid för att ge rätt
till studiemedel, om det inte är fråga om utbytesstudier eller det finns
särskilda skäl då studiemedel även kan ges för studier på minst 50 procent
av heltid.
Den utveckling mot ökad flexibilitet och individanpassning som kan ses
i stora delar av utbildningssektorn, där utbildningar i allt högre
utsträckning kan följas fritt i tid och rum, pekar mot att det kan finnas ett
behov av ytterligare en deltidsnivå i studiemedelssystemet. En ny deltidsnivå kan även i vissa fall hindra personer att söka till fler kurser än de har
behov av. Det kan även göra det enklare att ta steget till studier för personer
som är osäkra på sin studieförmåga.
Att erbjuda studiemedel på 25 procent av heltid skulle kunna underlätta
för en del av dem som studerar. De som studerar skulle också kunna
bedriva mer effektiva studier om de får studiemedel, dvs. genomströmningen (prestationsgraden 85) skulle öka. 86
Kunskapen om huruvida det finns studerande som hindras att studera av
att inte kunna få studiemedel på 25 procent av heltid, är bristfällig.
Studiemedel för 25 procents studietakt skulle kunna lämnas med 2 875
kronor i månaden och med 664 kronor i veckan, varav bidragsdelen skulle
motsvara 204 kronor i veckan (2019). Den som studerar med 25 procents
85
Det finns flera mått på genomströmning, t.ex. studietid, prestationsgrad, studieavbrott
eller etablering på arbetsmarknaden. Med prestationsgrad menas antal helårsprestationer i
relation till antal helårsstuderande. Det är alltså ett mått som beskriver relationen mellan
antalet studerande och deras poängproduktion
86
Studerande som har studiemedel presterar genomgående bättre än studerande som inte
har det. Det kan t.ex. bero på att de ekonomiska förutsättningarna är bättre, på de krav på
studieresultat och studieaktivitet som ställs för att kunna få studiemedel, på gränsen för hur
mycket man får tjäna parallellt, m.m. Se t.ex. SOU 2018:73.
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takt i 20 veckor skulle därmed kunna få 13 280 kronor i studiemedel under
en termin eller 26 560 kronor under ett år. Studiemedlen kan kompletteras
med tilläggsbidrag för barn och tilläggslån. För den som studerar i 40
veckor skulle gränsen för hur mycket man får ha i sammanräknad inkomst
före skatt utan att studiemedlen påverkas, bli ungefär 315 000 kronor per
år.
Alltså är de summor som kan beviljas inte ringa, men sannolikt inte heller
direkt rekryterande för studerande med lite högre inkomster. De kan dock
vara betydelsefulla för personer med lägre inkomster.
Av dem som är yrkesarbetande, vilka torde vara den primära målgruppen för studiemedel på 25 procent av heltid, var genomsnittslönen i
Sverige under 2018 34 600 kronor i månaden. 87 För en städare var den
23 700 kronor i månaden under 2018 och för en undersköterska 26 500
kronor i månaden samma år. 88 Det motsvarar en årslön på 284 400 kronor
respektive 318 000 kronor. En städare som väljer att gå ner i arbetstid till
75 procent av heltid skulle då ha cirka 17 800 kronor i månaden före skatt
(5 900 kronor mindre än heltidslönen), som vid studier kan kombineras
med ytterligare 2 877 kronor i månaden i studiemedel (skattefritt). I detta
fall skulle studiemedel kunna göra skillnad. Det ekonomiska tillskottet kan
underlätta studierna och rekrytera nya personer till studier.
Bedömningen är att bestämmelserna om studiemedel på kvartsfart ska
gälla för samma studier som i dag. Rätten till studiemedel för studier på
minst 25 procent av heltid ska således gälla för studier i Sverige och inom
EES och i Schweiz. För studier i något annat land ska samma regler gälla
som i dag.
Förslaget om en ny deltidsnivå medför behov av ändrade bestämmelser
om studiemedlens storlek (inklusive lånedel), bidragsandel, tilläggsbidrag,
tilläggslån och i förekommande fall för merkostnadslån, vid studier på 25
procent av heltid. Det behöver även införas en ny fribeloppsnivå för
inkomst för studerande på 25 procent av heltid.
Det har övervägts om nivån för deltidsstudier borde vara 20 procent,
vilket motsvarar en dag i veckan, eller 25 procent av heltid. Bedömningen
är att de flesta kurser vid komvux (100 verksamhetspoäng under 20
veckor) eller högskolan (7,5 högskolepoäng under 20 veckor) bedrivs med
en studietakt som motsvarar 25 procent av heltid. En dags studier under en
vecka är ett mindre relevant begrepp i utbildningsvärlden. Dessutom
passar 25 procent av heltid in i det regelverk som finns för studiemedel
och som redan medger studier på 100, 75 respektive 50 procent av heltid.
Det har även övervägts om en ny deltidsnivå skulle kunna införas för
antingen studerande som är 40 år eller äldre, eller för studerande på
grundskole- och gymnasienivå. Studerande som är 40 år och äldre kan
oftare än yngre ha ett behov av vidareutbildning och utbildning för att
ställa om. Studerande på grundskole- och gymnasienivå kan i högre
utsträckning vara i behov av studiemedel med 25 procents studietakt
eftersom de har betydligt lägre genomsnittliga inkomster än studerande på
eftergymnasial nivå. Båda möjligheterna har dock förkastats. Skälen till
Lönestatistik för 2018 från SCB. https://www.scb.se/hittastatistik/sok/?query=medelinkomst+i+Sverige&lang=sv (Hämtat 2019-07-23)
88
Lönestatistik för 2018 från SCB. https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-isiffror/lonesok/ (Hämtat 2019-07-19).
87
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det är att studier med 25 procents studietakt kan bedrivas inte enbart av Bilaga
vidareutbildnings- eller omställningsskäl, utan även av yngre studerande
som önskar komplettera med någon kurs. Studerande på grundskole- och
gymnasienivå har förvisso lägre genomsnittliga inkomster än dem som
studerar på eftergymnasial nivå, vilket inte bör utesluta att alla med en
inkomst som är lägre än fribeloppsnivån bör kunna få del av studiemedel
på kvartsfart.
Motsvarande ändringar föreslås göras för studiestartsstöd och för
tilläggsbidrag för studerande med barn och som har studiestartsstöd, samt
för fribeloppsgränsen för inkomst för den som har studiestartsstöd. Även
studerande med studiestartsstöd bedöms därmed få rätt till stöd med 25
procent av helt belopp eftersom det även i denna studerandegrupp kan
finnas ett behov av att läsa enstaka kurser med en låg studietakt.
Om en ny deltidsnivå införs kan frågan ställas om rätten till nedsättning
av årsbelopp för låntagare som tar emot studiemedel även ska gälla vid
studier på minst 25 procent av heltid men mindre än 50 procent av heltid.
I dag kan en låntagare som har börjat betala tillbaka på sitt annuitetslån
och på nytt börjar studera med studiemedel från CSN (på minst halvtid) få
årsbeloppet nedsatt. Enligt CSN:s praxis kan låntagaren få nedsättning
med en fjärdedel av årsbeloppet för varje påbörjat kvartal som han eller
hon studerar. Det räcker att låntagaren studerar en dag inom kvartalet för
att få nedsättning. Vidare får en låntagare som får studiemedel under minst
tre kvartal nedsättning för hela året.
Det är inte rimligt att en låntagare ska få rätt till hel nedsättning vid nya
studier på så lite som 25 procent av heltid. Det bedöms även finnas en viss
risk för att en sådan möjlighet till hel nedsättning kan utnyttjas under
relativt lång tid för att skjuta fram återbetalningen av studieskulden. Därför
har det övervägts om rätten till nedsättning ska differentieras utifrån den
studietakt som låntagaren får nya studiemedel för. Det skulle innebära att
nedsättning skulle ske med 100 procent vid heltidsstudier, med 75 procent
vid studier om 75 procent av heltid, med 50 procent vid halvtidsstudier och
med 25 procent vid studier på 25 procent av heltid. En sådan lösning
bedöms dock bli alltför komplicerad och administrativt betungande. Det
bör i stället införas ett krav på studier på minst halvtid för att det ska finnas
en rätt till nedsättning för låntagare som tar emot studiemedel. I och med
att reglerna om nedsättning med hänsyn till inkomst är tillämpliga och kan
aktualiseras för personer som studerar på 25 procent av heltid finns det
redan ett tillräckligt skyddsnät för studerande med låg studieomfattning
och låga inkomster. Begränsningen införs i fråga om nedsättning av
årsbelopp för studielån som har lämnats efter den 31 december 1988.
Studiestödslagen och studiestödsförordningen föreslås ändras i enlighet
med ovanstående, liksom lagen om studiestartsstöd.
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Konsekvenser
Antalet studiestödstagare bedöms öka med cirka 25 000 vid en ny deltidsnivå om 25 procent, varav 14 000 studerar på komvux och folkhögskola,
medan 10 500 bedriver högskolestudier och 500 utlandsstudier.
Uppskattningsvis kommer 40 procent av de nya studiestödstagarna på
komvux och folkhögskola att få det högre bidraget, medan resterande
väntas få det generella bidraget. Av de nya stödtagarna på högskolenivå
och som bedriver utlandsstudier antas en procent få det högre bidraget.
Oavsett nivå antas dessutom 18 procent av stödtagarna ha 1,8 barn i
genomsnitt och därmed ha rätt till tilläggsbidrag om 230 kronor per vecka.
Med utgångspunkt från studiemedelsbeloppen per vecka 2019 och att de
nya studiestödstagarna i genomsnitt antas studera 24 veckor under ett år
och att 60 procent av dem också lånar, kan kostnaderna beräknas till 178,6
miljoner kronor i ökat bidragsutflöde, 39,3 miljoner kronor i ökad statlig
ålderspensionsavsättning och 9,9 miljoner kronor i ökad reservation för
osäkra fordringar med anledning av ökat utflöde av studielån.
Till detta kommer kostnader för systemutveckling och administration.
CSN beräknar systemutvecklingskostnaden till 3,2 miljoner kronor och
kostnaden för löpande administration till 4,8 miljoner kronor per år.
Sammantaget beräknas kostnaden för en ny deltidsnivå om 25 procent
av heltid uppgå till 235,8 miljoner kronor det första året för att därefter
uppgå till 232,6 miljoner kronor årligen.
Den nya deltidsnivån bedöms möjliggöra studier på kvartsfart för
omkring 25 000 studerande, varav 20 000 bedöms redan studera och 5 000
rekryteras till studier tack vare den nya deltidsnivån. Med förslaget
möjliggörs studier med studiestöd i en lägre takt än i dag, vilket kan
tillgodose behov av studiestöd hos framför allt förvärvsarbetande med låga
inkomster som önskar bedriva studier i låg takt. Förslaget bidrar till att
möjliggöra studier som kan leda till omställning eller karriärbyte.
Ur ett jämställdhetsperspektiv bedöms den nya deltidsnivån att vara
könsneutral till sin utformning. Den nya deltidsnivån bedöms främst
komma att användas av kvinnor. Uppskattningsvis kommer 65 procent av
studiestödstagarna som studerar på 25 procent av heltid att vara kvinnor
och 35 procent att vara män.
ÖKS kommer att beröras av den nya deltidsnivån som medför att en ny
praxis kommer att behöva fastställas och prövas. Antalet ärenden som
överklagas till ÖKS med anledning av den nya deltidsnivån bedöms dock
bli så få att de inte nämnvärt påverkar ÖKS ärendemängd.
Inte heller bedöms Kronofogdemyndighetens verksamhet påverkas av
den nya deltidsnivån i sådan omfattning att myndigheten behöver tillföras
medel.
För studerande med studiestartsstöd väntas mycket små konsekvenser
av att införa en ny 25-procentsnivå. Anslaget för studiestartsstöd är ramat
till ett högsta årligt belopp per kommun. Det innebär att tillkommande
studerande inte medför någon kostnad. Om en kommun väljer att rekrytera
en person till studier som studerar på kvartsfart kan det dock innebära att
en annan person inte får rätt till studiestartsstöd, förutsatt att kommunen
använder samtliga medel man har tilldelats.
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Bilaga 4 Dagens studiemedelsbestämmelser
Generella studiemedelsregler
Studiemedlen är rättighetsstyrda på så sätt att studiemedel kan ges till alla
som studerar vid en viss utbildning om vissa grundvillkor är uppfyllda.
Vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel bestäms av regeringen eller
den myndighet som regeringen har bestämt, dvs. CSN.

Studiemedel ges till svenska medborgare
Studiemedel får lämnas till studerande som är svenska medborgare (3 kap.
4 § studiestödslagen). Även studerande som inte är svenska medborgare
kan under vissa förutsättningar få studiemedel för studier i Sverige (1 kap.
4–6 §§ och 3 kap. 4 a § studiestödslagen). Det gäller utländska
medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige och utländska
medborgare med uppehållsrätt som bedöms ha en varaktig anknytning till
Sverige. En utländsk medborgare kan även ha rätt till studiestöd om
Migrationsverket har bedömt att personen är flykting eller skyddsbehövande eller har fått uppehållstillstånd på grund av synnerligen
ömmande omständigheter. Vidare ska vissa utländska medborgare i
studiestödshänseende jämställas med svenska medborgare. Det rör sig
främst om migrerande arbetstagare och egenföretagare som är medborgare
i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i
Schweiz och deras familjemedlemmar samt personer med permanent
uppehållsrätt i Sverige.

Begränsat antal studiemedelsveckor
För varje utbildningsnivå finns en gräns för hur många veckor studiemedel
kan ges.
För studier på grundskolenivå lämnas studiemedel i högst 40 veckor till
den som redan har en grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning.
Den som inte har en grundskoleutbildning kan i stället få studiemedel i
högst 80 veckor. Till den som behöver färdighetsträning i läsning, skrivning och räkning får studiemedel lämnas under ytterligare högst 20 veckor.
För studier på gymnasienivå får studiemedel lämnas under sammanlagt
högst 120 veckor. Till en studerande som redan har en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning får dock studiemedel lämnas
under högst 80 veckor.
För studier på eftergymnasial nivå kan studiemedel lämnas i högst 240
veckor.
Utöver veckogränserna kan studiemedel lämnas om det finns synnerliga
skäl. Som synnerliga skäl räknas exempelvis funktionshinder eller andra
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mycket speciella omständigheter. Studiemedel kan dessutom lämnas
utöver veckogränserna till studerande som är minst 40 år, om det finns
särskilda skäl, och då i ytterligare högst 40 veckor (3 kap. 8 §
studiestödslagen). Särskilda skäl anses föreligga om en person har
förbrukat studiestödsveckor för mer än sju år sedan och han eller hon
därefter av arbetsmarknadsskäl eller personliga eller andra liknande skäl
behöver fullfölja en utbildning som inte ryms inom återstående antal
studiestödsveckor. Detsamma gäller om någon i ett sådant fall önskar
vidareutbildning eller annan breddad utbildning.

Till högst 56 års ålder
Studiemedel kan beviljas t.o.m. 56 års ålder. En begränsning av rätten att
låna sker emellertid mellan 47 och 56 års ålder, enligt en så kallad
lånetrappa. Den som är 47 år kan låna i högst 220 veckor och den som är
56 år kan låna i högst 40 veckor. Studielån som en studerande har fått
tidigare ska räknas in i det högsta antal låneveckor som kan beviljas.
Tidigare lån som tagits för studier på grundskolenivå räknas dock inte in
och studielån som tagits på gymnasienivå medräknas med hälften av det
egentliga antalet veckor. Detta minskar således lånemöjligheten. Den som
har betalat tillbaka hela sin studieskuld behandlas dock likadant som den
som aldrig tidigare lånat när det gäller rätten att låna efter 47 års ålder
(3 kap. 3 och 9 §§ studiestödslagen).

Krav på studieresultat
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För rätt till fortsatta studiemedel ställs krav på studieresultat (3 kap. 7 §
studiestödslagen). Vid studier på komvux krävs att den studerande ska ha
uppnått 20 verksamhetspoäng per vecka, alternativt att den studerande
ligger efter med en eller flera kurser som motsvarar högst 200 verksamhetspoäng under den totala studietiden och om han eller hon totalt har
uppnått minst 10 verksamhetspoäng per vecka (4 kap. 8 § CSNFS 2001:1).
En högskolestuderande ska klara 75 procent av sitt åtagande för att
kunna få nya studiemedel, dvs. kravet för en heltidsstuderande är 45
högskolepoäng per läsår. För den som läst sitt första läsår på högskolan är
dock kravet 62,5 procent, dvs. 37 högskolepoäng (3 kap. 7 § studiestödslagen och 3 kap. 5 § studiestödsförordningen).
På övriga utbildningar ska den studerande ska ha uppnått studieresultat i
den takt som utbildningsplanen föreskriver. Mindre och tillfälliga
förseningar kan dock accepteras (4 kap. 9 § CSNFS 2001:1).
En studerande som inte når upp till resultatkraven kan ändå få studiemedel för sina fortsatta studier om det finns särskilda skäl eller det är fråga
om äldre studieresultat (3 kap. 7 § studiestödslagen och 3 kap. 5 §
studiestödsförordningen). Särskilda skäl kan vara egen eller nära anhörigs
sjukdom, dödsfall i familjen eller allvarliga brister hos
utbildningsanordnaren som den studerande inte har kunnat råda över
(CSN:s allmänna råd till 3 kap. 7 § andra stycket 1 studiestödslagen,
införda i 4 kap. CSNFS 2001:1). Som äldre studieresultat räknas resultat

från perioder med studiemedel eller studiestartsstöd som har avslutats för Bilaga
mer än tio år sedan (3 kap. 5 a § studiestödslagen).

Studiemedlens storlek
Studiemedlens storlek är knuten till det så kallade prisbasbeloppet.
Beloppen varierar med studiernas omfattning. Studiemedel kan beviljas
med 50, 75 eller 100 procent av heltid.
Studiemedlen består av en bidragsdel och en lånedel (3 kap. 11–13 §§
studiestödslagen). Studiemedel kan lämnas med två olika bidragsnivåer.
Den generella bidragsnivån uppgår till cirka 30 procent av studiemedlens
totalbelopp och den högre bidragsnivån till cirka 67 procent av
totalbeloppet. Den högre bidragsnivån kan lämnas från och med 25 års
ålder och riktar sig främst till studerande på grundläggande och gymnasial
nivå, som inte har sådan utbildning sedan tidigare.
Den högre bidragsnivån kan även lämnas till vissa yngre studerande som
vid studiernas början är arbetslösa eller studerar inom ramen för ett
utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan
om unga och nyanlända (3 kap. 13 § studiestödslagen och 3 kap. 9 och
9 a §§ studiestödsförordningen). Även studier på kompletterande
pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen ger rätt till
studiemedel med den högre bidragsnivån (3 kap. 10 § studiestödsförordningen).
Totalbeloppet för heltidsstudier uppgår under 2019 till 2 669 kronor per
vecka, varav 809 kronor utgör bidrag och 1 860 kronor utgör lån för
studerande som har den generella bidragsnivån. För studerande med den
högre bidragsnivån uppgår bidraget till 1 790 kronor per vecka och lånet
till 879 kronor per vecka. Studiebidraget är skattefritt och pensionsgrundande.

Tilläggslån och merkostnadslån
Förutom de ordinarie studiemedlen kan studerande som är minst 25 år och
som det år då studierna påbörjas hade en inkomst på minst 415 procent av
prisbasbeloppet (192 975 kronor) beviljas ett tilläggslån på 920 kronor
(2019) per vecka för heltidsstudier (3 kap. 14 § studiestödslagen och 3 kap.
12 § studiestödsförordningen).
Studerande som har merkostnader i samband med sina studier, t.ex. för
resor eller dubbelt boende, kan därutöver beviljas ett merkostnadslån
(3 kap. 15 § studiestödslagen och 3 kap. 13–13 c §§ studiestödsförordningen).

Tilläggsbidrag för barn
Studerande med vårdnad om barn kan få ett tilläggsbidrag.
Tilläggsbidraget är högst för det första barnet och därefter lägre per barn
för den som har flera barn. Tilläggsbidraget uppgår vid heltidsstudier
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under 2019 till 153 kronor per vecka för det första barnet, 97 kronor per
vecka för det andra barnet och 51 kronor per vecka per barn från och med
det tredje barnet (3 kap. 13 a § studiestödslagen och 3 kap. 11 a–11 d §§
studiestödsförordningen).

Inkomstprövning och fribelopp
Studiemedelstagare får ha en inkomst upp till en viss nivå, den så kallade
fribeloppsgränsen, utan att studiemedlen reduceras. Fribeloppet är kopplat
till det antal veckor studiemedel betalas ut och bestäms per kalenderhalvår.
Vid studier på heltid i 20 veckor under ett halvår är fribeloppet 90 075
kronor under 2019. Om fribeloppsgränsen överskrids minskas
studiemedlen med 61 procent av den överskjutande inkomsten.
Minskningen görs proportionellt på både bidrags- och lånedelen (3 kap.
16–18 §§ studiestödslagen).

Återkrav av studiemedel
Studiemedel som har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp kan
krävas tillbaka. Återkrav av studiemedel som har betalats ut med ett för
högt belopp på grund av att den studerande haft en högre inkomst än
beräknat ska alltid göras, oavsett om den studerande insåg eller borde ha
insett att utbetalningen var felaktig (5 kap. 1 § första stycket
studiestödslagen). Återkrav av andra skäl, t.ex. att den studerande avbrutit
sina studier eller minskat sin studieomfattning, får i regel bara göras om
den studerande själv har orsakat den felaktiga utbetalningen. Återkrav får
därutöver göras om någon på annat sätt fått studiemedel felaktigt eller med
för högt belopp om den studerande insett eller borde ha insett att
utbetalningen var felaktig (5 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen).

Återbetalning av studielån
De förändringar som genom åren har gjorts i studiestödssystemet har lett
till att det för närvarande finns tre parallella återbetalningssystem:
– Studielån tagna före 1989 (så kallade återbetalningspliktiga
studiemedel).
– Studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001
– (så kallade studielån).
– Studielån tagna efter den 30 juni 2001 (så kallade annuitetslån).
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I de tre systemen finns det särskilda trygghetsregler som gör det möjligt
att få den årliga återbetalningen nedsatt till ett lägre belopp. Trygghetsreglerna och det årliga beloppet skiljer sig åt mellan systemen. För
låntagare som har studielån i mer än ett återbetalningssystem finns
möjlighet till en årlig samordning av betalningen av de båda äldre
studielånen. Den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga

studiemedel och annuitetslån, kan även begära att de äldre lånen läggs Bilaga
samman med de nya lånen och att de sammanlagda lånen betalas tillbaka
enligt bestämmelserna för annuitetslån. Det är också möjligt att varaktigt
ändra betalningsvillkoren för de äldre studielån till det nuvarande. Ett nytt
årligt belopp bestäms då enligt de nuvarande bestämmelserna för
annuitetslån.

Nuvarande studielån (annuitetslån)
I nuvarande studiemedelssystem börjar återbetalningen av studielånet i
början av det kalenderår som kommer tidigast sex månader efter det att en
låntagare senast fick studiemedel. Återbetalning sker med ett årligt belopp
som baseras på skuldens storlek, räntan för året, det antal år som
återbetalningen beräknas pågå samt ett så kallat uppräkningstal på två
procent per år. Konstruktionen med uppräkningstal leder till att årsbeloppet blir lägre under den första delen av återbetalningstiden för att
sedan öka (4 kap. 3 och 8 §§ studiestödslagen).
Återbetalningstiden är normalt 25 år eller det antal år som återstår tills
låntagaren fyller 60 år. För den som har en liten skuld kan återbetalningstiden bli kortare eftersom årsbeloppet aldrig kan bli lägre än 15 procent av
prisbasbeloppet, dvs. 6 975 kronor under 2019 (4 kap. 4, 9 och 10 §§
studiestödslagen).
Det finns trygghetsregler som innebär att låntagaren inte behöver betala
av på sitt studielån under den tid som han eller hon erhåller studiemedel,
studiehjälp eller studiestartsstöd. Detsamma gäller för tiden en person
fullgör grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
utbildar sig till reserv- eller yrkesofficer eller om det i något annat fall
finns synnerliga skäl (4 kap. 13 § studiestödslagen).
Andra trygghetsregler medför att det årliga belopp som ska betalas kan
minskas mot prövning av inkomsten under betalningsåret. För att få
nedsättning måste årsbeloppet bli minst 1 395 kronor lägre än det tidigare
årsbeloppet (2019). Låntagaren behöver betala högst fem procent av sin
sammanlagda inkomst till och med det år denne fyller 49 år. Om
låntagaren är 50 år eller äldre behöver högst sju procent av inkomsten
återbetalas. Inkomstuppgifter som lämnats i samband med minskning av
årsbeloppet jämförs med uppgifter från Skatteverket. Visar det sig att
låntagaren betalat ett för lågt preliminärt belopp ska mellanskillnaden
betalas i efterhand. En tilläggsavgift på 6 procent tillkommer på
mellanskillnaden (4 kap. 14 § studiestödslagen). Studielånet löper med
ränta från det första utbetalningstillfället.
Räntan fastställs av regeringen i början av varje kalenderår och beräknas
på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad de tre senaste åren. Räntan
är inte avdragsgill mot inkomst. Räntan är 0,16 procent för 2019 (4 kap.
1 § studiestödslagen).
Studielån som inte har betalats vid utgången av det år då låntagaren
fyller 67 år ska skrivas av. Detsamma gäller vid dödsfall. Avskrivning kan
också göras om det finns synnerliga skäl (4 kap. 25 § studiestödslagen).
Vid synnerliga skäl måste låntagaren ansöka om avskrivning. Som
synnerliga skäl räknas exempelvis mycket låg sjukersättning, om den
studerande på grund av en olycka eller sjukdom måste avbryta sin
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utbildning eller om studietiden blivit väsentligt förlängd på grund av ett
funktionshinder.

Bilaga

Bilaga 5 Historik
Övre åldersgräns
När det moderna studiemedelssystemet infördes 1965 kunde studiemedel
ges till och med den termin då den studerande fyllde 40 år. Om det fanns
särskilda skäl kunde studiemedel lämnas längre än så, exempelvis om den
studerande önskade fullfölja en tidigare avbruten utbildning (prop.
1964:138). Åldersgränsen höjdes till 45 år redan 1969, även då med en
möjlighet att ge studiemedel efter 45 års ålder om det fanns särskilda skäl.
Efterhand ansågs särskilda skäl finnas om den studerande påbörjat
utbildningen före 46 års ålder, om ansökan gällde studier till en
grundskole- eller gymnasiekompetens eller på en yrkesinriktad utbildning.
Ytterligare lite senare kom praxis även att omfatta utbildningar som inte
var yrkesinriktade, men som var av stor vikt för den sökandes yrkesverksamhet. Den som bedömdes ha särskilda skäl kunde maximalt beviljas
studiemedel i sex terminer från och med 46 års ålder. För den som
påbörjade studier från och med 52 års ålder minskade antalet terminer. Den
som var 52 år kunde få studiemedel i högst fyra terminer, den som var 54
år i högst två terminer och den som var 55 år gammal kunde få studiemedel
i högst en termin. 89
I samband med studiestödsreformen 2001 ändrades reglerna. Studiemedel kunde från och med den 1 juli 2001 beviljas längst till och med det
år den studerande fyllde 50 år. Efter 50 års ålder kunde studiemedel i form
av studiebidrag ges till studerande som utifrån arbetsmarknadsbehov
skulle studera på en angelägen yrkesinriktad utbildning. I dessa fall kunde
studiebidrag lämnas i högst 120 veckor och längst till och med 55 års
ålder. 90 Denna undantagsbestämmelse upphävdes 2006 i samband med att
den generella övre åldersgränsen för rätt till studiemedel höjdes till 54 år.
Innan 2001 hade det inte gjorts någon åtskillnad mellan bidrag och lån.
I samband med reformen 2001 slogs dock fast att lånen ska kunna
återbetalas i sin helhet. Bedömningen var att återbetalningstiden, som
löpte till 60 års ålder, skulle bli allt för kort om det gavs en möjlighet till
lån efter 50 års ålder. Det ledde till att det infördes en lånebegränsning som
innebar att långivningen begränsades från och med 41 års ålder. Vid 41 års
ålder kunde studielån beviljas i högst 220 veckor, för att sedan trappas av

SOU 1996:90. Studiestödsutredningen. Sammanhållet studiestöd; slutbetänkande.
Följande utbildningsområden gav rätt till studiebidrag efter 50 års ålder: olika
inriktningar inom bygg- och anläggningsområdet, vårdinriktning inom hälso- och sjukvård
eller det sociala området, omsorgsinriktning inom hälso- och sjukvård eller det sociala
området, inriktning svetsning, styr- och reglerteknik och VVS-teknik inom tillverkningsoch underhållsområdet, inriktning logistik och fordonsförare inom transportområdet,
inriktning lärararbete på förskola, förskoleklass, fritidshem, gymnasie- och grundskolenivå,
samt gymnasiala utbildningar och påbyggnadsutbildningar inom komvux. (Regeringsbeslut
2001-03-01, U 2000/4833/ST och 2001-12-13, U 2001/4474/ST)
89
90
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så att studielån kunde beviljas med högst 40 veckor för den som var 50 år
(prop. 1999/2000:10).
Senare har det vid två tillfällen bedömts vara rimligt att ge ytterligare
möjligheter genom studiemedel att både vidareutbilda sig inom sitt yrke
och att utbilda sig för en ny yrkesinriktning (prop. 2004/05:111 och prop.
2013/14:1). Den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel höjdes först
till 54 år den 1 juli 2006 och sedan till 56 år den 1 juli 2014. Lånetrappan
har båda gångerna flyttats motsvarande antal år, så att den gällde mellan
45 och 54 års ålder från och med den 1 juli 2006 och därefter gäller mellan
47 och 56 års ålder från och med den 1 juli 2014.

Återbetalning av lån
Under åren har det skett förändringar av villkoren för studielånen som
innebär att det för närvarande finns tre parallella återbetalningssystem:
•
•
•

Studielån tagna före 1989 (så kallade återbetalningspliktiga
studiemedel)
Studielån tagna från och med den 1 januari 1989 till och med den 30
juni 2001 (så kallade studielån)
Studielån tagna från och med den 1 juli 2001 (så kallade annuitetslån)

Det äldsta lånet, återbetalningspliktiga studiemedel, lades upp så att
lånesumman normalt fördelades på de år som återstod till 50 års ålder.
Detta gällde dem som var högst 35 år. För den som var mellan 36 och 50
år lades återbetalningen upp på 15 års tid, och den som var 51 år eller äldre
skulle betala sin skuld under de år som återstod till 65 års ålder.
Möjligheterna till nedsättning är generösa och lånen skrivs av om
låntagaren har en skuld kvar när han eller hon fyller 65 år (prop. 1964:138).
Grunden för förändringen av lånesystemet 1989 var en oro för hög
skuldsättning bland de studerande, samtidigt som anställningarna blev mer
osäkra och lönenivåerna för vissa yrkesgrupper var låga. Särskilt framhölls
sjuksköterskor, bibliotekarier och förskollärare som yrkesgrupper som
hade en hög återbetalningsbörda i förhållande till sina inkomster. 91
I stället infördes ett återbetalningssystem, studielån, med en återbetalning som är relaterad till låntagarens inkomst. Årsbeloppet motsvarar
fyra procent av låntagarens senaste taxerade inkomst. Behovet av
trygghetsregler vid låg inkomst minskade därmed betydligt, men en
möjlighet att sätta ned årsbeloppet finns för den som får minskad inkomst
med 15 procent under betalningsåret i förhållande till det år som var
utgångspunkt för beräkning av årsbeloppet. Avskrivning av studielån görs
för den som har en skuld kvar när han eller hon blir 65 år, vid dödsfall eller
om det finns synnerliga skäl.
Den inkomstrelaterade återbetalningen av studielån visade sig dock
mindre hållbar, åtminstone med de villkor som gällde och under de yttre
omständigheter, med förhållandevis hög räntenivå, som gällde under
1990-talet. Sambandet mellan skuldens storlek och det årliga belopp som
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SOU 1987:39. Studiemedelskommittén. Studiemedel.

skulle betalas hade tagits bort och det var dessutom svårt att förutse när Bilaga
skulden skulle bli återbetald.
Det konstaterades att systemet ur statsfinansiell synvinkel på sikt skulle
leda till obalans i form av stora avskrivningar. Det var därför nödvändigt
med en omläggning av lånesystemet. Det principiella målet för det nya
lånet var att alla ska hinna betala tillbaka sina lån. Den enskildes ansvar
för upptagna lån skulle bli tydliga, med målet att konsekvenserna av
långivning och låneutnyttjande skulle kunna överblickas. Trygghetsregler
skulle dock finnas inbyggda i systemet med innebörden att låntagaren inte
skulle belastas över sin förmåga (prop. 1999/2000:10).
Som en följd av principen att lånen ska betalas tillbaka bedömdes att det
var nödvändigt att det ska finnas ett samband mellan lånets storlek och
kravet på återbetalning. Detta samband uppnåddes genom att tidsgränser
sattes för lånens löptid. Löptiden är 25 år eller det antal år som återstår till
dess låntagaren fyller 60 år. Årsbeloppet räknas upp med två procent vid
oförändrad ränta för att göra återbetalningen mindre betungande direkt
efter studierna, men med lite högre årsbelopp efterhand. Det nuvarande
lånet beskrivs närmare i avsnitt 3.4.2.

Maximitid och dispensregler
När studiemedelssystemet infördes 1965 bestämdes tidsgränsen för rätt till
studiemedel för eftergymnasiala studier till sexton terminer (åtta år). Det
fanns dock en möjlighet att göra undantag från denna tidsgräns om det
fanns särskilda skäl. I förarbetena framhölls att den föreslagna maximitiden om sexton terminer fick anses vara generöst tilltagen och att den
borde vara tillräcklig för varje grundläggande utbildning vid en
postgymnasial utbildningslinje, samt att den vid universiteten i många fall
borde förslå till en breddad grundexamen och ibland även till en högre
examen. Som exempel på ett särskilt skäl angavs att den studerande
tidigare uppburit förhållandevis litet i studiemedel på grund av att han haft
ganska stora förvärvsinkomster (prop. 1964:138, s. 163 och 189).
Tidsgränsen åtta år och undantag vid särskilda skäl behölls när en ny
studiestödslag trädde i kraft den 1 juli 1973. Denna tidsgräns gällde ända
fram till den 1 juli 1982 när tidsgränsen sänktes från åtta till sex år. I
samband med den förändringen förklarade departementschefen att
särskilda skäl borde anses föreligga när det rörde sig om forskarutbildning
och breddning eller påbyggnad av utbildning som kunde anses bedömas
värdefull för den enskilde eller samhället (prop. 1981/82:100, bil. 12, p. G
4, s. 613). Vid en reformering av studiestödsystemet 1989 uttalade
departementschefen att studiemedel borde kunna beviljas för någon eller
några terminer utöver de uppsatta gränserna för att en studerande skulle
kunna slutföra en längre högskoleutbildning, till exempel en
läkarutbildning (prop. 1987/88:116, s. 38). År 1998 togs möjligheten att få
studiemedel för forskarutbildning med hänsyn till särskilda skäl utöver
tidsgränsen bort. Praxisen hade utvecklats på så sätt att doktorander kunde
få studiemedel under hela forskarutbildningen även om tidsgränsen sex år
väsentligen överskridits. Motiven till ändringen var bland annat att
skuldbördan för forskarstuderande inte skulle bli för tung och att
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studiemedlen primärt borde användas för en bred grundutbildning.
Dessutom ville man förhindra att doktorander som hade haft en anställning
eller utbildningsbidrag skulle kunna finansiera ett regelmässigt ”femte år”
inom forskarutbildningen med studiemedel. En finansiering utöver de
stipulerade fyra åren ansågs endast vara nödvändig i undantagsfall och den
ansågs i sådana fall kunna ske genom fakulteten eller institutionen (prop.
1997/98:1, utgiftsområde 16, s. 100).
En särskild tidsgräns för studier på grundskolenivå och gymnasial nivå
infördes 1985 och bestämdes till fem år med möjlighet att göra undantag
vid särskilda skäl. Innan dess kunde studiemedel utgå för sådana studier
under ett obegränsat antal terminer. I förarbetena uttalades att särskilda
skäl alltid borde kunna anses föreligga om den studerande på grund av
bristfälliga kunskaper eller studieovana behövde fler än fem års studier för
sin grundskole- eller gymnasieutbildning. Det uttalades också att
studiemedel för ytterligare terminer borde kunna utgå när det var fråga om
gymnasiala påbyggnadsutbildningar (prop. 1984/85:100, bil. 10, p. E 4, s.
410). Tidsgränsen för studier på grundskolenivå och gymnasial nivå
sänktes 1989 till tre år. Motivet till sänkningen var att det ansågs orimligt
att en enskild studerande utan prövning skulle kunna genomgå flera
utbildningar i rad, uppbära studiemedel och belägga utbildningsplatser
som sökande utan tidigare utbildning stod i kö för. I förarbetena uttalades
det också att begränsningen kunde ge anledning till bättre studieplanering.
Det framhölls samtidigt att det fortfarande skulle vara möjligt att få
studiemedel för någon eller några terminer utöver gränsen för att en
studerande skulle kunna avsluta en längre gymnasieutbildning eller delta i
en kortare yrkesinriktad kurs (prop. 1987/88:116, s. 38 och 57).
Vad som kunde vara särskilda skäl utvecklades i allmänna råd från CSN.
I CSN:s tidigare allmänna råd gällde att en studerande kunde få studiestöd
för att avsluta en lång utbildning och i början av 1980-talet var det i
praktiken endast läkarutbildningen som var aktuell för detta undantag i
fråga om eftergymnasiala studier. 92 Av de senare allmänna råden från 1995
framgick att det ansågs finnas särskilda skäl att bevilja studiemedel i upp
till två terminer utöver sexårsgränsen för att avsluta eftergymnasiala
studier, alltså i sammanlagt 14 terminer. Om det rörde sig om en utbildning
på tio terminer eller mera beviljades studiemedel i upp till 15 terminer.
Detsamma gällde för studier som utgjorde en breddning eller påbyggnad
av grundutbildningen som bedömdes vara värdefull för den enskilde eller
samhället. För forskarutbildning ansågs det alltid finnas särskilda skäl att
bevilja studiemedel utöver sexårsgränsen. Denna del av de allmänna råden
gällande forskarutbildning upphävdes dock 1998 i samband med att
möjligheten att få studiemedel för forskarutbildning med hänsyn till
särskilda skäl utöver tidsgränsen togs bort. I de allmänna råden gavs också
som exempel på särskilda skäl att sökanden genomgår en sjuksköterskeutbildning och därefter utbildning till läkare. I ett sådant fall ansågs
studiemedel kunna beviljas för hela utbildningen även om antalet
kalenderhalvår för vilka studiemedel skulle uppbäras beräknades bli
väsentligt fler än tolv. Men en förutsättning var att studiemedel då inte
hade utnyttjats i nämnvärd omfattning för andra eftergymnasiala studier.
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CSN. Studiestöd under lång tid. Rapport 1998:2, s. 31.

Vidare angavs i de allmänna råden att utgångspunkten vid bedömningen Bilaga
av om det finns särskilda skäl att gå utöver sexårsgränsen bör vara den
totala återstående studietiden vid tidpunkten för ansökan. Om den
återstående tidpunkten ansågs vara alltför lång kunde en studerande senare
beviljas studiestöd vid en tidpunkt då den återstående studietiden rymdes
inom de angivna ramarna.
Den 1 juli 2001 reformerades hela studiestödssystemet. Flera olika
studiestöd, bland annat särskilt vuxenstudiestöd (SVUX), särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa (SVUXA) och särskilt utbildningsbidrag
(UBS), införlivades i studiemedelssystemet varigenom studiemedel blev
det enda studiestödet som kunde ges till vuxna studerande. Tidsgränsen
för studier på eftergymnasial nivå bestämdes till maximalt 240 veckor (sex
år). För studier på grundskolenivå och gymnasial nivå bestämdes
tidsgränserna till mellan 40 och 120 veckor (ett och tre år), dels med
utgångspunkt från studienivån, dels med utgångspunkt från den
utbildningsbakgrund varje studerande har. I förarbetena till
bestämmelserna uttalades att det var viktigt att studiestödsreglerna bidrar
till att studier på alla nivåer genomförs så snabbt och effektivt som möjligt,
varmed kostnaderna kan hållas nere både för den enskilde och det
allmänna. Det framhålls att de dittillsvarande reglerna – som innebar att
studiestöd kunde lämnas för viss tid utöver de fastställda tidsgränserna på
grund av särskilda skäl – i princip borde upphöra och att den praxis som
utvecklats har inneburit att många studerande i förväg har kunnat räkna
med att få studiestöd under 2–3 terminer utöver huvudregeln. Vidare
uttalades att inom en tidsram på tolv terminer ryms alla
högskoleutbildningar samt att en sådan i stor utsträckning också innebär
en möjlighet till komplettering och breddning och möjlighet att påbörja
forskarstudier. I fråga om studier på gymnasial nivå uttalades att
huvudregeln nu bör vara att studiemedel ska kunna ges under högst 120
veckor. Inom denna tid ryms repetitionsstudier, komplettering av
gymnasiebetyg och/ eller någon yrkesinriktad utbildning, men för den som
redan har en treårig gymnasieutbildning bör dock den längsta tiden
begränsas till högst 80 veckor. När det gäller studier på grundskolenivån
framhölls att det bör införas en tidsgräns till skillnad från den
dittillsvarande tillämpningen där studiestöd för studier på grundskolenivå
kunde lämnas så länge sådana studier bedrevs. Det konstaterades att för
flertalet studerande på denna nivå läggs studierna upp över tre terminer,
men att det kan vara svårt för många att börja studera på nytt i vuxen ålder
och att det därför är det rimligt att en studietid på upp till två år (80 veckor)
accepteras. För den som har mycket bristfälliga kunskaper i läsning,
skrivning och räkning kan tiden behöva förlängas ytterligare, dock högst
med en extra termin (20 veckor). Vidare konstaterades att huvuddelen av
de studerande på grundskolenivån redan har en grundskoleutbildning eller
motsvarande studier bakom sig. För nödvändiga repetitionsstudier bör stöd
kunna lämnas till sådana studerande under maximalt ett år, dvs. 40 veckor
(prop. 1999/2000:10, s. 92ff.).
Undantag från veckogränserna var dock möjligt om det fanns synnerliga
skäl. År 2005 infördes ytterligare en möjlighet till undantag från veckogränserna för äldre studerande. Den innebär att från och med det år en
studerande fyllde 40 år kan studiemedel lämnas under ytterligare 40
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veckor per utbildningsnivå om det finns särskilda skäl. Se närmare om
nuvarande tidsgränser och undantag i avsnitt 4.3.
En ny form av studiestöd infördes under åren 2003–2006, det så kallade
rekryteringsbidraget till vuxenstuderande. Det kunde lämnas för studier på
grundskole- eller gymnasienivå till studerande som hade kort tidigare
utbildning och som var eller riskerade att bli arbetslösa, eller till
studerande som på grund av funktionshinder behövde extra tid för att
uppnå studiemålen. Rätten till rekryteringsbidrag var begränsad till 50
veckor.
Den senaste formen av studiestöd som har införts benämns
studiestartsstöd. Det infördes i juli 2017 och kan ges till arbetssökande
mellan 25 och 56 år för studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Det
kan lämnas under sammanlagt högst 50 veckor vid studier på heltid.
Det tidigare rekryteringsbidraget räknades inte in vid bedömningen av
rätten till studiemedel för dem som studerade på grundskolenivå eller
gymnasienivå och gavs alltså utöver de veckor som kunde ges med
studiemedel på dessa nivåer. Motsvarande gäller för det nuvarande
studiestartsstödet.

Studietakt
När studiemedelssystemet infördes 1965 lämnades studiemedel för de
utbildningar som gav rätt till studiemedel, vilket var utbildningar som gick
på heltid. Från och med den 1 juli 1971 gavs även studerande på halvtid
rätt till studiemedel, utom när det gällde studier utomlands.
Under 1990-talet tillkom att studiemedel även kunde ges för studier vid
komvux som motsvarade 75 respektive 90 procent av heltid.
Den 1 juli 2001 ändrades reglerna och oavsett utbildningsform gavs nu
studiemedel för studier i Sverige på 50 eller 75 procent av heltid eller på
heltid. För studier utomlands lämnades studiemedel fortsatt enbart på
heltid.
Under 2008 hade ÖKS kommit fram till att studiestödsreglerna stred mot
EU-rätten. Genom beslut i nämnden blev det därmed möjligt att studera på
deltid (50 eller 75 procent av heltid) med studiemedel inom EES. Lagstiftningen ändrades sedan sommaren 2010 på så sätt att samma regler om rätt
till deltidsstudier på minst 50 procent gäller för studier inom Sverige,
övriga EES och i Schweiz. Deltidsstudier blev även möjligt i länder
utanför EES och Schweiz om det fanns särskilda skäl. Den 1 juli 2015 blev
det även möjligt att få studiemedel för deltidsstudier på minst 50 procent
utanför EES och Schweiz utan särskilda skäl om studierna kan
tillgodoräknas helt inom ramen för en studiemedelsberättigande utbildning
som den studerande bedriver vid en läroanstalt i Sverige, övriga EES eller
i Schweiz. För övriga utlandsstudier ges studiemedel på deltid enbart om
det finns särskilda skäl för det.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av resultat från år 2019

Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett ekonomiskt negativ
resultat för år 2019. Detta innebär att det inte finns några medel att
överföra till det egna kapitalet.
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