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Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk rapport. Februari 2020
Förslag till beslut

•

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten

Sammanfattning

Förvaltningen kommer fortlöpande ge nämnden ekonomisk information,
nulägesbeskrivning, avseende nämndens totala ekonomiska resultat för perioden och
resultatenheternas resultat för perioden. Av resursskäl har förvaltningen inte
möjlighet att utarbeta regelrätta månadsrapporter, utöver de av regionstyrelsen
fastställda månadsrapporterna1. Nämnden kommer därför att för månaderna
februari, maj, september, oktober och november ges nulägesbeskrivning, avseende
ekonomi.
Resultatrapport per den 29 februari 2020
Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

18 291

29 889

11 598

Flödesbidrag rörligt

21 770

21 866

96

Personalkostnader

-39 075

-37 254

1 821

-9 432

-2 127

7 304

Övriga kostnader

-21 466

-18 057

3 409

Internt flödesbidrag rörligt

-21 772

-21 866

-94

-51 684

-27 550

24 134

Lokalkostnader

Totaler
Exklusive kommunbidrag

1

Delårsrapport 1 och 2 samt månadsrapport för april
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Resultatrapport per den 28 februari 2019
Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

Bokslut 19

Intäkter

23 735

30 600

6 865

-27 535

Flödesbidrag rörligt

21 596

21 569

-27

722

Personalkostnader

-42 092

-37 537

4 555

22 938

-9 357

-9 397

-39

-1 792

Övriga kostnader

-22 851

-20 176

2 676

985

Internt flödesbidrag rörligt

-21 614

-21 636

-22

-1 014

-50 583

-36 576

14 007

-5 696

Lokalkostnader

Totaler
Exklusive kommunbidrag

Ovanstående tabeller (resultatrapporter) visar periodens omslutning januari-februari
för åren 2020 och 2019. Nettokostnaden minskar för perioden med nio miljoner
kronor, den procentuella minskningen är 24,7 procent, en förklaring till minskningen
är att lokalkostnaderna inte har gått fullt ut för perioden. En justerad beräkning där
lokalkostnaderna inte medräknas pekar på att nettokostnaden har minskat med 6,5
procent. Bruttokostnaden2 (den egna kostnadsutvecklingen) har för perioden minskat
med 2,7 procent i förhållande till februari månad 2019.
Att intäkterna för perioden visar på ett stort överskott har sin förklaring i att
statsbidrag är periodiserade, överflyttade från 2019 till 2020 för att återbetalas till
Skolverket under våren.
För att jämföra personalkostnaderna över åren bör hänsyn tas till att cirka 900 000
kronor avser justerade löneökningar för de båda åren. Hänsyn bör även tas till
avvecklingen av arbetsmarknadsinsatsen ”Extra tjänster” vilket för perioden 2019
hade ett utfall på 2,7 miljoner kronor och idag endast 168 000 kronor.
I jämförelse mellan åren ökar periodens resultat från 14 miljoner kronor till 24,1
miljoner kronor, en ökning med 10,1 miljoner kronor.
Periodens resultat per enhet, exklusive lokalkostnader
Februari 2020

Utfall

Resultat

TOTALT

-42 252

-25 423

16 829

AVD OCH SKOLFORMER

-11 177

3 502

14 679

-182

-174

8

-1 316

-2 683

-1 367

-328

-729

-401

Vuxenutbildning

-3 311

11 139

14 450

Folkhögskolan

-1 366

-206

1 160

Ungdomsverksamhet

-2 480

-2 104

376

Arbetsmarknad

-2 194

-1 742

453

-31 075

-28 925

2 151

Antagning, interkom. ers.

-6 582

-5 591

990

Inack- och reseersättning

-337

-455

-118

Ordförande
Avdelningschef
Integrationsenhet

GYMNASIET

2

Budget

Avser kostnader för personal, övriga kostnader och volymförändringar i elevvolymer lokalkostnader är inte medräknade.
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8

1 881

1 873

-2 607

-2 265

342

Gymnasiet gemensamt
-(ej Lokaler), måltider, tilläggsbelopp
-Försörjning

-142

-84

58

-IT

-432

-326

106

-20 984

-22 085

-1 101

Resursfördelning

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
Tf Utbildningsdirektör
Skickas till
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Tjänsteskrivelse

GVN 2020/61
26 februari 2020

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Äskande av medel gällande välfärdsmiljarderna
Förslag till beslut

•

Att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för budgetåret 2020, hos
regionstyrelsen hemställer om ett ramtillskott på 4,5 miljoner kronor med hänsyn
till regeringens beslut om de nya välfärdsmiljarderna.

Sammanfattning

Regeringen presenterade i januari 2020 nya satsningar på välfärd och trygghet. Det
handlar om fem miljarder för en stärkt välfärd. Tilldelningen till kommunerna är 3,5
miljarder kronor varav Gotland tilldelas 20,2 miljoner kronor. För år 2021 beräknas
dessa ingå i det generella statsbidraget. Vid regeringens vårändringsbudget för 2020
kommer troligen miljarderna att mer specificeras.
Med anledning av det effektiviseringskrav som ålagts nämnden för 2020 och där
nämndens verksamheter kortsiktigt under 2020 har svårigheter att hämta hem
effektiviseringskravet begärs ett extra tillskott (engångsbelopp) för budgetåret 2020.
De önskade tillskotten fördelas enligt följande:
Kategori

Belopp, tkr

Omställningskostnader folkhögskolan (FHS)

1 200

Minskade ersättningar arbetsförmedling (FHS)

1 100

Vuxenutbildningen, yrkesvux

2 200

Summa

4 500
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Bedömning

Förvaltningens bedömning är att föreslå nämnden att begära tillskott från de
tillkommande välfärdsmiljarderna av regionstyrelsen.
Har nedan perspektiv beaktats:
Barn- och elevperspektiv

Ja

Jämställdhetsperspektiv

Ja

Landsbygdsperspektiv

Ja

Ekonomisk konsekvensanalys

Ja

Behövs utförligare information Not

Nej

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

GVN 2020/55
5 mars 2020

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av resultat från 2019, verksamheterna
Förslag till beslut

•

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar för år 2020 att anvisa
218 900 kronor ur nämndens Eget kapital för överföring av resultat till de
enheter som redovisat ett positivt resultat för år 2019
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att för år 2020 att anvisa 23 274
kronor av Eget kapital till arbetsmarknadsenheten

Sammanfattning

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

Organisation 3pos

Personal-

Årsbokslut

kostnadsutfall
2019, tkr

2019, tkr

462 Integration
463 Vuxenutbildning
464 Folkhögskolan
465 Ungdomsverksamheten
467 Arbetsmarknad Not
461 Wisbygymnasiet
Summa
Not

4
32
35
14

938
736
250
795

94 701
182 420

1 408
2 090
500
189
-1 108
4 735
7 814

Avkastning

Andel
personal

10 procent
max 50 000 kostnadsutfall
kr
50 000
2,71%
50 000
17,95%
50 000
19,32%
18 900
8,11%
50 000
51,91%
218 900
100,00%

Omfördelning
kronor
5 925
39 282
42 299
17 754
113 639
218 900

Arbetsmarknad uppnådde inte ett positivt resultat

Omfördelat belopp avrundas till närmaste tusental.
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Förslag till beslut avser endast hantering av enheternas överskott i 2019 års bokslut,
totalt 218 900 kronor.
Något förslag till överföring av underskott föreligger inte.
Förvaltningen föreslår att utöver ovan förslag även tilldela arbetsmarknadsenheten
ett tillskott på 23 274 kronor, anledningen till detta har sin grund i att
arbetsmarknadsenhetens negativa resultat härrör av att ”Vuxkomp” till stora delar
varit ofinansierat, saknats budget, vilket har medfört att enheten gjort underskott för
2019.
Bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden, överför 218 900 kr av 2019 års överskott
(resultatenheterna) till 2020.
Förvaltningen föreslår också att finansiering sker med nämndens Eget kapital.
Nämndens Eget kapital var vid ingången av år 2019 på 30,4 miljoner kronor. Det
egna kapitalet för 2020 är i dagsläget ej fastställt.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
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GVN 2020/6
24 februari 2020

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2021 - 2023
Förslag till beslut

•

Strategisk plan och budget för 2021 – 2023 fastställs, inklusive bilaga 1 - 3

Sammanfattning

Strategisk plan och budget ger besked om gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs samt hur de ska
finansieras under perioden 2021 - 2023.
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.
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. En ökad riktad statlig
resurstilldelning medför på längre sikt ett ökat beroende av riktade statsbidrag.
Sammanfattningsvis antas uppdragen för nämnden öka då dels utmaningarna till att
matcha arbetssökande med arbetsmarknadens behov av kompetens ökar liksom de
statsbidrag som ska stärka dessa verksamheter, dels att etablering av nyanlända
gotlänningar fortsatt kommer att vara en utmaning vilket även innebär
utvecklingsbehov inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och folkhögskolan.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att strategisk plan och budget är upprättad enligt de
anvisningar som getts och i upprättandet av planen har hänsyn tagits till de
ekonomiska utmaningar som såväl regionen som nämnden står inför framöver.
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Har nedan perspektiv beaktats:
Barn- och elevperspektiv

Ja

Jämställdhetsperspektiv

Ja

Landsbygdsperspektiv

Ja

Ekonomisk konsekvensanalys

Ja

Behövs utförligare information Not

Nej

Not

Exempelvis konsekvensanalys m.m.

Beslutsunderlag
Strategisk plan och budget 2021 – 2023
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-24
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
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1. Verksamhet och resurser för 2021 – 2023
1.1. Sammanfattande bedömning av balansen mellan uppdrag, mål och
resurser

Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga
reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar på
vuxenutbildningar och folkhögskola, dels om omfattande reformer inom gymnasieskolan
och vuxenutbildningen, men även förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken
och dess påverkan på kommuner och Arbetsförmedlingen. Dessutom pågår
utvecklingsarbeten med att förbättra samverkan mellan förvaltningar inom Region Gotland
samt andra aktörer för att fler gotlänningar ska komma i arbete eller studier
Andra avgörande utmaningar är hur nämnden ska kunna hantera de demografiska
förändringarna med fler elever samtidigt med färre medborgare i arbetsför ålder och ett
mer ansträngt ekonomiskt läge för Region Gotland.
För att lösa utmaningarna med att dels möta behoven av att försörja det gotländska
näringslivet med kompetens och behoven av att ge fler gotlänningar utbildning och
sysselsättning krävs en fortsatt utveckling av samverkan mellan nämnder, förvaltningar
samt externa aktörer.
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. En ökad riktad statlig resurstilldelning medför på längre sikt ett ökat beroende
av riktade statsbidrag.
Sammanfattningsvis antas uppdragen för nämnden öka då dels utmaningarna till att matcha
arbetssökande med arbetsmarknadens behov av kompetens ökar liksom de statsbidrag som
ska stärka dessa verksamheter, dels att etablering av nyanlända gotlänningar fortsatt
kommer att vara en utmaning vilket även innebär utvecklingsbehov inom gymnasieskolan,
vuxenutbildningen och folkhögskolan.
1.2. Mål och resurser utifrån resultat 2019

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Nämndens resultat för budgetåret 2019 blev negativt på 5,7 miljoner kronor. Nämndens
negativa resultat förklarades av att obalans fanns i resursfördelningen (rörliga flöden elevvolymer) som varit underfinansierad under året och som härrör från att förväntade
ersättningar från Migrationsverket avseende elever i asyl inte hade inkommit i den
utsträckning som budgetmässigt hade planerats. Nämnden har under 2019 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.
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.
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
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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 våren 2018 till 228 ungdomar våren 2019. Det minskade antalet
ungdomar antyder att riktade åtgärder har givit effekt och bidrar därför till en ökad
måluppfyllelse. Utvecklingen av minskade statsbidrag 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).
1.3. Omvärldsanalys och bedömning av verksamhet och ekonomi 2020

För att möta de utmaningar som skolväsendet står inför pekar Skolverket i sin
lägesbedömning på fyra utvecklingsområden:





En skola som möter varje elev
Strategier för lärarförsörjningen
Kvalitet i varje skolform
Skolans förmåga att möta nyanlända elever

Den samlade utbildnings- och arbetslivsförvaltningen förmåga att leva upp till de
förväntningarna är goda, då vi kan se att resultaten i våra verksamheter håller sig på en hög
nivå. Medarbetarna har en hög kompetens och sjuktalen ökar något.
Region Gotland står dock inför betydande utmaningar beroende på de demografiska
förändringarna med fler barn och elever samt färre medborgare i arbetsför ålder.
Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna under åren som kommer och
får mycket stor påverkan på hur vi kan säkra likvärdigheten för barn och elever över hela
ön. Det kommer att krävas många typer av åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga. En
del i detta är vikten av att Region Gotland fortsätter ha en balans i lönebilden och fortsätter
utveckla attraktivare arbetsplatser för att så väl behålla befintlig personal som att kunna
nyrekrytera.

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Statliga reformer och riktade satsningar genom till exempel statsbidrag påverkar i stora
delar det utvecklingsarbete som genomförs inom nämndens verksamhetsområde och en del
av inriktningen framåt.
Nämndens verksamheter förväntas spela en avgörande roll för flera stora
samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke,
vägledning till utbildning och arbete samt kompetensförsörjningen till arbetslivet.
Utbildning är en allt viktigare del i arbetsmarknadspolitiken. Vuxenutbildningen har och
kommer fortsätta att ha en betydande roll med att erbjuda olika former och nivåer av
utbildning, men även ge möjlighet till kompetensväxling och kompetenshöjande insatser.
Lärcentrum på vuxenutbildningen är viktig för att klara en del av kompetensförsörjningen
och har stärkts upp av utvecklingsmedel i form av statsbidrag från Skolverket. På sikt
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kommer troligt en avveckling av utvecklingsmedlen att ske vilket innebär att
ramförstärkning för Lärcentrum behöver göras.
Trots att arbetslösheten är förhållandevis låg på Gotland så finns det personer som står
långt från arbetsmarknaden. Samtidigt saknar Gotlands företag och arbetsgivare i hög
utsträckning den kompetens de behöver i sina verksamheter. Olika arbetsmarknadsinsatser
som till exempel vuxenutbildningar är därför viktiga komponenter i detta. Till det kommer
att flera yrkesgrupper inom vår förvaltning är bristyrken i hela landet och arbetet med att
attrahera till dessa yrkesval och flytt till Gotland är fortsatt viktigt.
En utmaning framåt är etablering, meningsfull sysselsättning och att skapa delaktighet för
våra nya medborgare, både kvinnor och män, i vårt gotländska samhälle. Särskilt behöver
nyanlända kvinnors situation uppmärksammas och där spelar förskolan en stor roll. Med
fler barn till nyanlända i förskolan ökar kvinnornas möjlighet att välja studier och arbete
samt barnens fortsatta möjligheter att lyckas i skolan. Ett samarbete mellan
Arbetsförmedlingen, socialnämnden (SON) och GVN är Vuxkomp, vilket kommer att
utvärderas under 2020.
Förberedelser för att möta det ökade antalet elever i gymnasieskolan den kommande 10årsperioden behöver inledas redan nu. Bedömningen är att elevökningen kan hanteras
bland annat med hjälp av schemaförändringar för att kunna nyttja lokalerna effektivare,
dock förutsätter detta en förändring och samordning av den lokala kollektivtrafiken.
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 för 2020 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.
1.3.1 Kompetensförsörjning

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Lärarbristen fortsätter att vara en betydande utmaning, från förskola till vuxenutbildning.
Samtidigt upplever många lärare en hög arbetsbelastning och brist på tid för det
pedagogiska uppdraget. Enligt Skolverket känner sig hälften av alla lärare alltid eller oftast
stressade i skolan. Hela skolan behövs för att alla elever, oavsett deras bakgrund eller vilken
skola de går i, ska få goda möjligheter att utveckla kunskaper och värden. Alla som arbetar i
skolan behöver ha goda förutsättningar för att skapa en så positiv lärmiljö som möjligt. De
behöver också få goda förutsättningar att arbeta tillsammans och lära av varandra.
Även andra kategorier inom nämndens ansvarsområde är svårrekryterade, t ex studie- och
yrkesvägledare. Förutom att tillgången på kvalificerad arbetskraft är begränsad och
förväntningarna på högre lönenivåer har ökat, kommer också stora delar av
medarbetarkåren gå i pension inom de närmaste åren. Enligt Skolverkets beräkningar
kommer drygt 127 gymnasielärare att behöva rekryteras på Gotland inom tio år, vilket
motsvarar ca 89 procent av dagens lärarkår. Inom skolledarkåren, där vi också har
rekryteringssvårigheter, har löneläget i förhållande till lärarkåren krympt kopplat till de
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statliga satsningarna karriärtjänster och lärarlönelyft. Detta innebär att extra lönesatsningar
även behöver riktas till skolledarna.
Tillväxtverket har tilldelat Region Gotland medel för att främja kompetensförsörjning inom
ramen för Kompetensplattformen. Vuxenutbildningen har en stor roll i planeringen av
utbildningar kopplade till kompetensförsörjningsarbetet. En förhoppning är att
Kompetensplattformen bidrar med den analys som är nödvändig för vuxenutbildningens
planering av yrkesutbildningar i syfte att möta näringslivets behov.
Den statliga satsningen Lärarlönelyftet har inneburit att lönebilden har förskjutits påtagligt
för stora delar av lärarkåren, vilket också påverkat skolledarkåren där det så kallade
respektavståndet har minskat. Inom GVN:s ansvarsområde kan Lärarlönelyftet endast
tilldelas gymnasieskolans lärare men detta har påverkan på samtliga lärarkategorier, alltså
även för lärare inom vuxenutbildningen och inom folkhögskolan. Även
karriärtjänstsystemet har påverkat lönebilden och därmed bidragit till ökade förväntningar
på högre lönenivåer för hela lärarkollektivet och för skolledarkåren. Fortsatta
lönesatsningar behöver göras, både för att behålla och för att kunna rekrytera duktiga lärare
och skolledare.
1.3.2 Löpande och strukturella förändringar

Det finns en stor osäkerhet kring statsbidragen, såväl storlek som innehåll. Statsbidragens
storlek påverkar även utbudet av yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.
Vuxenutbildningen lyfts ofta fram som en av lösningarna på kompetensförsörjningsbristen.
Skolverkets siffror visar att bland annat yrkesutbildningar för vuxna ökar och utifrån de
kompetensförsörjningsbehov som Gotland står inför är det av allra största vikt att en
planering av yrkesutbildningar sker i samverkan med gymnasieskolan. Utredningen Planering
och dimensionering av gymnasial utbildning (Kommittee dir.2018:17) ska föreslå hur
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särvux bättre kan
planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Utmaningar
finns beträffande samverkan kring personal och lokaler men förhoppningen är att
enheterna tillsammans ska kunna erbjuda så kostnadseffektiva utbildningar som möjligt.
I lagrådsremissen Komvux för stärkt kompetensförsörjning föreslås ändringar i skollagen
(2010:800). Förslagen syftar bland annat till att kommunal vuxenutbildning (komvux) i
högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av
utbildning i olika skeden av livet.
1.3.3 Elevflöden och demografi kommande år

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Elevvolymen, antal årselever, är ökande de närmaste tio åren och motsvarar i genomsnitt
624 elever som årligen påbörjar sina gymnasiestudier. Årselever är den prognostiserade
volymen av elever som är studerande vid samtliga huvudmän. Den kommunala
gymnasieskolan i den egna kommunen har under planperioden cirka 82,7 procent av
årseleverna, den resterande delen av årseleverna fördelar sig mellan fristående huvudmän
och andra kommunala huvudmän.
Planeringsunderlaget för gymnasieskolan utgörs av elevkullarnas1 storlek.

Elever folkbokförda på Gotland som är inskrivna i de tidigare skolformerna, statistiken är hämtad från barn- och
elevregistreringsprogrammet Procapita – Tieto Enator, elever i asyl är här inte medräknade
1
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1.4. Nämndens behov och prioriteringar 2021-2023

Det ekonomiska läget för regionen inför 2021 - 2023 är uttryckt som – i dagsläget stabilt –
under förutsättning att verksamheterna klarar av de effektiviseringskrav som beslutats.
Regionens budgeterade resultatet för 2020 är 120 miljoner kronor. För 2021 är det
budgeterade resultatet nära 106 miljoner kronor och för 2022 är det 160 miljoner kronor. I
detta ingår effektiviseringskrav på 60 miljoner kronor år 2020 och 70 miljoner kronor per
år de två efterföljande åren. Nämndens förutsättningar att kunna utföra uppdraget kan
enbart ske genom omprioriteringar inom befintligt budgetutrymme.
1.4.1 Digitalisering

Skolväsendet har ett tydligt uppdrag i skollagen och läroplanerna att alla barn och elever
ska ha samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Ny teknik, digitalisering och
internet är också några av nycklarna för alla medarbetare att hitta nya effektivare arbetssätt,
samverkan och en mer tillgänglig förvaltning. Den nationella digitaliseringsstrategin2 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.
Parallellt med detta sker satsningar på kompetensutveckling och utbildningsinsatser på
området. Succesivt införs flera e-tjänster för vårdnadshavare, men även som interna
tjänster, i syfte att hitta effektivare arbetssätt och skapa en mer tillgänglig förvaltning.
Under planperioden planeras flera projekt i syfte att utveckla verksamhetens processer.
Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.2 Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola

Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) är ett fristående
forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. De gör det
genom att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och

2

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Beslutad av regeringen 2017
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skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden
som har stor betydelse för lärandet.
Ifous är ett helägt dotterbolag till Skolporten AB. Det är icke vinstutdelande och
finansieras i huvudsak via medlemsintäkter. Medlemskapet tecknas på huvudmannanivå förskola till vuxenutbildning är inkluderade. För Region Gotland innebär detta att man
tecknar avtalet för hela utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Kostnaden i
deltagaravgifter beräknas bli 839 000 kronor
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.3 Samverkan mellan, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen

Ett samarbete, kallat Vuxkomp, har utvecklats mellan socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen som har tagit fasta på alla goda resultat
och erfarenheter som erhållits i projektet UngKomp där man bland annat arbetat med
multikompetenta team. Vinsten ligger i att personer snabbare kommer till en aktivitet och
på sikt inte behöver uppbära försörjningsstöd.
Arbetet med Vuxkomp under 2019 var ofinansierat vilket föranledde att
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen3 lämnade ett negativt resultat. Nyligen
tagna beslut på nationell nivå kommer också att påverka möjligheten för Vuxkomps
utveckling, bland annat avskaffande av naturnära jobb och extratjänster för att nämna
några. Även Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag kan komma att påverka
verksamhetens utveckling. Med anledning av nationella förändringar är det oklart vilka
medel som behövs för att driva verksamheten vidare. Utan tillskott av extra medel måste
Vuxkomp på sikt avvecklas.
GVN avser att begära en ramförstärkning motsvarande fyra heltidstjänster för detta.
1.4.4 Svenska för invandrare (Sfi)

Att erbjuda nyanlända elever en utbildning av god kvalitet är en stor utmaning för
skolväsendet. Den långsiktiga trenden att vuxenutbildningen fått allt fler utlandsfödda
studerande har fortsatt. Gotlands folkhögskola har också på senare år fått en förändrad
rekryteringsbas där nyanlända är en målgrupp. Det är viktigt att betona att andelen
nyanlända elever även resulterar i ökade kostnader för pedagogiskt stöd och
studiehandledning i verksamheten.

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Sfi:s elevantal har ökat markant de senaste två åren. Till viss del kompenseras
vuxenutbildningen för detta genom etableringsersättningen. Det bör beaktas att flera av
dessa elever inte kommer hinna bli klara med sin utbildning inom ramen för etableringen
som är på två år. Budgeten för sfi har inte ökat i samma utsträckning som elevantalet har
ökat vilket innebär att verksamheten inte bär sina ”egna kostnader”. Mot bakgrund av detta
bör ramen för sfi ses över inför kommande år och inför nya utmaningar.
Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och
samhällslivet, så kallad utbildningsplikt. Detta innebär bland annat att nyanlända med kort
utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, måste erbjudas vuxenutbildning
med heltidsstudier förutom sfi. Därför är det viktigt att kunna säkerställa att det finns en
mottagningskapacitet inom vuxenutbildningen samt att finansieringen är tryggad. Antalet
personer som omfattas av utbildningsplikten och deltar i utbildning förväntas öka. Det bör

3

Vuxenutbildningen finansierade kursen ”Steget in” som är en del av Vuxkomp.
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betonas att etableringsersättningen inte täcker alla kostnader som är förenade med
utbildningsplikten.
GVN avser att begära en ramförstärkning motsvarande en miljon kronor för detta.
1.4.5 Kompetensförsörjning

Lärosätena kommer inte under kommande år att kunna utbilda tillräckligt med lärare inom
samtliga ämneskompetenser för att täcka de behov som finns. Region Gotland måste
därför ta ett större eget ansvar för att vidareutbilda egen personal för att undvika en
långsiktigt förstärkt lärarbrist. Detta bör främst ske genom förväntade fortsatta statliga
satsningar på vidareutbildningsmöjligheter för lärare, med förstärkning av egna medel för
att skapa attraktiva villkor för att motivera redan anställda lärare att vidareutbilda sig mot
tydliga bristområden. Kostnad för att öka möjligheten att befintliga lärare satsar på
vidareutbildning beräknas till cirka 400 000 kronor.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
För att ytterligare förstärka attraktiviteten och skapa hållbara uppdrag som lärare, där
professionen kan fokusera på det pedagogiska arbetet, bör det ske en fortsatt satsning på
alternativa kompetenser inom skolan, såsom socialpedagoger och lärarassistenter.
Rekrytering av alternativa kompetenser kan också bli aktuell inom t ex studie- och
yrkesvägledningen, där motsvarande fördelning av arbetsuppgifter kan ske genom SYVadministratörer. Bedömningen är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan erhålla
statsbidrag för delar av dessa satsningar samt att eventuella extra kostnader kan finansieras
inom given budgetram.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
Så kallade mentorsanställningar är ett sätt att behålla kompetens inom skolan. En sådan
anställning innebär att en medarbetare efter uppnådd pensionsålder erbjuds en
tidsbegränsad anställning, där en del av uppdraget innebär att vara mentor för yngre
kollegor och en del att ansvara för undervisning inom sin grundprofession. Det senare
uppdraget blir då i mindre omfattning än tidigare. Kostnad för inrättande av
mentorsanställningar beräknas till cirka 120 000 kronor.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

1.4.6 Heltidsresan

SKL och Kommunal har träffat en central överenskommelse om att heltidsarbete för
anställningar inom Kommunals avtalsområde ska vara normen fr o m 1 juni 2021. Inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen innebär den s k heltidsresan att konverteringar, det
vill säga tidsbegränsade anställningar som övergår till tillsvidareanställningar enligt regler i
lagen om anställningsskydd, inom Kommunals område bevakas löpande i syfte att erbjuda
berörda heltidsanställning. Samtliga annonser bevakas också för att i möjligaste mån
undvika nyrekrytering av deltidsanställningar. För att detta ska vara möjligt krävs det att
varje chef ser över sina förutsättningar för att organisera för heltid, men också att Region
Gotland som helhet har en organisation för att samordna behoven för verksamheter som
tillhör olika förvaltningar. Om en gemensam struktur för att erbjuda heltider inte finns på
plats fr o m 1 juni 2021 riskerar verksamheterna att få kostnader som inte ryms inom
budgeterad ram. I nuläget finns 3 medarbetare inom GVN:s ansvarsområde som enligt
Heltidsresans kriterier kommer att ha rätt att arbeta heltid. Om dessa väljer att göra det och
om budgeterade utrymmen för detta saknas, innebär det en extra kostnad motsvarande 400
000 kronor beräknat på 2020 års lönenivå.

9 (15)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2021–2023

GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.5 Driftbudget 2021 – 2023
1.5.1 Ramförändringar i sammandrag inklusive motivering

Sammanställning av behov av budgetförstärkning 2021–2023, tkr
Jämförelse med budget år 2020
Gymnasieskola

2021
6 936

2022
8 809

2023
10 241

Arbetsmarknad och integration

2 200

2 200

2 200

Vuxenutbildning

1 000

1 000

1 000

Finansieringsprincipen

-

-

Driftskonsekvenser investeringar i
lokaler
Summa, (+ökat behov, - minskat behov)

-

656

1 376

12 665

14 817

10 136

-

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för 2020–2022 är ramjustering för ökat
antal elever i gymnasieskolan inarbetade i plankalkylen för åren 2021–2023, då beräknades
det vara en liten minskning i antalet elever för budgetåret 2021. Vid omräkning av antalet
elever inför strategisk plan och budget 2021–2023 finns behov av ramförstärkning. För
budgetåret 2021 beräknas det vara närmare 81 elever fler än vad som angivits i tidigare
plankalkyl. Den sammanlagda ramökningen som begärs till resursfördelningen är 6,1
miljoner kronor. Utöver ramjusteringar för förändringar i elevvolymer begärs även
kompensation för externa avtal med 800 000 kronor, vilket i huvudsak avser ersättning till
extern huvudman.
1.5.2 Generella statsbidrag enligt finansieringsprincipen

Finansieringsprincipen tillämpas när riksdagen, regeringen eller statliga myndigheter
beslutar om regeländringar som tar sikte på de verksamheter som bedrivs av kommuner
och landsting. Exempel på sådana beslut är när:
införande av nya obligatoriska uppgifter.
 frivilliga uppgifter blir obligatoriska
 det kommunala ansvaret för vissa uppgifter tas bort eller avregleras
 staten ändrar ambitionsnivåerna för befintlig verksamhet
Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och
kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. Principen innebär att kommuner och
landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att
finansiera statliga beslut.
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På senare år har flera genomgripande reformer genomförts inom nämndens
verksamhetsområden och förmodligen kommer det även i framtiden att ställas krav på
omställningar och genomförande av nya reformer inom nämndens ansvarsområden.
Förvaltningen har under flera år haft ambitionen att säkra att finansieringen av statliga
beslut som regleras i den kommunalekonomiska utjämningen och berör gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden också tillförs den utförande nämnden.
De senaste åren har förvaltningen avstått att äska särskilt för bidrag som varit generella då
de riktade statsbidragen har ökat och förvaltningen sökt dessa själva. Enligt den senaste

10 (15)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2021–2023

”Specificeringen av generella statsbidrag för kommuner åren 2019–20224” framgår att det i
dagsläget inte går att utläsa några nya generella statsbidrag som tillfaller Region Gotland
inom nämndens verksamhetsområden för 2021 och framåt. Möjligen kan det utifrån
nämndens verksamhetsområden beaktas att regeringens fördelning av välfärdsmiljarderna
avseende nämndens verksamheter kommer att ingå i de generella statsbidragen från och
med år 2021.
Regeringens ”vårändringsbudget” för 2020 kan dock innebära förändrade reformer inom
integration, arbetsmarknad, vuxenutbildning och gymnasieutbildning vilket kan påverka
tilldelningen av generella statsbidrag till kommuner runt om i Sverige. Detta gör att
nämnden i nuläget väljer att inte äska för generella bidrag utan inväntar regeringens
”vårändringsbudget” för 2020.
1.5.3

Jämförelse med andra kommuner

Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade
programutbudet på Gotland 10,3 procent högre än i riket år 2020. I jämförelse med
föregående år har den budgeterade kostnaden minskat med 10,4 procent. Kostnaden för
gymnasieutbildning uttryckt som kronor per invånare har den senaste åren minskat. Region
Gotland har procentuellt högre kostnader för gymnasieutbildning än vad som motiveras av
den egna strukturen enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet. För år 2018 var
kostnaden 5,4 procent i avvikelse mot referenskostnaden5, vilket motsvarar 11,7 miljoner
kronor. Avvikelsen som gymnasieskolan har mot referenskostnaden kan förklaras av höga
lokalkostnader per elev. Lokalkostnaden omräknad som en del av referenskostnaden är
cirka 15 miljoner kronor, det vill säga att om den egna lokalkostnaden låg i paritet med
jämförbara kommuners lokalkostnad för gymnasiet så skulle gymnasiet i Region Gotland
ligga under referensvärdet. Gymnasiet har under de senaste fyra åren haft en hög grad av
effektivisering, vilket bland annat kan redovisas som antalet elever per lärare.
12,5
12,1

12,0
11,5
11,0

11,0

10,5
10,2
10,0
9,5
2014

2015
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Gotland

2016
Samtliga kommuner

2017

2018

Kommungruppen

Diagrammet visar att Region Gotland sedan 2014 har en ökning av antalet elever per lärare
medan de jämförbara grupperna, från år 2016, går mot att minska, ökningen från 2016 till
2018 motsvarar 13 procent.
Publicerad 2019-09-18 hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Referenskostnaden bygger i sin grund på standardkostnaden det vill säga den kostnad som kommunen skulle ha om verksamheten
bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna.
4
5
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Den kommunala vuxenutbildningen6 har sammantaget lägre kostnad i jämförelse med
kommungruppen och samtliga kommuner. Utbildningskostnaden för grundläggande
vuxenutbildning för 2018 är 13 procent högre än de nedan redovisade
kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 7 754 kronor per
heltidsstuderande (årsplats). Den högre kostnaden förklaras av ett lågt deltagande i
förhållande till lagkravet om att kommunen ska tillhandahålla en organisation för
vuxenutbildning. Utbildningskostnaden för gymnasial vuxenutbildning för år 2018 är 12,9
procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 6 290
kronor mindre per heltidsstuderande. Den lägre kostnaden förklaras bland annat av att den
upphandlade vuxenutbildning av såväl interna som externa utförare medräknas.
Utbildningskostnaden har från 2017 till 2018 ökat med 37,7 procent.
2017
2018
Grundläggande

Vuxenutbildning
Gotland
Jämförelser

2017
2018
Gymnasial

61 410

67 413

30 948

42 614

Samtliga kommuner

53 003

66 020

46 617

50 374

Kommungruppen

50 154

53 298

46 410

47 433

Avser nettokostnad år, kronor per heltidsstuderande, kommunal regi

Svenska för invandrare (sfi) har i en jämförelse en låg kostnad. Kostnadsnivån för år 2018
är 20,3 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 74,5
kronor mindre per studerande. Antalet elever på Sfi har under de senaste åren ökat kraftigt
vilket har medfört en ökad kostnad, från 2017 till 2019 har elevtalet ökat från 292 elever till
402 elever, en ökning med 110 elever.
2017

Svenska för invandrare
Gotland
Jämförelser

2018

153

292

Samtliga kommuner

345

360

Kommungruppen

344

373

Avser kostnad kronor per invånare, samtlig regi

1.5.4

Resursfördelningsmodell

Gymnasieskola
Resursfördelningsmodell/flöden (+ökat behov, - minskat behov)
Jämförelse med budget år 2019, tkr
2021

2022

2023

5 248

6 421

8 014

2 247

2 247

2 247

Från annan kommun

-131

-131

-131

I annan kommun, kommunal skola

-524

-524

-772

I annan kommun, fristående skola

457

457

83

Återsökta ersättningar

-1 161

-461

-

Summa

6 136

8 009

Kommunala skolan

I den egna kommunen
Fristående skolan

I den egna kommunen

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Interkommunal ersättning

Statliga ersättningar

6

9 441

Avser här redovisade kostnader för år 2018 i kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA).
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2020

Kommunala skolan

2021

-

2022

-

-

Fristående skolan

Externa avtal

800

800

800

Summa

800

800

800

6 936

8 809

10 241

Netto

Inför år 2021–2023 minskas prognosen för de återsökta ersättningarna från
Migrationsverket, avseende elever i asyl.
Elevflöden för perioden
År

2021

2022

2023

1 621

1 635

1 654

241

241

241

Kommunal skola, annan kommun

58

58

56

Fristående skola, annan kommun

45

45

42

1 965

1 979

1 993

Kommunal skola, egna kommunen
Fristående skolan, egna kommunen

Summa
Not

I den kommunala skolan är 20 elever medräknade från annan kommun.

Förändring
Förändring i elevtal, jämförelse med 2020
År

2021

2022

2023

Kommunal skola, egna kommunen

62

76

95

Fristående skolan, egna kommunen

15

15

15

Kommunal skola, annan kommun

-1

-1

-3

Fristående skola, annan kommun

5

5

2

81

95

109

Summa
Not

I den kommunala skolan är 11 elever medräknade från annan kommun.

1.6 Taxor och avgifter, interna och externa

Nämnden följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige
1.7 Kompensation för externa avtal

Några externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2020 finns inte. Lagen om
offentliga bidrag på lika villkor ger däremot effekter som liknar avtal. Kompensationen för
2021 beräknas uppgå till 800 000 kronor.

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

2. Investeringsförslag med motiveringar 2021–2025
2.1 Lokaler

I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans mellan
organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga
regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar
våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Arbetet med lokalplanering och behov beskrivs utförligt i ”Investeringsplan lokaler 20212025”. Förvaltningen har tillsammans med hyresvärden och verksamhetsansvariga kartlagt
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dagens lokaler och beräknat framtida behov efter Statisticons befolkningsprognos som tar
hänsyn till arbetsmarknadens förväntade utveckling och planerade
bostadsbyggen. Förvaltningen har även tagit särskild hänsyn till förväntade reformer inom
vuxenutbildningen för att få en så riktig prognos som möjligt.
För Gotland tillkommer under åren 2019–2027 cirka 349 ungdomar som kan söka
gymnasieskola medan befolkningen in åldrarna 19-64 kommer att minska med 185
personer.
För mer information, se bilagor 1 - 2
2.2 IT-investeringar

Satsningen på att fortsatt utveckla IT- miljön utifrån förvaltningens handlingsplan för
digitalisering pågår. Aktiviteter inom ramen för handlingsplanen är införandet av ett nytt
gemensamt skoladministrativt system och med detta en översyn av hela systemarkitekturen
inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nya digitala lärverktyg och lärresurser införs
kontinuerligt och skall integreras i en portal där användare med en inloggning når sina
resurser. Införande av lärplattor och datorer fortsätter där målet är att alla elever ska ha en
individuell enhet till år 2022. Andra exempel kan vara att utveckla den digitala miljön i
klassrummet men även det pedagogiska arbetet i klassrummet.
De administrativa stödprocesser som krävs behöver också utvecklas med hjälp av
digitaliseringen. För en effektiv förvaltning av fler digitala system och tjänster kommer en
central hantering av processerna att krävas och att resurser avsätts.
GDPR (General Data Protection Regulation). Kraven inom området leder till att

administration, kontroll och säkerställande av hur arbetet genomförs ökar. Detta innebär i
förlängningen ett utökat behov av administrativa resurser inom förvaltningen
För mer information, se bilaga 3

3. Uppdrag
särskilt uppdrag sänka sjuktal och se över personalbemanningen
2016 11 30

2017 11 30

2018 11 30

2019 11 30

Förändring i
procentenheter
från 2018

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

-

-

4,52 %

5,46 %

0,94

Folkhögskolan

-

3,01 %

3,42 %

6,77 %

3,35

Sjuktal

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

GVN totalt

Sjuktalet ökade 2019 inom hela GVN:s ansvarområde, med +0,08 enheter i förhållande till
2018. Utvecklingen varierar mellan verksamheterna, där folkhögskolan uppvisar den största
ökningen med 3,35 enheter. Den största sjukfrånvaron relativt sett finns inom
Arbetsmarknadsenheten. Vuxenutbildningen och integrationsenheten är de verksamheter
som tydligast minskat sin sjukfrånvaro. Bl a i syfte att minska sjuktalet, och därmed minska
kostnader relaterade till sjukfrånvaro, har arbetsgrupper bildats med ett brett angreppssätt
på temat arbetsmiljö och med fokus på lärares arbetsmiljö. En särskild arbetsgrupp som
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arbetar med skolledares arbetsmiljö har också bildats. Tanken är att resultatet av
gruppernas arbete sedan får bäring på arbetsmiljöarbetet inom samtliga verksamheter inom
förvaltningen. Angreppsättet vad gäller lärares arbetsmiljö har varit att först skapa en
gemensam bild som utgångspunkt och sedan arbeta per skolform, där varje avdelningschef
arbetar tillsammans med berörda fackliga företrädare med att identifiera
verksamhetsanpassade behov av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och för att främja
hälsan. Åtgärderna som definierats kan t ex handla om att anställa alternativa kompetenser
och/eller att se över mötesstrukturer. Inom Wisbygymnasiet prövas dessutom ett
alternativt arbetstidsavtal under läsåret 19/20 inom el- och 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 minskad förtroendearbetstid till
förmån för en ökad gemensam tid på arbetsplatsen upplevs som stressavlastande. För
chefernas/skolledarnas del är antal medarbetare en faktor som har betydelse för
förutsättningarna att utföra uppdraget och för arbetsmiljön. För skolledarnas del kan
nämnas att i medarbetarenkäten 2019 svarade 56 procent av cheferna positivt på frågan om
möjlighet till återhämtning mellan arbetspass 2019, vilket alltså innebär att 44 procent av
chefskåren uppfattar att man inte får tillräcklig återhämtning. Detta innebär sannolikt att
det finns ett samband mellan uppdragets omfattning och upplevelser av ohälsosam stress
för en stor del av UAF:s chefskår.
Behovet av en samordnad bemanning mellan förvaltningar kopplat till arbetet med
heltidsresan är viktig att lyfta i sammanhanget. För att undvika överkostnader från 1 juni
2021, då heltid som norm kommer att gälla, behöver en samordning ske mellan
verksamheter inom hela Region Gotland för att möjliggöra heltider, framför allt gäller detta
utanför Visby.

Bilageförteckning

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Bilaga 1: Investering lokaler GVN 2021 - 2025
Bilaga 2: Investeringsplan GVN 2021 - 2025
Bilaga 3: Investering IT GVN 2021 - 2025
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Investeringsäskanden
2021-2025
Nämnd/Förvaltning: GVN/UAF
GVN/UAF
Kategori 1, Lokaler

Projekttext

Prio
1,2,3 2021 2022 2023 2024 2025

Driftkonsekvens, (kapitalkostna
kostnader) tkr
2022
2023
2024

Total

Pott
Maskiner, inventarier

Pott maskiner, verktyg, inventarier

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

16 000

256

512

768

0

0

0

0

0

0

0

0

300

3 000
1 700

240
40

240
64

240
88

10 000

0
0

400
0

800
0

500
300
500
1 000
800
1 000

0
24
40
16
40
0

0
24
40
32
64
0

0
24
40
48
64
80

0

0

0

656

1 376

2 152

Investeringar enligt plan

Folkhögskolan

Nygårds elevhem, totalt 25,5 mnkr beviljade 2017 2020. GVN utreder konsekvenser av om Nygårds
avvecklas. I avvaktan på detta planeras inga
åtgärder.

1

0

Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet/Vux

Renovering, anpassning VF, EE, RX och BA. 5
mnkr beviljat 2020, 3 mnkr beviljat 2021
Säkerhet. Belysning, kortläs, kameror, larm

1
1

3 000
500

300

300

Vuxenskolan

Renovering och anpassning. 10 mnkr beviljat 20202021. Genomförs 2022-2023
1

0

5000

5000

Nya investeringsförslag
Wisbygymnasiet
Fenix Ungkulturhus
Polhemhuset (Fordon)
GVN
Wisbygymnasiet
Vuxenskolan

Projektering av samlad gymnasieskola
Projektering och förstudie
Projektering och förstudie
Tillgänglighet, taktila stråk, ljud, dörrar, ramper
Möbler, inventarier efter ombyggnad
Möbler, inventarier efter ombyggnad

Totalt investeringar

1.
2.
3.
4.

lokalinvesteringar – prioritetsordnas
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas

2
1
1
1
1
1

300

500
300
500
200
500

200
300

200

200

200

1000
8 200

9 000

9 700

3 700

4 200

34 800

5. ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
6. reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering
Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på investerat kapital. Inkluderar internränta med två procent. Kapitalkostnad för pott beräknas inte.

ens, (kapitalkostnader + övr
kostnader) tkr
2025
2026
1 024

1 280

0

0

240
112

240
136

800
0

800
0

0
24
40
64
64
80

40
24
40
80
64
80

0

0

2 448

2 784

eräknas inte.
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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.)
2. Prognos och sammanfattning
Senaste prognosen är från 2019-03-04 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning med antaganden om nybyggnation.

Prognos 2019-03-04

Wisbygymnasiet förväntas få fler elever samtidigt som 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. Lärcentrum-verksamheten inom
Vuxenutbildningen förväntas växa de närmaste åren.
3. Utrikesfödda
Antalet nyanlända beräknas vara oförändrat eller minska de närmaste åren då ett minskat antal
flyktingar hänvisas till Gotland. Denna prognos bygger på ca 75 anvisningar per år under 20202030. 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 ökat med anledning av att fler lämnar
etableringsprogrammet.
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4. Tillgänglighet
Under 2019 har omfattande investeringar gjorts på Wisbygymnasiet för att underlätta för elever
med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk har skapats i Sävehuset och på gångbanor. Översyn
av akustisk miljö har gjorts. Ramper och automatiska dörröppnare. För att kunna möta behoven
oavsett var inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet som de uppstår äskas 200
tkr per år.
5. 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 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
Vuxenutbildningen samt ett antal grund och förskolor att prioriteras.
För dessa säkerhetsåtgärder finns beviljat 1 mnkr 2019 och för fortsatt säkerhetsarbete äskas 500
tkr 2021 och 300 tkr de följande åren.
6. Wisbygymnasiet (WG)
6.1. Elevprognos
Senaste prognosen är från 2019-04-02 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning med antaganden om byggnation.

Prognos 2019-04-02

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.
6.2. 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 (180 MSEK) varför WG kommer att finnas kvar i både norra och södra Visby.
Ett arbete pågår att utreda hur Vuxenutbildningen och WG kan samutnyttja lokaler och verkstäder.
GVN har uttryckt önskemål om att Wisbygymnasiet skall främja intresset för yrkesprogrammen
och för att utjämna skillnaderna mellan pojkar och flickor. Några av de hinder som
identifierats för detta är uppdelningen mellan norra och södra Visby. Förvaltningen eftersträvar att
skapa en geografiskt samlad skola där alla elever läser tillsammans och så ofta som möjligt
finns i samma lokaler.
Nedanstående är vad som genomförts och planeras.
 El och Energiprogrammets (EE) inriktning för Dator och kommunikation har flyttat till Ehuset och Q-huset på Solrosenområdet. WG har därmed lämnat Hackspettenområdet och
lämnat plats för bl. a Polhemskolan.
 Anläggningsteknik kommer att finnas kvar med sina lokaler och körgård på Lundbygatan.
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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.
Gymnasiegemensamma kurser genomförs på Solrosenområdet.

6.3. Lokalerna på Broväg och Herkulesväg.
Förvaltningen har startat ett arbete för att kunna fortsätta verksamheten i norra Visby under
överskådlig tid.
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.
Delar av lokalerna på Broväg är nyrenoverade och i gott skick.
6.4. Lokalerna på Solrosenområdet.
De flesta byggnader på Solrosenområdet har fått förnyad ventilation och värmeåtervinning som
uppfyller kraven på en modern, arbetsmiljövänlig och energieffektiv drift.

Polhemhuset (Fordons- och transportprogrammet (FT). Beslut att starta en ny inriktning mot
lastbil- och mobila maskiner. 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 görs en skyndsam anpassning (våren 2020) och utjämning av
golvytan.
För att få en kvalitetssäkrad förstudie och kostnadsuppskattning på resterande arbeten äskas 500 tkr
under 2021.
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.
E-huset. Omfattande underhåll och ombyggnad genomfört inför flytten av Elprogrammets
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 vilket redovisas som en separat punkt.
Idrottshallarna, Omfattande periodiskt underhåll (PU) genomfördes sommaren 2017 inför Island
Games varför inga nya åtgärder planeras.
7. 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.
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7.1. Hemse
Enheten har idag brist på undervisningslokaler och använder andra icke anpassade lokaler för detta.
Foto och textilhuset har förändrat sin utbildning och önskar därför en ombyggnad som skulle ge en
större samlingslokal.
De studerande har behov av uppehållsrum, elevkök samt tvättstuga.
Kök och matsal har behov av en förbättrad diskinlämning och diskutrustning.
Region Gotland genomför en utredning av sin framtida måltidsorganisation varför förvaltningen
vill avvakta en eventuell ombyggnad av kök/matsal/elevkök/tvätt etc.

7.1.1.
Refererande till:

Elevhemmet Nygårds



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



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



Strategisk plan och budget fastställd av RF juni 2018.

 Nytt förslag på ombyggnad utarbetat av Visbyark AB 2019-02-13.
I strategisk plan och budget finns 25,5 mnkr beviljade för rivning av befintligt hus och
nybyggnation av elevhem som erbjuder 25 nya elevboenden. Om ett antal rum skall användas för
service och mindre elevkök blir nettotillskottet ca 22 rum.
Innan byggstart har beslut tagits att göra en förnyad utredning av ett äldre förslag som utgår ifrån
att bygga om det befintliga huset så att det uppfyller de önskemål som finns. Som underlag finns
det rumsfunktionsprogram som fastställts i samarbete med verksamheten och TKF. Det nya
förslaget erbjuder 20 nya elevboenden och två kök och tvättrum. I källaren finns tekniska
utrymmen för ventilation och service.
Kostnaden för det förnyade omarbetade förslaget beräknas till 19 mnkr vilket skulle innebära att
budget för 2020 blir 4 mnkr.
Finansiering enligt ursprungsförslaget:
7,5 mnkr är överflyttat från UAF till TKF 2017.
7,5 mnkr är överflyttat 2018
10,5 mnkr flyttas över enligt plan 2020
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.
7.2. Fårösund
Idag ca 150 studenter. Lokalerna i Fårösund hyrs av Offentliga Hus AB. Avtalen är tecknade mellan
GFH och hyresvärden. Region Gotlands policy är att alla externa hyresavtal tecknas av TKF och att
sedan verksamheterna hyr av TKF. Detta arbete påbörjas under 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.
8. Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen på Gotland omfattar grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, regionalt
yrkesvux och lärlingsvux, SFI (svenska för invandrare), YH (yrkeshögskoleutbildningar), studie- och
yrkesvägledning 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.
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Elevantalet inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i lektionssal förväntas öka. En del
av undervisningen genomförs på distans men den förändrade elevgruppen kräver mer lärarledd
undervisning. En stor del av eleverna har annat modersmål än svenska.
För SFI beräknas en minskning av antalet elever inom etableringsprogrammet. Detta uppvägs av en
stor anhörig-, kärleks- samt arbetskraftsinvandring. Ett ökat antal elever på SFI med kortare
utbildningsbakgrund innebär ett ökat behov av mer genomgripande insatser.
Regionalt yrkesvux och lärlingsvux förväntas få fortsatta statliga satsningar. Yrkesutbildningar inom
vuxenutbildning kommer att öka. 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
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.
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.
Antalet platser på yrkeshögskoleutbildningar har ökat och förväntas öka även framåt.
En satsning på valideringsinsatser är under uppbyggnad vilket kommer innebära behov av fler
funktioner och personal inom Vuxenutbildningen.

Behov och investeringar
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. Detta i kombination med att det är för få ytor. På grund av brist på arbetsrum används
idag två fullstora klassrum som kontor.
Inom kort krävs stora investeringar i belysning, brandskydd och ventilation då aggregat och system
är gamla och behöver bytas ut. Samtidigt planeras en effektivitets- och tillgänglighetsöversyn för att
bättre utnyttja ytorna.
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Vuxenutbildningen behöver idag 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. Platser för distansstudier.
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. Idag bromsas uppstart och utveckling av yrkes- och
lärlingsvuxutbildningar på grund av bristande möjlighet att samutnyttja lokaler. För att kartlägga
behovet pågår ett arbete gemensamt med Wisbygymnasiet för att analysera beläggningen av salar
och verkstäder. Schemaläggning av verkstadslokaler och lektionssalar skall ske i samarbete 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 som ägs av Region
Gotland och en paviljong som hyrs av en extern hyresvärd. Paviljongen har stora brister bland
annat i temperaturreglering och ljudmiljön.
Vid en tidig uppskattning av kostnaderna anger TKF omfattningen jämförbar med det som gjorts
på Polhemskolan vilket innebär en kostnad på ca 10 mnkr.
Vid detta omfattande underhållsarbete måste alternativa lokaler tillfälligt kunna erbjudas.
Då evakueringslokaler behöver skapas för renoveringen och ombyggnaden av Södervärnskolan och
senare för Alléskolan och önskan är att därefter använda samma lokaler för Vux så planeras
renoveringen av Vux lokaler till 2022-2023.
Hackspettenkvarteret med många olika verksamheter

Polhemskolan

Arbetsmarknads- och
Integrationsenheten

Modersmålsenheten
Barn- och elevhälsan
”Sjöfartspaviljongen”,
Särskola.

Lotsen,
mottagningsenhet för
nyanlända

”Långa längan” Planerat för
praktisk/estetiska ämnen.

Vuxenutbildningen
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9. Arbetsmarknads- och Integrationsenheten
Från 1 januari 2020 bildade tidigare Arbetsmarknadsenheten och 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
Aktiviteter för inkludering i samhället.

Totalt 50 medarbetare och ca 100 anställda via BEA-avtal, (BEredskapsAvtal) varav ett 20-tal vistas
på enheten samtidigt.
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.
10. 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 i
Solklintsskolan lokaler. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick. Inga åtgärder planeras.
Roma (AMOR), samverkar tillsammans med Citygården. Amor Ungdomsgård delar byggnad med
bibliotek och apotek. Nyrenoverade lokaler och inga övriga åtgärder planeras.
Hemse (HUGG), samverkar tillsammans med KUFF. HUGG ungdomsgård finns på
övervåningen i kommunhuset. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick. 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 planeras.
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.
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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, Korpen, (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 2021.
Behövs även ses över brandlarm och inbrottslarm. Kostnad cirka 300 tkr
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Investeringsäskanden
2021-2025
Nämnd/Förvaltning:
GVN/UAF
Kategori 3, IT

Projekttext

Prio
1,2,3

2021

2022

2023

2024

2025

Total

Pott
IT-kringutrustning

Klassrum, nät,
licenser
1

300

300

300

300

300

1 500

1

100

100

100

100

100

500

1

100

100

100

100

100

500

1

70
50

70
50

70
50

70
50

70
50

350
250

1

50

50

50

50

50

150

1
1

450
300

600
300

600
300

600
300

600
300

1 650
900

1

100

100

100

100

100

300

1
1

100
50
50

0
50
50

50
50

50
50

50
50

100
250
250

1 420

1 470

1 470

1 470

1 470

6 700

Investeringar
Mac Book Air/PC lärare Vuxenutbildning
Mac Book Air/PC lärare folkhögskola

Datorer/lärplattor studerande vuxenutbildning
Ipad till SPRINT

Datorer/lärplattor studerande folkhögskola

Utbyte MAcBook Air/PC lärare Wisbygymnasiet
Lärplattor till studerande SFI
Utbyggnad nya nätverk
Nytt administrativt system
Ungdomsgårdar, datorer/lärplattor
Arbetsmarknadsenheten/integrationsenheten
Totalt investeringar

MacBook alt
PC
Mac Book alt
PC
Datorer för
utlåning till
elever
Inköp 2015
Datorer för
utlåning till
elever
300 st inköpta
2018, utbyte
efterhand ca
100/år/ utköp
elevdatorer
100 st/år
Ny standard
för nätverk,
Integrationer,J
AMF

Anm: Driftkonsekvenser för kapitalkostnader beräknas inte.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/58
20 februari 2020

Johanna Kempe Lindgren
HR-konsult

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kompetensförsörjningsplan, 2020–2023
Förslag till beslut



Kompetensförsörjningsplan 2020 – 2023 fastställs under förutsättningen att
barn- och utbildningsnämnden fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning

Gotland står inför stora kompetensförsörjningsutmaningar när det gäller lärare och
förskollärare. Prognosen är ett rekryteringsbehov motsvarande 93% av dagens
lärarkår på Gotland fram till år 2033. Samtidigt spås en nationell lärarbrist där de som
utbildar sig på landets lärarutbildningar inte kommer att räcka till. Syftet med denna
kompetensförsörjningsplan är dels att beskriva nuläge och rekryteringsprognoser för
yrkesgrupper inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF), dels att identifiera
och beskriva strategier för att möta de kompetensförsörjningsutmaningar vi står
inför. Kompetensförsörjningsplanen fokuserar på undervisande yrkesgrupper som
kräver legitimation och behörighet med extra fokus på de mest svårrekryterade
yrkeskategorierna inom UAF.
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1. Inledning
1.1 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens uppdrag och organisation

Uppdraget för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) 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: UAF ska
skapa förutsättningar för att alla ska få möjlighet att lyckas. Det politiska ansvaret för
verksamheterna delas mellan barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. UAF har cirka 2000 medarbetare.
Inom förvaltningens ansvarsområde ligger förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola,
gymnasieskola, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola, Fenomenalen Science Center,
vuxenutbildningar, yrkeshögskola, folkhögskola, arbetsmarknadsinsatser på individnivå,
kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år, kommunala feriejobben för
ungdomar, ungdomsverksamheten för ungdomar samt mottagandet och etableringen av
nyanlända och kvotflyktingar.
1.2 Kompetensförsörjningsplanens syfte och fokus

Syftet med planen är dels att beskriva nuläge och rekryteringsprognoser för yrkesgrupper
inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF), dels att identifiera och beskriva
strategier för att möta de kompetensförsörjningsutmaningar vi står inför.
Kompetensförsörjningsplanen fokuserar på undervisande yrkesgrupper som kräver
legitimation och behörighet med extra fokus på de mest svårrekryterade yrkeskategorierna
inom UAF.

2. Omvärldsanalys och förutsättningar
2.1 Ett nationellt perspektiv

I Skolverkets senaste lärarprognos1 som publicerades i december 2019 och sträcker sig till
2033 rapporteras om en beräknad nationell brist på cirka 45 000 behöriga lärare och
förskollärare år 2033. Antalet lärare som utbildar sig på landets lärarutbildningar kommer
inte att räcka till med dagens nivå av nybörjare och examensfrekvenser. Det beräknande
lärarbehovet baseras framförallt på pensionsavgångar, ökade elevkullar samt antagande om
att visstidsanställda lärare utan pedagogisk högskoleexamen kommer att behöva ersättas av
behöriga lärare. Störst nationell lärarbrist spås för ämneslärare 7–9, grundlärare 4–6 samt
yrkeslärare.
2.2 Ett lokalt perspektiv
Konjunktur och demografi

Arbetsmarknaden på Gotland är relativt stark med låg arbetslöshet. Detta gör att
konkurrensen om arbetskraften är påtaglig. Visby växer och vi ser att allt fler gotlänningar
flyttar till eller närmare Visby. Utifrån Statisticons befolkningsprognos för Gotland kan vi
också konstatera att barn- och elevantalet förväntas öka samtidigt som andelen i arbetsför
ålder kommer att minska.

1

Lärarprognos 2019, Skolverket, 2019 (baserad på 2018 års lärarsituation), www.skolverket.se
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Inflyttning till Gotland

På grund av Gotlands geografiska läge har vi en särskild utmaning att rekrytera nya lärare
från fastlandet, då en flytt i flera fall även påverkar den aktuella medarbetarens familj. Det
kan också vara svårt för nyinflyttade att få tag i bostäder på Gotland. Ytterligare en
utmaning kan handla om att kandidater från Stockholm med omnejd, där landets kanske
högsta lärarlöner finns, inte är beredda att gå ner i lön för en flytt. Stockholm blir ofta en
jämförande kommun vilket blir problematiskt i förhållande till geografi och marknad.
Lärarutbildningar

Förskollärarprogrammet och grundskollärarutbildningarna F-3 respektive 4–6 finns på
Campus Gotland, Uppsala universitet sedan ett antal år tillbaka. Till
förskollärarprogrammet har söktrycket varit relativt högt med grupper som för närvarande2
ligger på runt 30 studenter. Till grundlärarutbildningarna har söktrycket varit lägre och det
är inte tillräckligt många som har slutfört sina studier. Där består grupperna för närvarande3
av 5–10 studenter trots att det finns 30 platser. Ämneslärarprogram för grundskolans
årskurs 7–9 och gymnasieskolan finns inte på Gotland.
2.3 Ett organisatoriskt perspektiv

En organisations arbetsgivarvarumärke - eller identitet som arbetsgivare - signalerar vad
man som nuvarande eller framtida medarbetare kan förvänta sig, vad man kan få och vad
man kan lära sig genom att jobba i organisationen. För att etablera ett attraktivt
arbetsgivarvarumärke behöver man till exempel förstå vad som gör organisationens
nuvarande medarbetare engagerade, vad framtida medarbetare i olika generationer söker
hos en arbetsgivare samt vad organisationen behöver och vill4.
Region Gotland har formulerat sin identitet som arbetsgivare genom att ta fram tre
arbetsgivarlöften. Dessa är ”Bli en del av någonting stort”, ”Din utveckling – vår
framgång” och ”Vi gör vardagen bättre”. Därtill pågår ett arbete mot en gemensam,
tillitsbaserad organisationskultur.
2.4 Ett medarbetarperspektiv

Region Gotland genomför vartannat år en utförlig medarbetarenkät. Enkäten som
genomfördes i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen under 2019 indikerar å ena sidan att
många känner sig motiverade, tycker att det är kul att gå till jobbet, uppfattar att målen är
tydliga och att vi arbetar i enlighet med våra mål. Å andra sidan kan man utläsa att området
som handlar om rimlig stressnivå visar ett lägre resultat än tidigare år. När det gäller vår
attraktivkraft som arbetsgivare är det också för få som sätter högre siffror när de får ange
hur troligt det är att de skulle rekommendera Region Gotland som arbetsplats till en vän.
Dock ser vi en positiv trend jämfört med tidigare år.
2.5 Ett kandidatperspektiv

Tittar man på externa studier över vad yrkesverksamma lärare och förskollärare ser som
viktigast i valet av arbetsgivare5 så ligger meningsfyllt syfte i topp, följt av trygg anställning,
Per december 2019
Per december 2019
4 www.universumglobal.com
5 The most attractive employers in Sweden, Professionals, Skola och Hälsa, 2019 (studie bland 2000 lärare och förskollärare),
www.universumglobal.com
2
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ledare som stöttar min utveckling, inspirerande ledarskap och hög framtida ersättning. I en
annan studie som tittar på vad unga mellan 15–24 år ser som viktigast6 så kommer trevliga
kollegor överst på listan, följt av bra chefer, intressanta arbetsuppgifter, bra
arbetsvillkor/förmåner samt goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.

3. Kompetensförsörjningsanalys – nuläge och prognoser
3.1 Skolverkets lärarprognos för Gotland 2019–2033

Enligt Skolverkets lärarprognos för Gotland7 som publicerades i december 2019 och
baseras på 2018 års lärarsituation står vi inför stora kompetensförsörjningsutmaningar.
Fram till år 2033 är rekryteringsbehovet cirka 1000 lärare, vilket motsvarar 93% av antalet
heltidstjänster 2018 på Gotland (kommunala och fristående skolor). Prognosen baseras
framförallt på pensionsavgångar, ökade elevkullar samt antagande om att visstidsanställda
lärare utan pedagogisk högskoleexamen kommer att behöva ersättas av behöriga lärare.
Prognosen visar att mellan år 2019 och 2023 är rekryteringsbehovet som störst. Då
kommer cirka 440 lärare och förskollärare (heltidstjänster) behöva rekryteras till skolorna
på Gotland (kommunala och fristående). Rekryteringsbehovet fördelar sig enligt nedan.
Prognos där data saknas eller där prognosen är under 10 lärare specificeras inte av
Skolverket då osäkerheten bedöms vara för stor.
Skolform

Förskola
Fritidshem
Grundskola 1–3
Grundskola 4–6
Grundskola 7–9
Gymnasiet
allmänna ämnen
Gymnasiet
yrkesämnen
Speciallärare/
Specialpedagog
alla skolformer
Förskoleklass
Grund- och
gymnasiesärskola

6
7
8
9

Rekryteringsbehov för Gotland 2019–2033
Behov
Behov
2019–2023
2024–2028

Behov
2029–2033

Antal
heltidstjänster
1008
339
32
58
84
34

%
av antal
tjänster 2018
38%
43%
22%
39%
53%
34%

Antal
heltidstjänster
97
14
28
27
31
32

Antal
heltidstjänster
74
16
32
38
41
17

33

73%

29

22

41

75%

14

15

Ej spec.
Ej spec.

Ej spec.
Ej spec.

Ej spec.
Ej spec.

Ej spec.
Ej spec.

Unga om välfärdsjobben, Sveriges Kommuner och Landsting, 2019 (studie bland 1000 personer), www.skr.se
Lärarprognos 2019, Skolverket, 2019 (baserad på 2018 års lärarsituation), www.skolverket.se
Om andelen förskollärare är enligt 2018 års nivå
Om andelen lärare i fritidshem är enligt 2018 års nivå
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Ej spec.

Ej spec.

Ej spec.

Ej spec.

Kommentar till ”ej specificerad prognos”

Då Skolverket inte kan specificera någon prognos för särskolan eller vuxenutbildningen
redovisas utbildnings- och arbetslivsförvaltningens egna data om beräknade
pensionsavgångar: Inom särskolan kommer fram till 2023 motsvarande 48%10 av de
tillsvidareanställda lärarna/speciallärarna (sett till antal heltidstjänster) att gå i pension.
Inom den kommunala vuxenutbildningen är motsvarande siffra 21%. Notera att siffrorna
inte är direkt jämförbara med siffrorna i Skolverkets lärarprognos då Skolverket även
inkluderar parametrar som ökade elevkullar och visstidsanställningar.
3.2 Legitimationsgrad och ämnesbehörighet inom de kommunala skolorna på
Gotland

I Skolverkets statistik11 över legitimations- och behörighetsläget som baseras på läsåret
2018/2019 kan man utläsa följande om lärarsituationen inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen:








Förskola: Andel anställda (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen
(förskollärarexamen, fridspedagogexamen eller lärarexamen) är 47% vilket är högre
än riket totalt.
Fritidshem: Andel anställda (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen
(förskollärarexamen, fridspedagogexamen eller lärarexamen) är 37% vilket är lägre
än riket totalt.
Särskola: I grundsärskolan är andelen lärare (heltidstjänster) med en pedagogisk
högskoleexamen 94,3% (högre än riket) och andelen lärare med lärarlegitimation
och behörighet i minst ett undervisande ämne 35,5% (högre än riket). I
gymnasiesärskolan är andelen lärare (heltidstjänster) med en pedagogisk
högskoleexamen 85,6% (högre än riket) och andelen med en med lärarlegitimation
och behörighet i minst ett undervisande ämne 50,6% (högre än riket). Notera att
ytterligare ett antal lärare har genomgått validering för att nå behörighet för att
undervisa i särskolan. Dessa lärare är dock inte inkluderade i den data som hämtats
från Skolverket.
Grundskola: Andelen lärare (heltidstjänster) med en pedagogisk högskoleexamen
är 83,6% (högre än riket) och andelen med lärarlegitimation och behörighet i minst
ett undervisande ämne 73,5% (högre än riket). Sett till antal heltidstjänster visar
Skolverkets statistik över årskurs 7–9 lägst grad av ämnesbehörighet (65% eller
lägre) i engelska, spanska, slöjd och svenska som andraspråk.
Gymnasieskola: I allmänna ämnen är andelen lärare (heltidstjänster) med en
pedagogisk högskoleexamen 84,2% (högre än riket) och andelen med
lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne 90,4% (högre än
riket). Sett till antal heltidstjänster visar skolverkets statistik lägst grad av
ämnesbehörighet (65% eller lägre) i fysik. Även i många av yrkesämnena är
legitimationsgraden 65% eller lägre.

Per oktober 2018 och vid en antagen pensionsålder om 65 år
Läsåret 2018/2019 där data om pedagogisk högskoleexamen är per oktober 2018 och data om legitimation och behörighet är uttagen
2019-02-01, www.skolverket.se.
10
11
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Kommunal vuxenutbildning: För grundläggande nivå är både andelen lärare
(heltidstjänster) med en pedagogisk högskoleexamen och andelen lärare med
lärarlegitimation och behörighet minst ett undervisande ämne 100% (högre än
riket). För gymnasial nivå är andelen lärare (heltidstjänster) med en pedagogisk
högskoleexamen 97,9% (högre än riket) och andel lärare med lärarlegitimation och
behörighet i minst ett undervisande ämne 95,7% (högre än riket). När det gäller
svenska för invandrare är andel lärare (heltidstjänster) med en pedagogisk
högskoleexamen 91,3% (högre än riket) och andelen med lärarlegitimation och
behörighet i minst ett undervisande ämne 39,1% (lägre än riket). Notera att
ytterligare ett antal lärare har behörighet i svenska som andraspråk för grundskolan,
vilket motsvarar behörighet i SFI. Dessa lärare är dock inte inkluderade i den data
som hämtats från Skolverket.

Uppdaterade siffror för läsåret 2019/2020 kommer att publiceras av Skolverket under
våren 2020.
3.3 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens vikarieförmedling

Genom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens vikarieförmedling anställs medarbetare
som arbetar med barn och ungdomar inom våra verksamheter som timanställda eller
visstidsanställda (till exempel barnskötare, lärarvikarier och elevassistenter). Vid tidpunkten
för planens upprättande finns cirka 350 vikarier inskrivna. Under perioden januari till
november 2019 anställdes vikarier motsvarande cirka 44 årsarbetare per månad till
förskolan och motsvarande cirka 29 årsarbetare per månad till grundskolan.
3.4 Upplevda särskilda rekryteringsutmaningar inom de kommunala skolorna

I förskolan upplever man utmaningar med att rekrytera förskollärare, både utanför och till
viss del i Visby. I grundskolan rapporteras om särskilda rekryteringsutmaningar när det
gäller lärare i fritidshem, ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen och matematik, lärare i
praktiskt-estetiska ämnen samt ämneslärare i moderna språk. Wisbygymnasiet rapporterar
om särskilda rekryteringsutmaningar när det gäller yrkeslärare. Den kommunala
vuxenutbildningen lyckas idag rekrytera lärare till de allmänna ämnena. Beroende på vilka
yrkesutbildningar som blir aktuella kan gruppen yrkeslärare vara svårrekryterade. Inom
Särskolan finns utmaningar med att rekrytera speciallärare med inriktning mot
utvecklingsstörning.

4. Kompetensförsörjningsanalys – strategier framåt
4.1 Strategier framtagna av Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utarbetat nio övergripande strategier för att
möta framtidens kompetensförsörjningsutmaningar inom välfärden: 1) Bredda
rekryteringen, 2) Förlänga arbetslivet, 3) Marknadsföra jobben, 4) Skapa engagemang, 5)
Utnyttja tekniken, 6) Underlätta lönekarriär, 7) Låta fler jobba mer 8) Visa
karriärmöjligheter, 9) Använda kompetens rätt.12 Vidare listar SKR ett antal lokala strategier
som kan användas för att möta skolans rekryteringsutmaningar. Det handlar om olika typer
av strategier kopplade till att öka antalet lärare, behålla lärare samt utveckling av
organisation och arbetssätt.13
12
13

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. Hur möter vi rekryteringsutmaningen, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, www.skr.se
Skolans rekryteringsutmaningar. Lokala strategier och exempel, Sveriges kommuner och Landsting, 2018, www.skr.se
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4.2 Lokala strategier för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utifrån omvärldsanalys, förutsättningar, nuläge och rekryteringsprognoser har ett antal
strategier för utbildnings- och arbetslivsförvaltningens strategiska
kompetensförsörjningsarbete tagits fram. Strategierna framtagna av SKR har fungerat som
inspiration.
Vara en attraktiv arbetsgivare

För att säkra vår kompetensförsörjning behöver vi kunna erbjuda en attraktiv och hälsosam
arbetsplats där våra nuvarande medarbetare trivs, vill stanna och vill rekommendera.
Satsningar på till exempel introduktion, arbetsmiljö, lön och arbetsvillkor blir viktiga i det
arbetet. Föreslagna aktiviteter inom ramen för arbetsgruppen ”lärares arbetsmiljö” bör ges
fokus och möjligheter till ytterligare insatser för ett hållbart arbetsliv med minskad upplevd
stressnivå bör undersökas. Fortsatta satsningar på att avlasta lärare genom till exempel
lärarassistenter eller socialpedagoger bör också ske.
För att vara attraktiva behöver vi också erbjuda tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter,
till exempel genom gemensamma rekryteringar av förstelärare. Insatser för att tydligare visa
och kommunicera karriär- och utvecklingsmöjligheter – både för nuvarande och framtida
medarbetare – har också påbörjats och bör fortsätta.
Vidareutbildning av anställda lärare

Då Skolverkets lärarprognos visar att de som utbildar sig på landets lärarutbildningar inte
kommer att räcka till behöver vi stötta alternativa vägar till lärarlegitimation och
ämnesbehörighet. Det kan till exempel handla om Kompletterande Pedagogisk Utbildning
(KPU), Vidareutbildning av lärare (VAL), Utländska lärares vidareutbildning (ULV) eller
Skolverkets ”Lärarlyft”.
När det gäller ämnesstudier så har UAF sedan 2012 inom ramen för statsbidraget
Lärarlyftet haft nya studerande varje år för att komplettera behörigheter i olika ämnen,
framförallt inom området specialpedagogik. Den typen av insatser bör fortsätta utifrån
aktuella statsbidrag, budget och prioriterade ämnen. De uppdaterade siffror över
behörighetsläget 2019/2020 som Skolverket kommer att publicera under våren 2020
behöver vägas in, men de ämnen som skulle kunna bli särskilt aktuella utifrån tillgängliga
data vid tidpunkten för planens upprättande, nuläge och rekryteringsprognoser på Gotland
(utan hänsyn till aktuella statsbidrag) är engelska, spanska, slöjd, naturvetenskapliga ämnen,
matematik, svenska som andraspråk och utbildning till speciallärare med inriktning mor
utvecklingsstörning.
Vad gäller kompletterande pedagogisk utbildning för att bli legitimerad lärare så har UAF
för närvarande14 studerande som läser för att bli behöriga yrkeslärare med hjälp av
statsbidrag. Ytterligare satsningar för att stötta fler kategorier av lärare som vill läsa in en
legitimation bör göras. Tydligare förvaltningsövergripande prioriteringar och riktlinjer för
studiestöd bör också tas fram. Vidare behöver vi säkerställa att det finns planer för vad som
händer efter genomförd utbildning. Grupper som skulle kunna bli särskilt aktuella utifrån
nuläge och rekryteringsprognoser är yrkeslärare, lärare i fritidshem och ämneslärare 7–9.

14

Per december 2019

8 (10)

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Kompetensförsörjningsplan, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen 2020–2023

Locka unga och nya lärare till skolan samt påverka normer och attityder till läraryrket

För att locka framtida medarbetare till våra yrken och till Gotland behöver vi på ett
strukturerat sätt sprida autentiska och inspirerande berättelser om det som upplevs
attraktivt med att jobba hos oss. Vi behöver knyta kontakter och kommunicera med
potentiella medarbetare såväl digitalt som fysiskt. För att möjliggöra detta bör ett
ambassadörsnätverk inom UAF etableras. Särskilda insatser bör göras för att säkerställa att
vi kommunicerar på ett sätt som lockar alla relevanta kandidater oavsett kön,
funktionsvariation eller etnisk bakgrund. För att stärka arbetsgivarvarumärket blir det
viktigt att våra arbetssätt och vår kommunikation genomsyras av våra arbetsgivarlöften –
såväl internt som externt.
Vidare är våra timanställda medarbetare inom UAFs vikarieförmedling viktiga
ambassadörer och potentiella kandidater för lärarutbildningarna. Denna grupp av ett antal
hundra medarbetare bör ges fokus så att vi säkerställer att de får så goda förutsättningar
som möjligt och blir inspirerade att studera vidare.
Samverkan mellan lärosäten och huvudman

Utifrån det partnerskap som Region Gotland har med Uppsala universitet finns stora
möjligheter att genomföra gemensamma aktiviteter. Idag genomförs bland annat
samverkande aktiviteter som läraraspiranttjänster, VFU, handledarutbildningar,
partnerskolor, examensarbeten och informationsträffar. Inom planperioden bör vi
undersöka förutsättningar för att skapa regionala varianter av kombinerad kompletterande
pedagogisk utbildning och anställning i Region Gotland, med inspiration från andra
regioner i Sverige. Vidare bör gemensam digital marknadsföring för att inspirera fler att
söka utbildningen ges ökat fokus fortsättningsvis.
Genomströmningen i lärarutbildningen

En bra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett viktigt steg för att fånga lärarstudenters
intresse för yrket och öka genomströmningen i utbildningen. UAF bör i samarbete med
Uppsala universitet fortsätta med att kontinuerligt vidareutbilda medarbetare inom
handledning. Samarbetet som startade 2019 kring ”läraraspiranter”, där studenter ges
möjlighet att arbeta en dag i veckan på en grundskola med lön, bör också fortsätta och
marknadsföras ytterligare.
Byta yrke mitt i livet

För att lyckas rekrytera fler lärare behöver vi möjliggöra och marknadsföra möjligheter till
karriärväxling. För att rekrytera fler ämneslärare till grundskolan har UAF till exempel inlett
ett samarbete med stiftelsen Teach For Sweden (TFS) som genom ett särskilt tvåårigt
ledarskapsprogram erbjuder möjligheten för akademiker inom naturvetenskap eller språk
att arbeta 80% på en högstadieskola och få 20% betald studietid för att läsa in en
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Ytterligare satsningar bör också göras för att
etablera kontakt och inspirera yrkesgrupper som skulle kunna vara aktuella för rollen som
yrkeslärare.
Fånga upp lärare med utländsk utbildning eller erfarenhet

Genom att ta fånga upp personer med utländsk utbildning kan man genom validering,
ULV, nå behörighet som lärare i Sverige. Fortsatt digital annonsering bör ske för att locka
finska lärare till Gotland. Vidare bör vi undersöka nya möjligheter för att fånga upp lärare
med utländsk utbildning. Under 2019 lämnade Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett
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förslag till regeringen om ett basår för utlandsutbildade lärare för att underlätta vägen till
lärarlegitimation, vilket blir viktigt att följa utvecklingen kring.
Förlänga arbetslivet

Då Region Gotland kommer att få ökade elevvolymer samtidigt som många lärare går i
pension inom 10 år behöver vi arbeta för att fler lärare förlänger arbetslivet. Ett sätt kan
vara att pröva mentorsanställningar för lärare över 68 år för att behålla kompetens inom
skolan. En del av uppdraget innebär att vara mentor för yngre kollegor vilket också kan få
positiva effekter på arbetsmiljön.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som en helhet

Kompetensförsörjningsplanen fokuserar på de mest svårrekryterade undervisande
yrkeskategorierna där det finns krav på legitimation och behörighet. För att lyckas med
förvaltningens uppdrag blir det dock viktigt att fortsatt se utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen som en helhet. I den årliga handlingsplanen bör aktiviteter för andra
bristyrken inkluderas, till exempel skolpsykologer, skolsköterskor och studie- och
yrkesvägledare.
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Aktivitetsplan 2020
Bilaga till Kompetensförsörjningsplan för Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2020–2023
VAD
innebär aktiviteten som planeras

EFFEKT
som vi förväntar oss

HUR
aktiviteten ska genomföras

NÄR
genomförs

MÅLGRUPP
för aktiviteten

VEM /VILKA
är ansvariga

Utvärdera introduktionen för
nyanställda medarbetare och chefer

Behåller kompetens genom att erbjuda en
välkomnande introduktion som tydliggör
roller, ansvar och uppdrag inom UAF

FebruariMars 2020

Nya medarbetare
och chefer

HR

Genomföra arbetsmiljöinsatser

Behåller och attraherar kompetens genom
att erbjuda en attraktiv arbetsplats med
god arbetsmiljö.

Utveckla och genomföra central
introduktion till UAF. Skapa digitalt
stödmaterial. Integrera förändringar i
regionövergripande introduktion.
Genomföra aktiviteter inom ramen för
samverkansgrupperna ”lärares
arbetsmiljö” och ”skolledares arbetsmiljö”

Fortsätter
2020

Berörda
medarbetare

HR och
avd.chefer, i
samarbete
med facken

Undersöka förutsättningar för
Stödinsatser för att bidra till ett mer
hållbart arbetsliv
Stöd till ämnesstudier eller
kompletterande pedagogisk
utbildning för medarbetare (via
aktuella statsbidrag/egna medel)
Erbjuda
karriärtjänster/försteläraruppdrag
för perioden 2020–2022
Undersöka förutsättningar för att
Etablera ett internt
ledarskapsprogram för medarbetare
Undersöka förutsättningar för att
Skapa ett koncept för
mentorsanställningar
Utvärdera och stötta mottagandet
av timvikarier, studenter och
praktikanter

Behåller och attraherar kompetens genom
att erbjuda en attraktiv arbetsplats med
god arbetsmiljö.
Bidrar till kompetensförsörjning av
bristyrken. Utvecklar och behåller
kompetens genom att vara en attraktiv
arbetsplats som erbjuder utveckling.
Behåller kompetens genom att vara en
attraktiv arbetsplats som ger möjligheter
till och visar karriärmöjligheter.
Behåller och rekryterar kompetens genom
att erbjuda en attraktiv arbetsplats. Visar
karriärmöjligheter.
Kompetensförsörjning genom senior
kompetens. Behåller och attraherar
medarbetare genom mentorstöd.
Attraherar fler att utbilda sig till våra yrken
genom att tillfälligt arbete och praktik inom
skolans värld är en positiv upplevelse.

I samarbete med Avonova erbjuda
föreläsningar/workshops med fokus på till
exempel psykosocial arbetsmiljö.
Ta fram prioriteringar/riktlinjer för
studiestöd. Bevaka och hantera
statsbidrag. Undersöka möjligheter till nytt
samarbete med Campus Gotland.
Rekryteringsprocess i samverkan med
fackliga organisationer

Hösten
2020

Förskollärare/
lärare

HR

Våren 2020

Bristyrken inom
UAF

HR

Januari-juni
2020

Lärare

Särskilt program i samverkan med övriga
förvaltningar.

Hösten
2020

Rekrytera mentorer med senior kompetens

Hösten
2020

Potentiella
skolledare inom
UAF
Medarbetare med
senior kompetens

Avdelningschefer,
rektorer
HR

Ta in feedback. Se över stödmaterial till
skolor. Stötta VFU/PTP/APL för elever och
lärar-, socionom- och psykologstudenter.

Fortsätter
under 2020

Elever, studenter
och timvikarier

HR

HR

Etablera ett ambassadörnätverk
med medarbetare från samtliga
skolformer
Skapa och marknadsföra nytt
digitalt innehåll med autentiska,
inspirerande medarbetarberättelser
från vardagen (ex. video, artikel)
Delta i yrkesmässor eller andra
forum för att marknadsföra våra
yrken
Samarbeta med Campus Gotland
kring läraraspiranter där studenter
ges möjlighet att arbeta en dag i
veckan parallellt med studier
Genomföra partnerskap med Teach
for Sweden för att rekrytera
ämneslärare 7–9
Rekrytera barnskötare som tar
studenten VT-20
Rekrytera förskollärare som tar
examen från Campus Gotland HT-20
Rekrytera F-3 lärare som tar examen
vid Campus Gotland VT-20
Rekrytera yrkeslärare till HT-20
Bredda rekryteringen och använda
kompetens rätt

Rekrytera alternativa kompetenser

Skapar engagemang. Attraherar fler att
utbilda sig till och arbeta inom våra yrken
genom att vi identifierar och sprider
inspirerande berättelser.
Attraherar fler att utbilda sig till och arbeta
inom våra yrken. Visar karriärmöjligheter.

Attraherar och rekryterar studenter eller
yrkesverksamma. Visar karriärmöjligheter.
Attraherar fler att söka till och fortsätta
sina studier på Campus Gotland. Rekryterar
lärare genom att fler studenter får kontakt
med våra skolor.
Bidrar till kompetensförsörjning av
gruppen ämneslärare. Bidrar till en mer
likvärdig skola.
Bidrar till kompetensförsörjning. Minskat
behov av vikarier i förskolan.
Bidrar till kompetensförsörjning av
gruppen förskollärare.
Bidrar till kompetensförsörjning av
gruppen grundlärare.
Bidrar till kompetensförsörjning av
gruppen yrkeslärare.
Bidrar till att kompetensförsörja våra
yrkesgrupper genom att tillgänglig
kompetens tas tillvara och används rätt
Attraherar och behåller medarbetare
genom att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö
där vi använder kompetens rätt.

Terminsvisa nätverksträffar, däremellan
frivilligt deltagande i
kommunikationsaktiviteter

Första träff
mars 2020

Medarbetare inom
UAF

HR

Kommunikationsaktiviteter i samarbete
med ex. ambassadörsnätverket,
”Redaktionsråd arbetsgivarvarumärke”,
Campus Gotland och Skoljobb.
Tex. ”Alla hjärtans dag-kampanj” på
Wisbygymnasiet, Pedagogdagen vid
Uppsala universitet.
Marknadsföring och rekryteringsprocess i
samverkan med Campus Gotland

Löpande
under 2020

HR/kommunik
ation

Januari och
september
2020

Studerande och
yrkesverksamma,
fastlänningar som
gotlänningar
Studerande,
yrkesverksamma
karriärväxlare
Studenter vid
lärarprogrammen
F-3 och 4–6

Marknadsföra och genomföra det tvååriga
ledarskapsprogrammet där deltagarna
jobbar på en skola parallellt med studier.
Marknadsföring och rekryteringsprocess

jan-feb och
nov-dec
2020
Februariapril 2020
Áug-okt
2020
Februariapril 2020
VT-20

Akademiker inom
naturvetenskap och
moderna språk.
Elever på Barn- och
fritidsprogrammet
Förskollärarstudenter
Lärarstudenter vid
Campus Gotland
Karriärväxlare

TFS och HR/
Kommunikation
HR, rektorer

2020

Chefer inom UAF

Löpande
under 2020

Lärarassistenter och
socialpedagoger

Marknadsföring och rekryteringsprocess i
samverkan med Campus Gotland
Marknadsföring och rekryteringsprocess i
samverkan med Campus Gotland
Marknadsföringsinsats för att skapa
intresse inför rekryteringsprocess
Delta i aktiviteter inom ramen för projektet
NORMA som fokuserar på breddad
rekrytering, utveckling av det inkluderande
ledarskapet och förnyade arbetssätt.
Rekrytering av till exempel lärarassistenter
och socialpedagoger med stöd av
statsbidrag.

Löpande
under 2020

HR

HR och
rekryterade
rektorer

HR, rektorer
HR, rektorer
HR, rektor
WG och Vux
HR
koordinerar

Rektorer

Delta i det regionövergripande
arbetet kopplat till projektet ”hållbar
bemanning” för att uppnå en
funktionell balans mellan
grundbemanning och timvikarier
Bidra till det regionövergripande
arbetet kring Gotlands
kompetensförsörjning

Behåller och attraherar kompetens genom
att erbjuda en god arbetsmiljö.
Kompetensförsörjning genom
bemanningsplanering.

Delta i arbetsgrupper inom ramen för
projektet. Koppla ihop arbetet med
projektet kring framtidens skola och
förskola.

Under 2020

Rektorer, främst
inom förskolan

Respektive
avdelningschef

Attraherar medarbetare genom att skapa
förutsättningar för den enskilde och dess
familj att flytta till Gotland

Till exempel föra dialog kring upplevda
rekryteringsutmaningar kopplade till
bostadssituationen på Gotland

Under 2020

Potentiella
inflyttare

HR

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende GVN 2020/54
7 mars 2020

Lena Nordström
Chef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Organisation gymnasieskolan antagningen höstterminen
2020
Förslag till beslut








Antalet platser på Barn- och fritidsprogrammet (BF) justeras från 26 platser
till 16.
Antalet platser på Vård- och omsorgsprogrammet (VO) justeras från 26
platser till 16.
Antalet platser på Sjöfartsutbildningen (SX) justeras från 12 till 8 platser.
Fordons och transportutbildningen, inriktning lastbil och mobila maskiner
startar om minst 8 behöriga elever antagits.
För övriga program fastställs programutbud och antagningsplatser enligt
Tabell 1.
Nämnden delegerar till ordförande att ta beslut om eventuella smärre
justering/utökning av organisationen innan slutantagningen är avslutad.

Sammanfattning

Antalet platser har i förslaget (Tabell 1) korrigerats från 531 till 509 (exklusive sökbar
IMV programinriktat val). Efter den preliminära ansökningsperioden som avslutades
17 februari är det 521 elever som har sökt den kommunala gymnasieskolan i första
hand inklusive obehöriga och sökande från fastlandet (9 stycken). Av dessa saknar i
nuläget 114 behörighet till det program de sökt. Med ett antagande att cirka hälften
av dessa blir behöriga, kommer antalet behöriga sökande inför omvalsperioden att
vara ca: 480 (423+114/2). Totalt har 45 gotländska elever sökt gymnasieutbildning på
annan ort.
Testkörning med justerad organisation har gjorts. Det är justerad organisation BF16
+VO16+SX8 (Bilaga 2) som förslaget för gymnasieskolans organisation 2020/2021
baseras på. I förslaget prognostiseras att ca 423 behöriga sökande antas. Det är 45
gotländska elever som valt gymnasieutbildning på annan ort. De är initialt antagna
såväl på Gotland som på fastlandet.
Antalet elever som i testkörningen (Bilaga 2) inte antagits till något program är 114
och av dessa är de flesta obehöriga till den utbildning de sökt. Det är troligt att
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hälften av de obehöriga blir behöriga, och det är sannolikt att de behöriga elever som
inte antas i preliminärantagningen kompletterar sina val under omvalsperioden.
Bilaga 2 visar att organisationen erbjuder 509 platser och 423 elever är preliminärt
antagna. Det finns 86 lediga platser på såväl yrkesprogram som högskoleprogram för
de elever som under omvalsperioden blir behöriga.
Bakgrund

Gymnasieantagningen är en process som sker i flera olika steg med start året innan
eleverna påbörjar sin utbildning. Processen föregås av ett omfattande analys- och
prognosarbete. Nämnden fattar beslut om såväl programutbud som antal platser i
gymnasieorganisationen. Den preliminära antagningen sker i april och den slutliga
antagningen ska vara klar innan 1 juli det år eleverna börjar sin utbildning.
Antagningsprocessen beskrivs utförligt i GVN 2018/242.
Prognosarbetet

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



”Ursprunglig organisation” är det utbildningsutbud och de antagningsplatser
som nämnden fastställde 2019-10-25 (GVN § 100). Tabell 1
”Justerad organisation” är ett alternativ där utbildningsutbud och antagningsplatser anpassats till sökandebilden. (Bilaga 2)
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Justerad organisation – Tabell 1
Urspr.org
Just. org.

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

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

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

25
16
32
64
10
12
24
26
16
10
64
12
20
16
8
96
32
10
16

531

509

Tabell 1 – justerad org.

I prognosarbetet tas utöver sökandebilden, hänsyn till följande:











1

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

FTPER 16 platser och FTLAS 8 platser
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Andra grunder för bedömningen

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

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

Sista dag för preliminär ansökan 17 februari
Prognos- och analysarbete (inkl. testkörningar) 18 februari – 12 mars
Kontinuerlig information och diskussion på gymnasiets ledningsgrupp
Ärende AU 4 mars
Underlag till nämnd 12 mars
Beslut GVN 18 mars
Preliminär antagning klar 15 april
Omvalsperiod 20 april – 11 maj
Slutlig antagning klar 26 juni

Prognos och bedömning

Prognoserna bygger på provantagning med ”Justerad organisation utifrån BF16+VO16+
SX8 ”, se Bilaga 2. Endast behöriga sökanden finns med i provantagningen. Beträffande
obehöriga så görs ett antagande om att hälften av antalet blir behöriga.
Introduktionsprogram

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





Språkintroduktion – IMS (IMSPR)
Yrkesintroduktion – IMY (IMYRK)
Individuellt alternativ – IMA (IMIND)
Programinriktat val – IMV (nytt introduktionsprogram som ersätter
preparandutbildning (IMPRE) och programinriktat individuellt val (IMPRO))
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Programinriktat val (IMV)
Syfte och längd
Syftet med programinriktat val är att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett
specifikt nationellt program och att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det
nationella programmet. De nationella program som programinriktat val är riktad mot kan
vara både yrkesprogram och högskoleförberedande program.
Behörighet till Programinriktat val
En elev är behörig till Programinriktat val som har godkända betyg från vårterminen i
årskurs 9 på grundskolan i följande ämneskombinationer:
1) svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt tre andra ämnen
eller
2) svenska/svenska som andraspråk, matematik och fyra andra ämnen
eller
3) svenska/svenska som andraspråk, engelska och fyra andra ämnen.
Varianter av Programinriktat val
Styrdokumenten anger att Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och
för en grupp elever.
Programinriktat val för en enskild elev
Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras på förhand.
Programinriktat val för en grupp elever
Om Programinriktat val anordnas för en grupp elever, bör den utbildningen utformas i
förväg och vara sökbar. Längden på programinriktat val är inte reglerad i några
bestämmelser, men utgångspunkten är att eleven ska få hjälp och stöd att klara sitt/sina
grundskoleämne/n inom ett år.

Olika scenarier vid körning i systemet med olika elevgrupper

Org

Platser

Tot
antagna

1:a
val

lediga
platser

Ej
antagna

Bil. 1

Oförändrad org

531

531

425

386

106

114

Bil. 2

BF 16+V016+SX8

509

509

423

386

86

114

Kommentarer
Bil 1 - Oförändrad organisation. Det finns lediga platser på såväl yrkesprogram som
högskoleförberedande program.
Bil 2 – Minskning på BF med 8 platser och på VO med 10 platser.
Det innebär att BF och VO bildar samläsningsgrupp i de gymnasiegemensamma ämnena.
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Sjöfartsutbildningen minskar från 12 platser till 8 med anledning av:
Sjöfartsutbildningen har en ekonomisk och pedagogisk brytpunkt på 8 elever enligt
följande:


Antal apl-platser

Gotlandsbolaget bedömer utifrån antagningssiffrorna och förutsättningarna att erbjuda
apl av hög kvalitet att en organisation på 8 platser vore önskvärd. Ersättningsfrågan för
resterande platser upp till 12 beslutas av Gotlandsbolaget 2020-03-12.


Skolfartyget

Skolan har möjlighet att ha maximalt 8 samtidiga elever på skolfartyget Michael Sars. Fler
elever medför en fördubblad kostnad för hyra motsvarande ca 460.000 kr/år. Utöver det
tillkommer dubbla kostnader för styrman och besättning.


Övningsfartyget

Skolans övningsfartyg Duktig är dimensionerat för 8 elever. Större klasser innebär att
gruppen behöver delas vilket medför ökade personalkostnader.
Eftersom årskullen är mindre än föregående år har luft skapats i organisationen. Det
innebär att IMV (och även yrkesintro i viss utsträckning) i högre grad kommer att kunna
samläsa med de nationella programmen. Det är också helt avgörande för att de
ekonomiska budgetförutsättningarna ska kunna hållas.
Betygspoäng
Vid ansökan till gymnasieskolan används de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg från
grundskolan för att räkna ut ett meritvärde (sammanlagd betygspoäng, om man har A i
alla ämnen räknas det som 20x16=320). Till detta kan betyget i moderna språk som
språkval läggas och det maximala meritvärdet blir då 340 poäng. Har man E i samtliga
ämnen erhålls ett meritvärde på 160 (170 med moderna språk).
A=20 B=17,5 C=15 D=12,5 E=10 F=0
I bilagorna 1-2 framgår lägsta meritvärdet för antagna elever till visst program.
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Förslag till organisation 2020/2021

Förslaget baseras på bilaga 2 med anledning av att den ger flest möjligheter inför
omvalsperioden och inte begränsar utbudet. Utökas eller förändras organisationen i detta
skede så måste den organisationen erbjudas oavsett om endast en elev finns på
programmet/inriktningen. Slutantagningen sker den 26 juni och veckan innan kommer
körningar göras för att anpassa organisationen utifrån sökbilden. Förslagsvis kan då
ordförande snabbt ta beslut om en utökad/justerad organisation.
Bygg- och anläggningsprogrammet, BA

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 25 platser. Erbjudna inriktningar: anläggningsfordon,
husbyggnad samt plåtslageri (endast som lärlingsutbildning)
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 25 antagna elever, varav 22
sökt programmet i första hand.
 Icke medräknade är 14 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 170
 23 pojkar, 2 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
Kommentarer:
 Det är viktigt att utbildningen hittar möjligheter att samverka med branschen kring
nyttjandet av de anläggningsfordon som erfordras i utbildningen. Ingen
nyinvestering i anläggningsfordon kommer att beviljas.
 Övningsfältet ägs av Region Gotland och det kan nyttjas till dess att annan intressent
dyker upp. Det finns dock restriktioner för övningsfältet då det är en del av Visbys
vattenskyddsområde. Detta innebär att stor försiktighet vid hantering av kemikalier,
oljor med mera måste vidtas.
Barn- och fritidsprogrammet, BF

Förslag: programmet föreslås att justeras från 26 till 16 platser. Erbjuden inriktning: Pedagogiskt arbete.
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 7 antagna behöriga elever
varav 6 sökt programmet i första hand.
 Icke medräknade är 11 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 110
 0 pojkar, 7 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
El- och energiprogrammet, EE

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







Inriktning dator- och kommunikationsteknik

Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 10 antagna behöriga elever
varav 7 sökt programmet i första hand
Icke medräknade är 6 obehöriga som sökt programmet i första hand
Lägsta antagningspoäng ca: 92,5
10 pojkar, 0 flickor
Utrymme IMV- platser i mån av plats
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Inriktning elteknik

Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 16 antagna behöriga elever
varav 13 sökt programmet i första hand
Icke medräknade är 6 obehöriga som sökt programmet i första hand
Lägsta antagningspoäng ca: 162,5
16 pojkar, 0 flickor
Utrymme IMV- platser i mån av plats






Ekonomiprogrammet, EK

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 64 platser. Erbjudna inriktningar: Ekonomi (32 platser),
Juridik (32 platser)
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 64 antagna behöriga elever
varav 57 sökt programmet i första hand.
 Icke medräknade är 6 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 192,5
 35 pojkar, 29 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
Estetiska programmet, ES

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



Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 10 antagna behöriga elever
varav 10 sökt programmet i första hand
Icke medräknad är 2 obehöriga som sökt programmet i första hand
Lägsta antagningspoäng ca: 220 (poäng från inträdesprov ej medräknade)
2 pojkar, 8 flickor
Utrymme IMV- platser i mån av plats





-







Inriktning bild- och formgivning, ESBIL

Inriktning musik, ESMUS

Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 9 antagna behöriga elever
varav 9 sökt programmet i första hand
Icke medräknad är 1 obehörig som sökt programmet i första hand
Lägsta antagningspoäng ca: 197,5 (poäng från inträdesprov ej medräknade)
1 pojkar, 8 flickor
Utrymme IMV- platser i mån av plats
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Fordons- och transportprogrammet, FT

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



Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 8 antagna behöriga elever
varav 8 sökt programmet i första hand
Icke medräknade är 17 obehöriga som sökt programmet i första hand
Lägsta antagningspoäng ca: 112,5
7 pojkar, 1 flickor
Utrymme IMV- platser i mån av plats





-







Inriktning personbil, FTPER

Inriktning Lastbil och mobila maskiner, FTLAS

Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 5 antagna behöriga elever
varav 3 sökt programmet i första hand
Icke medräknad är 2 obehörig som sökt programmet i första hand
Lägsta antagningspoäng ca: 150
5 pojkar, 0 flickor
Utrymme IMV- platser i mån av plats

Handels- och administrationsprogrammet, HA

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 26 platser. Erbjuden inriktning: Handel och service
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 26 antagna behöriga
elever varav 24 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 4 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 92,5
 10 pojkar, 16 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
Hotell- och turismprogrammet, HT

Förslag: programmet föreslås kvarstå 16 platser. Erbjuden inriktning: Hotell och konferens
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 14 antagna
behöriga elever varav 12 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 3 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 147,5
 3 pojkar, 11 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
Humanistiska programmet, HU

Förslag: Programmet föreslås kvarstå med max 10 platser. Inriktning Språk
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 8 antagna behöriga
elever varav 7 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 2 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 200
 3 pojkar och 5 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
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Naturvetenskapsprogrammet, NA

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 64 platser. Erbjudna inriktningar: Naturvetenskap
samt Naturvetenskap och samhälle.
 Testkörning justerad organisation ger en prognos på 49 antagna behöriga elever
varav 47 valt programmet i första hand
 Icke medräknade är 4 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 235
 24 pojkar, 25 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
Naturbruksprogrammet, NB

Förslag: programmet föreslås starta med 32 platser enl. nedan. Erbjudna inriktningar: Djur och Lantbruk
-

Inriktning djur, NBDJU

Förslag: inriktningen föreslås kvarstå med 12 platser
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 7 antagna behöriga elever
varav 7 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 3 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 142,5
 6 flickor, 1 pojkar
 Utrymme för sökbara IMV-platser i mån av plats
-

Inriktning lantbruk, NBLAN

Förslag: inriktningen föreslås kvarstå med 20 platser
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 5 antagna behöriga elever
varav 5 sökt programmet i första hand
 Finns inga obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 167,5
 5 flickor, 0 pojkar
 Utrymme för sökbara IMV-platser i mån av plats
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 16 platser. Erbjudna inriktningar: Bageri och konditori
samt Kök och servering
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 11 antagna behöriga
elever varav 5 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 2 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 167,5
 5 pojkar, 6 flickor
 Utrymme för sökbara IMV-platser i mån av plats
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Samhällsvetenskapsprogrammet, SA

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 96 platser. Erbjudna inriktningar: Beteendevetenskap
(64 platser), Medier, information och kommunikation samt Samhällsvetenskap (32 platser)
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 96 antagna behöriga
elever varav 90 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 10 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 205,0
 33 pojkar, 63 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
Urval till inriktningar i årskurs 2 enligt tidigare beslut (GVN § 41, 2013-04-16--17).
Sjöfartsutbildningen, SX

Förslag: utbildningen föreslås minska från 12 till 8 platser. Erbjudna inriktningar: Däck samt
Maskin
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 8 antagna behöriga
elever varav 6 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 6 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 195,0
 6 pojkar, 2 flickor
Av de prognostiserade antagna är 2 elever hemmahörande i annan kommun. Det
finns 1 obehörig sökande från annan kommun som ej valt programmet i första hand.
Av de som sökt programmet i förstahand är alla från Gotland.
Trots ett lägre antal prognostiserade elever åstadkoms ekonomisk balans via det avtal
GVF tecknat med Rederi AB Gotland
Teknikprogrammet, TE

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 32 platser. Erbjudna inriktningar: Teknikvetenskap
(16 platser) samt Design- och produktutveckling (16 platser)
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 26 antagna behöriga
elever varav 26 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 7 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 190,0
 18 pojkar, 8 flickor
 Utrymme IMV- platser i mån av plats
I det preliminära inriktningsvalet är det två tredjedelar av eleverna som sökt till
design- och produktutveckling och en tredjedel som sökt till Teknikvetenskap.
Inriktningarna startar i årskurs 2 och kommer att ha 16 platser var. Urval till
inriktningar i årskurs 2 enligt tidigare beslut (GVN § 41, 2013-04-16--17).
VVS- och fastighetsprogrammet, VF

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 10 platser på inriktningen VVS.
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 10 antagna behöriga
elever varav 9 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 5 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 200,0
 10 pojkar, 0 flickor
 Utrymme för sökbara IMV-platser i mån av plats
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Vård- och omsorgsprogrammet, VO

Förslag: programmet föreslås justeras från 24 till 16 platser .
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 9 antagna behöriga
elever varav 9 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 3 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 170,0
 0 pojkar, 9 flickor
 Utrymme för sökbara IMV-platser i mån av plats
Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU

Förslag: antagning till NIU på SA och BF genomförs.
Totalt har 35 elever sökt NIU-plats, varav 11 elever erbjudits plats. Fördelningen bland
dessa är 10 fotboll (totalt 36 platser/3 år), 1 innebandy (totalt 12 platser/3år).
Könsfördelningen är 7 pojkar och 4 flickor.
Lokal idrottsutbildning, LIU

Förslag: antagning till LIU samt LIU-T genomförs
Till LIU har 25 elever sökt och blivit antagna - 8 ishockey, 3 orientering, 13 fotboll och 1
friidrott. Könsfördelningen är 21 pojkar och 4 flickor.
Ansökningstiden för LIU-T går ut 31 mars. Några ansökningar har redan inkommit men
det finns en förväntan att ett flertal elever från framför allt simning, tennis och gymnastik
kommer att söka.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-15, Erbjudna gymnasieutbildningar 2020/2021.
Beslut GVN 2019-10-25, GVN § 100
Bilaga 1 – oförändrad organisation,
Bilaga 2 – justerad organisation, (BF16+VO16+SX8)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
Tf Utbildningsdirektör

12 (12)

Antagningsstatistik
Sökt kommun

0980 Gotland
Studieväg
Önskad skola

Platser
Sökande val 1
Tot Antag Behöriga Tot Obehöriga

Tot

Val1

Antagna
%
Åk 9

Kv

Män

Reserver
Meritvärde
Tot
Val 1 Lägst Medel

Ej
ant

Lediga
Platser

Wisbygymnasiet
BA
Bygg- och anläggningsprogrammet

25

25

27

41

14

25

22

81,5

25

2

23

5

5

170.0

206.4

0

BF
Barn- och fritidsprogrammet

26

26

6

17

11

7

6

100,0

6

7

0

0

0

110.0

195.4

19

EEDAT
El- och energiprogrammet

16

16

7

13

6

10

7

100,0

8

0

10

0

0

92.5

173.0

6

EEELT
El- och energiprogrammet

16

16

16

22

6

16

13

81,3

16

0

16

3

2

162.5

211.6

0

EK
Ekonomiprogrammet

64

64

59

65

6

64

57

96,6

64

29

35

4

2

192.5

249.7

0

ESBIL
Estetiska programmet

10

10

14

16

2

10

10

71,4

10

8

2

4

4

220.0

259.0

0

ESMUS
Estetiska programmet

12

12

9

10

1

9

9

100,0

9

8

1

0

0

197.5

256.9

3

FTLAS
Fordons- och transportprogrammet

8

8

3

5

2

5

3

100,0

3

0

5

0

0

150.0

188.5

3

FTPER
Fordons- och transportprogrammet

16

16

8

25

17

8

8

100,0

7

1

7

0

0

112.5

162.2

8

HA
Handels- och administrationsprogrammet

26

26

24

28

4

26

24

100,0

23

16

10

0

0

92.5

191.4

0

HT
Hotell- och turismprogrammet

16

16

12

15

3

14

12

100,0

12

11

3

0

0

147.5

196.1

2

Kj0sta02.rpt

Sida 1 / 2
% Antagna = Antagna val1/Behöriga val1 x 100

2020-03-02

Antagningsstatistik
Sökt kommun

0980 Gotland
Studieväg
Önskad skola

Platser
Sökande val 1
Tot Antag Behöriga Tot Obehöriga

Tot

Val1

Antagna
%
Åk 9

Kv

Män

Reserver
Meritvärde
Tot
Val 1 Lägst Medel

Ej
ant

Lediga
Platser

HU
Humanistiska programmet

10

10

7

9

2

8

7

100,0

8

5

3

0

0

200.0

262.8

2

NA
Naturvetenskapsprogrammet

64

64

47

51

4

49

47

100,0

48

25

24

0

0

235.0

291.7

15

NBDJU
Naturbruksprogrammet

12

12

8

11

3

7

7

87,5

5

6

1

0

0

142.5

209.6

5

NBLAN
Naturbruksprogrammet

20

20

5

5

0

5

5

100,0

5

0

5

0

0

167.5

189.5

15

RL
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

16

16

9

11

2

11

9

100,0

10

6

5

0

0

167.5

226.6

5

SA
Samhällsvetenskapsprogrammet

96

96

94

104

10

96

90

95,7

94

63

33

8

4

205.0

261.9

0

SX
Sjöfartsutbildningen

12

12

6

12

6

10

6

100,0

10

3

7

0

0

162.5

223.5

2

TE
Teknikprogrammet

32

32

26

33

7

26

26

100,0

25

8

18

0

0

190.0

256.3

6

VF
VVS- och fastighetsprogrammet

10

10

11

16

5

10

9

81,8

10

0

10

5

2

200.0

217.8

0

VO
Vård- och omsorgsprogrammet

24

24

9

12

3

9

9

100,0

9

9

0

0

0

170.0

222.2

15

Summa Wisbygymnasiet

531

531

407

521

114

425

386

94,8

407

207

218

29

19

106

0

Summa sökt kommun

531

531

407

521

114

425

386

94,8

407

207

218

29

19

106

0

Kj0sta02.rpt

Sida 2 / 2
% Antagna = Antagna val1/Behöriga val1 x 100

2020-03-02

Antagningsstatistik
Sökt kommun

0980 Gotland
Studieväg
Önskad skola

Platser
Sökande val 1
Tot Antag Behöriga Tot Obehöriga

Tot

Val1

Antagna
%
Åk 9

Kv

Män

Reserver
Meritvärde
Tot
Val 1 Lägst Medel

Ej
ant

Lediga
Platser

Wisbygymnasiet
BA
Bygg- och anläggningsprogrammet

25

25

27

41

14

25

22

81,5

25

2

23

5

5

170.0

206.4

0

BF
Barn- och fritidsprogrammet

16

16

6

17

11

7

6

100,0

6

7

0

0

0

110.0

195.4

9

EEDAT
El- och energiprogrammet

16

16

7

13

6

10

7

100,0

8

0

10

0

0

92.5

173.0

6

EEELT
El- och energiprogrammet

16

16

16

22

6

16

13

81,3

16

0

16

3

2

162.5

211.6

0

EK
Ekonomiprogrammet

64

64

59

65

6

64

57

96,6

64

29

35

4

2

192.5

249.7

0

ESBIL
Estetiska programmet

10

10

14

16

2

10

10

71,4

10

8

2

4

4

220.0

259.0

0

ESMUS
Estetiska programmet

12

12

9

10

1

9

9

100,0

9

8

1

0

0

197.5

256.9

3

FTLAS
Fordons- och transportprogrammet

8

8

3

5

2

5

3

100,0

3

0

5

0

0

150.0

188.5

3

FTPER
Fordons- och transportprogrammet

16

16

8

25

17

8

8

100,0

7

1

7

0

0

112.5

162.2

8

HA
Handels- och administrationsprogrammet

26

26

24

28

4

26

24

100,0

23

16

10

0

0

92.5

191.4

0

HT
Hotell- och turismprogrammet

16

16

12

15

3

14

12

100,0

12

11

3

0

0

147.5

196.1

2

Kj0sta02.rpt

Sida 1 / 2
% Antagna = Antagna val1/Behöriga val1 x 100

2020-03-04

Antagningsstatistik
Sökt kommun

0980 Gotland
Studieväg
Önskad skola

Platser
Sökande val 1
Tot Antag Behöriga Tot Obehöriga

Tot

Val1

Antagna
%
Åk 9

Kv

Män

Reserver
Meritvärde
Tot
Val 1 Lägst Medel

Ej
ant

Lediga
Platser

HU
Humanistiska programmet

10

10

7

9

2

8

7

100,0

8

5

3

0

0

200.0

262.8

2

NA
Naturvetenskapsprogrammet

64

64

47

51

4

49

47

100,0

48

25

24

0

0

235.0

291.7

15

NBDJU
Naturbruksprogrammet

12

12

8

11

3

7

7

87,5

5

6

1

0

0

142.5

209.6

5

NBLAN
Naturbruksprogrammet

20

20

5

5

0

5

5

100,0

5

0

5

0

0

167.5

189.5

15

RL
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

16

16

9

11

2

11

9

100,0

10

6

5

0

0

167.5

226.6

5

SA
Samhällsvetenskapsprogrammet

96

96

94

104

10

96

90

95,7

94

63

33

8

4

205.0

261.9

0

8

8

6

12

6

8

6

100,0

8

2

6

2

0

195.0

224.7

0

TE
Teknikprogrammet

32

32

26

33

7

26

26

100,0

25

8

18

0

0

190.0

256.3

6

VF
VVS- och fastighetsprogrammet

10

10

11

16

5

10

9

81,8

10

0

10

5

2

200.0

217.8

0

VO
Vård- och omsorgsprogrammet

16

16

9

12

3

9

9

100,0

9

9

0

0

0

170.0

222.2

7

Summa Wisbygymnasiet

509

509

407

521

114

423

386

94,8

405

206

217

31

19

86

0

Summa sökt kommun

509

509

407

521

114

423

386

94,8

405

206

217

31

19

86

0

SX
Sjöfartsutbildningen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/51
11 februari 2020

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning. Dataskyddsförordningen, GDPR
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft. Förordningen påverkar
hur hantering av personuppgifter ske i den dagliga verksamheten. Personuppgifter får
enligt förordningen inte hanteras utan att det finns stöd i lagen eller genom ett så
kallat avtal med vårdnadshavare eller elev. Hela ryggraden i GDPR handlar om att
den enskildes rättigheter har stärkts. Att du som individ har rätt att få vetskap om på
vilket sätt dina personuppgifter behandlas, varför och hur länge. Nämnden är som
personuppgiftsansvarig ytterst ansvarig för att EU:s dataskyddsförordning efterföljs
Förvaltningen har sedan hösten 2018 arbetat med att utbilda samtliga anställda inom
nämndens verksamhetsområden i frågor gällande EU:s dataskyddsförordning.
Nästintill alla enheter har fått utbildningen. Det är ett fåtal kvar som är inbokade
under våren.
Rutiner och riktlinjer

Förordningen tvingar förvaltningen ser över den interna styrningen och tar fram
riktlinjer för hur personuppgifter hanteras. Detta görs bland annat genom att:
Ta fram riktlinjer för Office 365 som är en molntjänst där man inte får spara
känsliga personuppgifter.
 Rutin för inköp av digitala verktyg (appar, webbtjänster och system)
 Rutin framtagen för hantering av personuppgiftsincident


Det finns ännu mycket kvar att arbeta med och det kommer att ta flera år att få med
sig en all personal att tänka på hur vi använder personuppgifter. Men genom
kontinuerlig information och utbildning till anställda samt att förvaltningen försöker
underlätta för enheterna att kunna göra rätt utifrån förordningen så har vi kommit
rätt långt. I bilaga 1 går det att läsa om olika aktivitet förvaltningen har tagit fram för
att uppfylla kraven som förordningen ställer på oss som myndighet.
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Registerförteckning

I samband med den nya dataskyddsförordningen fick privatpersoner rätt att begära ut
en registerförteckning på alla personuppgifter som kommun/myndighet/företag
behandlar. Ett registerutdrag kan beskrivas som ett skriftligt utdrag som den som är
registrerad kan begära ut. Det ska innehålla alla de uppgifter som rör personen,
varifrån uppgifterna kommer, vad som är ändamålet med behandlingen, till vilka
mottagare informationen har lämnats ut med mera
I dataskyddsförordningen artikel 12.3 står det att personuppgiftsansvarige (nämnden)
på begäran ska utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad
efter att ha mottagit begäran tillhandahålla den registrerade information.
Vi har tyvärr inte fått in registerförteckning från alla nämndens verksamheter ännu.
Detta är något som vi på förvaltningen arbetar med.
Under år 2019 hanterades åtta begäran om registerutdrag från medborgare.
Personuppgiftsincident

En personuppgiftsincident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig
förstöring, förlust eller ändring av de personuppgifter som behandlas av en
verksamhet. Det kan också vara fråga om en händelse som leder till obehörig
åtkomst till de behandlade personuppgifterna, exempelvis att en obehörig part fått ta
del av personuppgifter. Det kan till exempel vara en pappersmapp med
personuppgifter förlagts eller en iPad eller telefon som blivit stulen. Det kan vidare
även handla ett om dataintrång. Nämnden har en skyldighet att anmäla incidenteter
till Datainspektionen inom 72 timmar från det att den upptäcks.
Nämnden har skickat in två personuppgiftsincidenter till Datainspektionen under
2019 och en under 2020.
Framåt

Digitaliseringen är framtiden och vi måste ta tillvara den tekniska utvecklingen så
långt det bara går. I den framrusande tekniska utvecklingen handlar det också om att
värna den personliga integriteten vilket är en stor utmaning då vi är vana att arbeta
och tänka på ett visst sätt. Men förordningen ställer högra krav för hur insamling av
persondata får göras, tydligare krav gällande behandling av personuppgifter och fler
rättigheter för privatpersoners privatliv och integritet.
I bilaga 1 framgår det vilka aktiviteter som är påbörjade och vilka som ännu är kvar
för förvaltningen att arbeta med. Vi har kommit rätt långt men det finns ännu mycket
mer att arbeta med för att vi ska kunna känna oss helt nöjda.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 - Handlingsplan

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
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Malin Bergström
Nämndsekreterare

Bilaga 1. Handlingsplan
Utbildning

Sluttid

Ansvarigroll

Klart

Alla ska ha bokat en tid till utbildningstillfälle med
kontaktpersonen för dataskyddsförordningen innan sommaren
2019. Utbildningen ska genomföras under 2019.
Alla medarbetare ska ha grundläggande kunskap i
dataskyddsförordningen.
Alla medarbetare ska känna till gallringsprocess av
medarbetarens mail och riktlinjerna för e-post.
Rutin för utbildning av nya medarbetare i
dataskyddsförordningen.
Utbildning av nyckelpersoner i dataskyddsförordningen
Utbildning i LISa för objektsägare ska ske kontinuerligt
Kontaktperson för dataskyddsförordningen ska utbilda sig i
systemet LISa

Januari 2020

Malin Bergström

Januari 2020

Malin Bergström

Blir klar våren 2020

Januari 2020

Malin Bergström

Blir klar våren 2020

Våren 2020

Malin Bergström

Våren 2020
Januari 2020
Hösten 2019

Malin Bergström
Malin Bergström
Malin Bergström

Personuppgiftsincident

Sluttid

Ansvarigroll

Klart

Alla medarbetare utbildade i personuppgiftsincidenter och
rapportering.
Ta fram rutin för personuppgiftsincidenter
Uppdatera rutin för personuppgiftsincident med
internuppföljning i LISa

Januari 2020

Malin Bergström

Blir klar våren 2020

Våren 2019

Malin Bergström

Klart april 2019

Registerförteckning

Sluttid

Ansvarigroll

Klart

Alla verksamheter ska ha inkommit med en registerförteckning
Rutiner för komplettering och uppdatering av
registerförteckningen
Registerförteckningen ska registreras i LISa
Kontrollera att det står rätt laglig grund i LISA

Januari 2020
Hösten 2019

Malin Bergström
Malin Bergström

Januari 2020
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Upprätta rutiner/riktlinjer

Sluttid

Ansvarigroll

Upprätta rutin inköp av system

Våren 2020

Malin Bergström och
KvUt

Upprätta rutin för förnyade avtal.
Upprätta rutin för inköp av appar

Våren 2020

Klart

Rutiner för komplettering och uppdatering av
registerförteckningen
Rutin för hantering av PuB-avtal
Rutin för uppföljning och kontroll som ska ske av kontaktperson
för dataskyddsförordningen
Rutin gällande informationssäkerhet
Rutin för hur vi hanterar barn med sekretess
Rutin för hur vi får använda sociala medier, bloggar m.m
Rutin för uppföljning. Hur följer vi GDPR i verksamheterna.

Hösten 2019

Malin Bergström och
KvUt
Malin Bergström

Hösten 2019
Hösten 2019

Malin Bergström
Malin Bergström

Hösten 2019

Malin och KvUt

Övrigt

Sluttid

Ansvarigroll

Klart

Kunna redovisa för Datainspektionen att vi följer
dataskyddsförordningen (ingår under ansvarsskyldighet)
Redovisa för anställda vart de får spara sina uppgifter så som
omdömen, egna anteckningar, läromedel m.m.
Läs på DI https://www.datainspektionen.se/vagledningar/skoloroch-forskolor/
Göra processkartläggning över våra stora rutiner för att se över
hantering av personuppgifter
Göra konsekvensbedömning för det system som det behövs på
Göra risk-och sårbarhetsanalys för det system som det behövs
Ta fram ”frågor och svar” på Insidan
Ta fram en GDPR sida på Insidan för anställda inom UAF
Har vi underbiträden som är inom Storbritannien?
Alla blanketter är anpassade till dataskyddsförordningen
Uppdatera styrdokument gällande Office 365

Pågående
Pågående
Hösten 2019
Våren 2019

Barbro Engström
Malin och KvUt

Pågående
Klart april 2019

Pågående
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Kommunicera ut styrdokument gällande Office 365 till
verksamheten
Kontrollera att alla system inom UAF är informationsklassade i
LISa
Kontrollera att PuB avtal finns på samtliga avtal
Gallring av lagringsyta G// H//
Rutin för uppföljning och kontroll som ska ske av kontaktperson
för dataskyddsförordningen
Samverka med övriga regionen vart anställda kan spara känslig
information. Idag finns det inget system mer än elevhälsans.

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/51

Våren 2019

Malin, Barbro

Hösten 2019
Hösten 2019

Malin Bergström
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Klart april 2019

Ärende RS 2018/1111
7 februari 2020

Regionstyrelseförvaltningen

Remiss

Remiss. Ny strategi och handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby
Den här remissen gäller del I av strategi och handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby (d.v.s. strategidelen av dokumentet).
Remissvaret ska skickas till registrator-rs@gotland.se senast den 18 mars.
Remissen är en viktig del av dialogprocessen och under remissperioden
kommer en remisskonferens att anordnas den 5 mars i Donnerska huset i
Visby.
Det kommer att finnas en valmöjlighet till att delta under eftermiddagen kl. 1416, eller under kvällstid kl. 18-20. En separat inbjudan med mer detaljerad
information skickas inom kort.
I remissvaret bör följande frågor beaktas:
 Behöver de övergripande målen (kap. 1) och de tematiska målen (kap.
2) kompletteras, utifrån din organisations perspektiv? Fångar målen
världsarvskonventionens syfte och intentioner utifrån din organisations
perspektiv?


Finns det koppling till andra styrdokument utöver dem som nämns i
slutet av respektive målområde (kap. 2)?



Behöver något kompletteras i bilaga 2 angående lagstiftat skydd, roller
och ansvar samt strategiska utgångspunkter för världsarvet
Hansestaden Visby?



Finns det specifika åtgärder och förslag på aktiviteter som din
organisation vill skicka med till arbetet med handlingsplanen (dessa ska
utgå från målen)?



Finns det övriga kommentarer eller förslag angående strategins innehåll
och utformning?

Med vänlig hälsning

Elene Negussie
världsarvssamordnare

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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4 mars 2020

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över remiss Ny strategi och handlingsplan för
världsarvet Hansestaden Visby 2020–2030
Förslag till beslut



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

Sammanfattning

Det nu gällande handlingsprogrammet för världsarvet från 2003 ska ersättas med
föreslagna Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby för att synliggöra
världsarvet som en plattform för en hållbar samhällsutveckling. Strategi och
handlingsplan har därför skickats på remiss, bland annat till de båda
utbildningsnämnderna, för insamlande av synpunkter på materialet. Synpunkterna
ska i första hand utgå från verksamhetens perspektiv.
Förvaltningen har i tjänsteskrivelsen tagit fram ett förslag till yttrande. Den
övergripande bedömningen är att Strategi och handlingsplan för världsarvet är ett väl
genomarbetat dokument där ambitionerna för vården av världsarvet omhändertas.
Möjligen kan informationen kring undervisningen om världsarven och kopplingen till
läroplanerna förstärkas något i Strategi och handlingsplan.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat1 en ny strategi och handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby till bland annat gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
och barn- och utbildningsnämnden (BUN) för eventuella synpunkter på strategin.
Strategi och handlingsplan har tagits fram inom projektet Ny strategi och handlingsplan
för världsarvet Hansestaden och kommer att ersätta tidigare styrdokument från 2003.
Strategi och handlingsplan är ett styrdokument med det övergripande målet att
bevara, använda och utveckla Hansestaden Visby i linje med
världsarvskonventionens krav samt att synliggöra världsarvet som en plattform för en
hållbar samhällsutveckling inom ramen för de globala målen och Agenda 2030.
Dokumentet ska användas som en vägledande handbok som vänder sig till en bred
1

RS § 7 Strategi för världsarvet Hansestaden Visby, 2020-01-28
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målgrupp men främst till de aktörer som är direkt involverade i att bevara, använda
och utveckla världsarvet.
Strategi och handlingsplan för världsarvet består av två delar. Del I utgör den
långsiktiga strategin för världsarvet med två kapitel och tillhörande bilagor. Del II är
en handlingsplan som följer strategins tematiska utformning med åtgärder och
aktiviteter som utgår från målen och som uppdateras vartannat år.
Följande frågor bör beaktas enligt remissmissiv2:







Behöver de övergripande målen (kap. 1) och de tematiska målen (kap. 2)
kompletteras, utifrån din organisations perspektiv? Fångar målen
världsarvskonventionens syfte och intentioner utifrån din organisations
perspektiv?
Finns det koppling till andra styrdokument utöver dem som nämns i slutet av
respektive målområde (kap. 2)?
Behöver något kompletteras i bilaga 2 angående lagstiftat skydd, roller och
ansvar samt strategiska utgångspunkter för världsarvet Hansestaden Visby?
Finns det specifika åtgärder och förslag på aktiviteter som din organisation
vill skicka med till arbetet med handlingsplanen (dessa ska utgå från målen)?
Finns det övriga kommentarer eller förslag angående strategins innehåll och
utformning?

Yttrande

Bedömningen är att Strategi och handlingsplan för världsarvet är ett väl
genomarbetat dokument. För vården av världsarvet behövs uttalat höga ambitioner,
vilket omhändertas tydligt i Strategi och handlingsplan. Utifrån nämndens perspektiv
finns inget övergripande att erinra emot gällande själva innehållet i dokumentet.
Synpunkter utifrån missivets frågeställningar:
Det tematiska målområdet Kommunikation och kunskapsuppbyggnad, mål 2.6.8:
”Det pedagogiska arbetet med världsarvet i skolan förstärks och säkerställs långsiktigt genom
samarbete mellan skolan och världsarvsförvaltningen”, och som ligger närmast nämndernas
verksamhet, behöver inte kompletteras. Möjligen ska det under punkt 2.6.4
”Världsarvet i skolan” (sid 57) nämnas något om den information som finns att tillgå
på Unescos hemsida gällande att undervisa om världsarven3, eftersom det där finns
material för de elever och lärare som är intresserade av världsarvsundervisningen.
Vidare finns även informationsmaterial bland annat kring World Heritage Youth
Forum, Unescos skolprojekt och förslag på elevaktiviteter, med mera4.
På frågan om koppling till andra styrdokument nämns inte ”världsarv” men däremot
”kulturarv” i de läroplaner som styr utbildningen och undervisningen i grundskolan
(samt förskola och fritidshemmet)5 och gymnasieskolan6. Eleverna ska ges
”kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska
kulturarvet”. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och
utveckla ett kulturarv (värden, traditioner, språk, kunskaper) från en generation till
nästa. Om kopplingen mellan ”världsarv” och ”kulturarv” är uttalad så bör
läroplanerna tas med. Läroplanerna beskriver den värdegrund, kunskapssyn och de
RSF ”Remiss. Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby”, 2020-02-07. Ärende: RS 2018/1111
Unesco. Länk: http://www.unesco.se/kultur/varldsarv/unescos-skolprojekt-om-varldsarven/ (hämtad 2020-02-13)
Unesco ”Världsarv i skolan, del 2” Länk: http://www.unesco.se/wp-content/uploads/2015/11/Laerarhandledning-3-vaerldsarvi-Sverige-1.pdf (hämtad 2020-02-13)
5 Läroplan för grundskolan. Länk: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan
(hämtad 2020-02-14)
6 Läroplan för gymnasieskolan. Länk: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-igymnasieskolan (hämtad 2020-02-14)
2
3
4
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mål och riktlinjer som ska genomsyra hela utbildningen - så även den utbildning och
det arbete som görs i de gotländska skolorna.
Ingen synpunkt kring komplettering av bilaga 2 i Strategi och handlingsplan.
Inga specifika åtgärder och förslag eller övriga kommentarer finns för medskick,
utöver det redan beskrivna.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-04
Regionstyrelseförvaltningen ”Remiss. Ny strategi och handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby”, 2020-02-07
Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby 2020–2030
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Bilagor: ”Remissmissiv” samt ”Strategi och handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby 2020–2030”.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/48
5 februari 2020

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsuppföljning 2019 - Idrottsgymnasiet Gotland
Förslag till beslut



Verksamhetsuppföljningen 2019 för Idrottsgymnasiet Gotland godkänns.

Bakgrund

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

Gotlands Idrottsförbunds verksamhetsberättelse 2019 för Idrottsgymnasiet Gotland
inklusive bilagor

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. utbildningsdirektör

Rapport ”Gymnasial Idrottsutbildning på Gotland”, 2017-06-09
Beslut GVN § 61, 2017-06-14
3 Gotlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation på Gotland – och leverantör/administratör av
idrottsgymnasieverksamheten (NIU/LIU) på Gotland
1
2
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Verksamhetsberättelse 2019

Beskrivning av organisation och verksamhet

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

Idrottsgymnasiet Gotland har under läsåret 2019–2020 bedrivit tre utbildningar: NIU
(Nationell godkänd utbildning), 400 poäng och idrotterna; fotboll, innebandy och fäktning). LIU (Lokal idrottsutbildning, 200 poäng och idrotterna; ishockey, friidrott, handboll och orientering. LIU-T (Lokal idrottsutbildning- Träningslära, 200 poäng med elever
från olika idrotter.

2

Händelser av väsentlig betydelse

Händelser av väsentlig betydelse som helhet och som påverkat verksamheten eller måluppfyllelse under
2019..

Söktrycket från ansökande elever fortsätter att vara stort. Antalet elever och idrotter vid
LIU-T fortsätter att öka. Färre elever söker fastlandet och antalet avhopp fortsätter att
minska. Under året har vi fått information om att Gutegymnasiet kommer starta idrottsutbildningar. Konsekvenserna av detta är ännu oklart. Ny fystränare (en kvinna) sedan
höstterminen 2019. Reviderade kursplaner i ämnet Specialidrott. Nytt gym för eleverna
har byggts upp vid Wisbygymnasiet i samarbete mellan Idrottsgymnasiet Gotlands Skolidrottsförening, Wisbygymnasiet och Gotlands Idrottsförbund.

3

Förväntad utveckling

Information om förväntad utveckling avseende verksamheten på sikt.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Wisbygymnasiet kommer att starta LIU fotboll till hösten 2020. Finns även tankar på att
starta LIU 2021 med innebandy, gymnastik och ridsport (i samarbete med Grönt centrum). Till hösten 2021 finns möjligheter att öppna upp Naturvetenskapsprogrammet för
NIU vilket möjliggör att fler elever kommer ansöka till NIU. Detta innebär att Idrottsgymnasiet Gotland har möjlighet att öka i antal elever i framtiden.
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Kvalitet

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

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

Se bifogad sammanställning vad gäller antal elever samt elevutvärdering 2019.
2. Utifrån ovanstående utvärderingar, vilka slutsatser kan dras? Vilka förklarande faktorer finns
till varför resultaten ser ut som de gör.

Eleverna är nöjda med sin utbildning som helhet. En faktor till detta är att vi har kompetenta instruktörer/lärare som både har erfarenhet av elitidrott och sätter elevens utveckling i centrum. Vi är nöjda med den modell för verksamheten som vi har. Modellen innebär ett nära samarbete mellan Wisbygymnasiet, Gotlands Idrottsförbund och Specialdistriktsidrottsförbund/föreningar. Modellen möjliggör att många gotländska ungdomar
från många olika idrotter kan kombinera gymnasiestudier med en elitidrotts satsning på
Gotland. Detta till en låg kostnad/elev.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

3. Vilka utvecklingsområden har idrottsgymnasiet och på vilka sätt kommer man att arbeta med
dessa? Vilka åtgärder behöver vidtas för att förbättra mindre goda resultat eller bibehålla
goda resultat.

För att kunna tillgodose att fler elever kan studera vid idrottsgymnasiet önskar vi starta
nya LIU utbildningar i fotboll, innebandy, gymnastik och ridsport.
För att bibehålla god kvalitet i utbildningen sätter vi alltid elevens utveckling i centrum.
Detta gäller både planering som genomförande. Vi fortsätter utveckla vårt kompetensnätverk, kollegialt lärande, friskvårdstid för instruktörer/lärare. En framgångsfaktor är att
kunna behålla instruktörer/lärare under längre tid.
Vi arbetar med hur utbildningen kan marknadsföras och utvecklas i önskad riktning.
Utifrån elevernas utvärderingar behöver vi jobba vidare med förståelse för betygsättning
och skapa en bra balans mellan teoretiska och praktiska moment.
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4. Hur har eleverna varit delaktiga i planering och utveckling av verksamheten?

Eleverna utvärderar verksamheten varje år dels genom interna utvärderingar men också
genom utvärderingar från Riksidrottsförbundet. Idrottsgymnasiet har även en egen skolidrottsförening där de kan utveckla så väl sig själva som idrottsgymnasiet verksamhet.
Eleverna får möjlighet att komma med synpunkter på terminsplaneringar och lämnar
både muntliga och skriftliga önskemål.

5. Beskriv idrottsgymnasiets upplevda samarbete med Wisbygymnasiet (fördelar, nackdelar, utvecklingsområden).

Positivt och utvecklingsorienterat samtalsklimat med Wisbygymnasiets ledningsgrupp.
Skolan och Gotlands Idrottsförbund har ett nära samarbete vad gäller idrottsgymnasiets
utveckling och kvalitetssäkring. T.ex. i antagningsprocess, anställningar, fortbildningar,
läger, utbyten, certifieringar, centrala konferenser och utvärderingar. Utvecklingsområden: Regelbundna ledningsgruppsmöten en till två gånger/år. Önskemål att även att representant från GVF deltar vid möten som berör utveckling av idrottsgymnasiet.
Avtal saknas fortfarande mellan UAF och GI samt mellan GI och SDF/IF. Avtalet bör
även innehålla vilka ekonomiska förutsättningar som ska gälla för verksamheten. Detta
för att skapa långsiktiga förutsättningar för verksamhetens utveckling.

5

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.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

(Region Gotlands styrkort)
Beskriv antalet medarbetare som verkar inom idrottsgymnasiet samt deras funktion.

Rektor Wisbygymnasiet: Peter Lerman
Samordnare: Petter Svensson, Wisbygymnasiet
Samordnare: Jan Christoffersson, RF/SISU Gotland
Ansvarig RF/SISU Gotland styrelse: Håkan Ericsson
Ansvarig Gotlands Fotbollförbund NIU/fotboll: Mats Englund
Instruktörer/lärare NIU/fotboll: Kristoffer Ahl (huvudinstruktör), Henrik Ramberg,
Fredrik Karlsson och Elias Stenhoff (målvaktstränare)
Ansvarig Gotlands Innebandyförbund NIU/innebandy: Marcus Wildenius
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Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Instruktör/lärare NIU/innebandy: Elias Andersson, Frida Götz och Stephanie Boberg
Ansvarig Gotlands Ishockeyförbund LIU/ishockey: Ingela Söderling och Thomas Öhman
Instruktör/lärare LIU/ishockey: Hans Särkijärvi och Ken Eddy
Ansvarig Gotlands Orienteringsförbund LIU/orientering: Viktoria Olsson
Instruktör/lärare LIU/orientering: Anna Samelius
Ansvarig Gotlands Friidrottsförbund LIU/friidrott: Ann-Louise Almgren
Instruktör/lärare LIU/friidrott: Jorma Jääskeläinen
Ansvarig VIF Gute Handboll LIU/handboll: Henrik Petersson
Instruktör/lärare LIU/handboll: Simon Nilsson
Fystränare: Sofie Kindberg
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Ekonomi

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

Redovisa budget för 2019 med förklarande text.

Den budget Gotlands Idrottsförbund handhar utgår från hela läsåret. Sedan 2011 har
Gotlands Idrottsförbund fått 679 000 för att bedriva idrottsgymnasieverksamheten. Av
tilldelad budget görs en specificerad budget av Gotlands Idrottsförbund. Till läsåret
2019–2020 tillför Gotlands Idrottsförbund 59 000 kr från egna medel. Gotlands Fotbollförbund tillför 30 000 kr från egna medel för att klara verksamheten. Gotlands Innebandyförbund tillför 50 000 kr från egna medel för att klara verksamheten. Pengarna fördelas till idrotterna utifrån om det är NIU (400–500 poäng), LIU (200 poäng och LIU-T
(200 poäng), samt övriga poster som är specificerade.

Redovisa budget för 2019 med förklarande text.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum Välj publiceringsdatum

Se bifogad budget för 2019 – 2020.
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Idrottsgymnasiet Gotland läsåret 2019-2020
NIU
Fotboll
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Innebandy
Åk 1
Åk 2

Summa elever

Flickor

Pojkar

Avhopp

10
15
8

4
2
2

6
13
6

0
1
1

1
4

0
3

1
1

0
0

Åk 3

6

3

3

1

Fäktning
Åk 3

1
45

1
15

0
30

0
3

LIU
Ishockey
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Orientering
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Friidrott
Åk 1
Åk 2
Handboll
Åk 2
Basket
Åk 3

Summa elever

Flickor

Pojkar

Avhopp

3
17
7

1
9
0

2
8
7

3
2
0

1
3
1

0
0
0

1
3
1

0
0
0

2
2

2
1

0
1

0
0

3

0

3

0

1
40

1
14

0
26

0
5

LIU-T
Åk 1
Åk 2

Summa elever
9
5
14

Flickor
4
2
6

Pojkar
5
3
8

Avhopp
4
6
10

25 elever ansökte (9 flickor och 6 pojkar). 10 elever antogs
32 elever ansökte (4 flickor och 28 pojkar). 17 elever antogs. 2 elever tackade nej till sin plats. Reserv antogs
21 elever ansökte (6 flickor och 15 pojkar. 13 elever antogs. 1 elev hoppade av pga sjukdom. 3 elever tackade nej till sin plats. 1 elev började aldrig vid WG
12 elever ansökte (7 flickor och 5 pojkar). 1 elev antogs
13 elever ansökte (6 flickor och 7 pojkar). 4 elever antogs.

14 elever ansökte (9 flickor och 5 pojkar). 7 elever antogs. 1 elev tackade nej till sin plats och valde istället fotboll

1 elev ansökte. 1 elev antogs

8 elever ansökte (3 flickor och 5 pojkar). 8 elever antogs. 1 elev tackade nej till sin plats. 3 elever hoppade av. 1 elev kom inte in på nationellt program
26 elever ansökte (11 flickor och 15 pojkar). 18 elever antogs. 1 elev valde inte WG
7 elever ansökte (7 pojkar). 7 elever antogs
1 elev ansökte. 1 elev antogs
3 elever ansökte . 3 elever antogs
2 elever ansökte (1 flicka och 1 pojke). 2 elever antogs. 1 elev tackade nej till sin plats
2 elever ansökte. 2 elever antogs.
2 elever ansökte. 2 elever antogs.
4 elever ansökte (1 flicka och 2 pojkar). 4 elever antogs. 1 elev tackade nej till sin plats
2 elever ansökte (2 flickor). 2 elever antogs. 1 elev tackade nej till sin plats

19 elever ansökte (8 flickor och 11 pojkar). 19 elever antogs. 5 elever tackade nej till sin plats. 1 elev kom inte in på WG.
19 elever ansökte (6 flickor och 13 pojkar). 19 elever antaogs. 5 elever tackade nej till sin plats. 2 elever flyttades till NIU. 1 elev kom inte in på WG

d WG

m

Idrottsgymnasiet Gotland 2019–2020
Ansökande elever till åk 1
NIU
Fotboll. 25 elever (16 killar och 9 tjejer)
Innebandy. 12 elever (5 killar och 7 tjejer)
Summa: 37 elever
LIU
Ishockey. 8 elever (5 killar och 3 tjejer)
Orientering. 1 elev (1 kille)
Friidrott. 2 elever (2 tjejer)
Summa: 11 elever
LIU-T
Fotboll. 8 elever (8 killar)
Innebandy. 2 elever (1 kille och 1 tjej)
Innebandy/fotboll. 1 elev (1 kille)
Gymnastik. 5 elev (2 killar och 3 tjejer)
Tennis. 1 elev (1 tjej)
Ridsport. 1 elev (1 tjej)
Golf. 1 elev (1 kille)
Summa: 19 elever
Antagna elever
NIU
Fotboll. Svenska Fotbollförbundet har gett oss 12 platser/läsår. Till läsåret 2019–2020 valde
Gotlands Fotbollförbund att ta in 10 elever (6 killar och 4 tjejer).
Innebandy. Svenska Innebandyförbundet har gett oss 12 platser/tre läsår. Till läsåret 2019 –
2020 valde Gotlands Innebandyförbund att anta 1 elev (1 kille).
LIU
Ishockey. Gotlands Ishockeyförbund valde att anta 8 elever (5 killar och 3 tjejer).
Orientering. Gotlands Orienteringsförbund valde att anta 1 elev (1 kille).
Friidrott. Gotlands Friidrottsförbund valde att anta 2 elever (2 tjejer).
LIU-T
Gotlands Idrottsförbund i samverkan med Wisbygymnasiet valde att anta 19 elever.

Elevunderlag 2019 - 2020
NIU
Åk 1: 11 elever (10 fotboll och 1 innebandy)
Åk 2: 19 elever (15 fotboll, och 4 innebandy)
Åk 3: 15 elever (8 fotboll, 6 innebandy och 1 fäktning)
Summa: 45 elever
LIU
Åk 1: 6 elever (3 ishockey, 1 orientering och 2 friidrott)
Åk 2: 22 elever (17 ishockey, 3 orientering och 2 friidrott)
Åk 3: 13 elever (6 ishockey, 5 orientering och 2 handboll)
Summa: 41 elever
LIU-T
Åk 1: 9 elever (2 fotboll, 1 fotboll/innebandy, 3 gymnastik, 1 tennis, 1 innebandy, 1 ridsport)
Åk 2: 5 elever (3 fotboll, 1 gymnastik, 1 innebandy)
Summa: 14 elever

Summa elever åk 1 – 3: 100 elever

Beslut budget. 2019-2020. GI-styrelsen
NIU
Idrott

Fotboll
Innebandy
Fäktning

Elever åk 1

Elever åk 2

Elever åk 3

Ant. Elever

ht -19

vt -20

10

16

8

34

1

4

6

11

90 000
33 000
15 000
138 000

0

0

1

1

90 000
33 000
15 000

11

20

15

46

138 000

2019-2020
GI samordn
SDF/IF
Fysträning
Övrigt*

276 000

Ishockey
Orientering
Friidrott
Handboll

Elever åk 1

Elever åk 2

Elever åk 3

Ant. Elever

ht -19

vt -20

5
1
2
0
8

17
3
2
0
22

6
5
0
2
13

28
9
4
2
43

38 000
19 000
15 000
13 000

38 000
19 000
15 000
13 000

Profilkläder
Porto, kontorsmtrl

85 000

85 000

Sammanträdeskostn.

1 000

Resor/läger

40 000

Litteratur

1 500

Marknadsf.

1 000

Fortb. Elever
Fortb. Lärare
Idr.mtrl
Konferens lärare

8 000
5 000
5 000
5 000

170 000
LIU - Träningslära
Idrott

Fotboll
Innebandy
Fotboll/Innebandy
Gymnastik
Tennis
Ridsport

109 000
446 000
95 000
88 000
738 000
679 000

LIU
Idrott

Ant.

Elever åk 1

Elever åk 2

Ant. Elever

4
1
1
4
1
1
12

2
1
0
1
0
0
4

6
2
1
5
1
1
16

Övrigt*
20 000
1 500

88 000

Eget kapital 59 000
NIU + LIU
4 grupper

Från Wisbygymnasiet

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/62
28 februari 2020

Hanna Sällström Jonasson
Rektor vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kontinuerlig rapport av det ekonomiska läget för
vuxenutbildningen.
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Sparbeting 1 miljon kronor

Rektor har valt besparingar där det drabbar den lagstadgade verksamheten i så liten
omfattning som möjligt. De åtgärder som är beskrivna i tabellen är planerade att
genomföras från hösten 2020.
Under budgetåret 2020 kvarstår medfinansiering 50/50 på Regionalt
yrkesvux/regionalt yrkesvux sfi/sva (vilket i praktiken innebär att för 12 platser
statsbidrag måste Region Gotland bekosta 12 platser med kommunala medel).
Vuxenutbildningen har blivit beviljade mindre statsbidrag totalt än det budgeterade
beloppet.
Elevantalet på svenska för invandrare och svenska som andraspråk fortsätter att
stiga.
Värt att notera är att det tidigare aviserats att det skulle utbetalas extra statsbidrag till
yrkesvux, de s.k. ”Nordstream-medlen”, 4 miljoner under 2020 men hitintills har
endast 3 miljoner utbetalats. Ekonomichefen undersöker detta med
Utbildningsdepartementet.
Orienteringskursen Steget in är under våren 2020 ofinansierad. Steget in är en viktig
del av Vuxkomp. Om Vuxenutbildningen ska erbjuda denna kurs framöver kommer
det att belasta övrig verksamhet vilket kommer innebära ytterligare besparingar.
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Tjänsteskrivelse
GVN 2020/62

Åtgärd

Kronor

Kommentar

Yrkesförare startar ej hösten 2020

300 000

Statsbidraget täcker inte hela kostnaden för
utbildningen.

Svenska för invandrare och
svenska som andraspråk
grundläggande nivå) kvällskurs,
startar ej hösten 2020

390 000

Möjligheten till sfi och grundläggande svenska på
kvällstid kommer inte att erbjudas hösten 2020 utan
hänvisas till att studera på dagtid.

Inköp av mindre studiehandledaroch modersmålslärarresurs

280 000

Kommer att påverka kvalitet och måluppfyllelse för sfioch svenska som andraspråkselever i såväl teoretiska
kurser som yrkesutbildningar vilket i praktiken troligtvis
innebär minskad genomströmning (längre studietid för
elev).

Minskat utbud gy/flex

90 000

Kommer att minska utbudet med två kurser i egen regi.
Dessa elever hänvisas till att studera på distans mot
Hermods.

Summa: 1 060 000

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/26
26 februari 2020

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kontinuerlig uppföljning av vuxenutbildningen kurser
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Yrkesvux

Utförare

Poäng

Status

Vård och omsorg –
VoVux 19

WG

1300

Pågår

17

Antal
nov
18

Vux

800

Pågår

9

12

Lärlingsvux
Diverse
yrkesutbildningar,
exempelvis: frisör,
målare, hovslagare,
skomakare

Utförare
Vux +
företag

Poäng
variera
r

Status
22 totalt
under
2019

Övrigt
Individuella
kurstider

Antal
5

8

Lärlingsvux/SFI/SvA
Barnskötare

Utförare

Poäng

Status

Övrigt

Antal

Antal
nov

Vux +
företag

variera
r

Pågår

Studiegruppe
r med lärare

6

Vård och omsorg

Vux +
företag

variera
r

Pågår

Studiegruppe
r med lärare

6

Totalt
20,
vet ej
hur
mång
a per
grupp
Totalt
20,
vet ej

Yrkesvux/SFI - SvA pågående
Vårdbiträde- SFI/SvA

Övrigt

Antal
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hur
mång
a per
grupp
Yrkesvux

Utförare

Status

Övrigt

Antal

1100

Pågår

+ en elev
från WG IM

9 (10)

Antal
nov
11

Kock – 19

Vux

Plåt- och
svetsmekaniker
Hästskötarutbildning
Barnskötare –
Elevassistent Bas
Undersköterska
Yrkesförarutbildning godstransporter 2
Gästvärd +
yrkessvenska
Aktivitetsledare +
yrkessvenska
Verkstad grund +
yrkessvenska
Finsnickeri grund +
yrkessvenska
Programmering 2 kvällskurs

Vux

1000

Pågår

9

9

GGC
Vux

600
900

Pågår
Pågår

13
21

16
21

Vux
YA

1250
800

Pågår
Pågår

19
13

21
13

Vux

800

Pågår

10

9

Vux

800

Pågår

11

12

Vux

800

Pågår

9

10

Vux

800

Pågår

10

10

Vux

100

Pågår

Start ht-19

Medicin 1 - kvällskurs

Vux

150

Start
mars

Startar i mars

5+
elever
från
WG
-

Yrkesvux/SFI/SvA

Utförare

Status

Övrigt

5+
elever
från
WG
19
sökand
e
Antal

Bygg– SFI/SvA

Vux

Pågår

Distansutbildningar

Utförare

Status

Övrigt

Antal

Yrkeskurser (FDY)

Hermods

Pågår

140

Övriga kurser (FD)

Hermods

Pågår

145

122

Installationselektriker
(FX)

Teknikutbildarn
a
Utförare

Pågår

Individuella
kursdeltagare
Individuella
kursdeltagare
Individuella
kursdeltagare

Antal
nov
123

5

5

Status

Övrigt

Antal

Pågår

Individuella
kursdeltagare
Individuella
kursdeltagare

5

Antal
nov
7

Övrigt

Antal

Interkommunala
utbildningar
Varierande
yrkesutbildningar
Varierande
yrkesutbildningar

Gymnasiala kurser
(flex/klassrum)
Engelska 5
Engelska 6
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Svenska som
andraspråk 1
Svenska som
andraspråk 2

Varierar
Varierar

variera
r
variera
r

9

Antal
nov
9

Utförare

Poäng

Beviljade
men
ännu inte
påbörjad
e
Status

2

Vux
Vux
Vux
Vux
Vux
Vux

100
100
100
100
100
100

Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår

Flera
Flera
Flera
Flera
Flera
Flera

antagn.
antagn.
antagn.
antagn.
antagn.
antagn.

11
23
6
21
17
30

Antal
nov
15
19
12
11
11
28

Vux

100

Pågår

Flera antagn.

10

18
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Svenska som
andraspråk 3
Historia 1b (samma
schemaposition)
Naturkunskap 2
Matematik 1a, b
(samma
schemaposition)
Matematik 2 a, b, c
(samma
schemaposition)
Matematik 3b, c
(samma position)
Samhällskunskap 1a2,
1b (samma position)
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Vux

100

Pågår

Vux

50-100

Pågår

Vux
Vux

100
100

Pågår
Pågår

Vux

100

Vux
Vux

Grundläggande
kurser
Engelska nationell
delkurs 1-4
Matematik nationell
delkurs 1-4
Naturorienterande
ämnen inledning
Naturorienterande
ämnen fortsättning
Samhällsorienterande
ämnen, inledning
Samhällsorienterande
ämnen, fortsättning
Svenska nationell
delkurs 1-4
Svenska som
andraspråk delkurs 1-2
Svenska som
andraspråk delkurs 3-4
Svenska som
andraspråk kväll

Utförare

Svenska för
invandrare
Kurs A

Utförare

Kurs B

Vux

Kurs C

Vux

Kurs D

Vux

Introkurs sfi

Vux

Kvällskurs sfi
B
C

Vux
Vux
Vux

D

Vux

Orienteringskurser
(sfi)
Sfi-matematik
Digital orienteringskurs
sfi

Utförare

16

7

Flera antagn.

6

11

Flera antagn.

8
5

22
18

Pågår

19

18

100

Pågår

4

11

50-100

Pågår

21

26

Poäng

Flera antagn.

Status

Övrigt

Antal

Vux

Pågår

29

Vux

Pågår

11

12

Vux

Pågår

27

22

Vux

Pågår

0

0

Vux

Pågår

15

17

Vux

Pågår

0

2

Vux

Pågår

5

5

Vux

Pågår

27

15

Vux

Pågår

25

28

Vux

Pågår

Ant.
1g/mån
Ant.
1g/mån
Ant.
1g/mån
Ant.
1g/mån
Ant.
1g/mån
Ant.
1g/mån
Ant.
1g/mån
Ant.
1g/mån
Ant.
1g/mån
Ant.
1g/mån

Antal
nov
26

9

7

Övrigt

Antal

Ant.
1g/mån
Ant.
1g/mån
Ant.
1g/mån
Ant.
1g/mån
Ant.
1g/mån

51

Antal
nov
29

43

51

41

68

24

24

18

20

4
23

6
32

19

12

Antal

Antal
nov
48
4

Poäng

Status

Vux

Vux
Vux

Ant.
1g/mån
Ant.
1g/mån
Poäng

Status

Övrigt

40
0
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Orienteringskurser
(gy)
Yrkeshögskola
Drift- och
underhållsteknik-18
Drift- och
underhållsteknik- 19
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Utförare

Poäng

Status

Övrigt

Antal

Antal
nov

Vux

Pågår

14

14

Vux

Pågår

16

20
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Bo Eriksson
Kvalitets-/Utvecklingschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Skolinspektionen. Regelbunden kvalitetsgranskning vid
Wisbygymnasiet.
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot

Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning vid
Wisbygymnasiet. Granskningen genomfördes under våren 2019. Vid granskningen
identifierade Skolinspektionen ett antal utvecklingsområden för skolenheten som
angetts i beslut den 26 augusti 2019.
Skolinspektionen har begärt att huvudmannen för Wisbygymnasiet senast den 1
december 2019 ska redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits utifrån
identifierade utvecklingsbehov. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
inkommit med en sådan redovisning den 4 december 2019.
Den 3 februari 2020 tog gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden emot
skolinspektionens uppföljningsbeslut utifrån de redovisade åtgärderna.
Skolinspektionen bedömer redovisade åtgärder på följande sätt:
 Rektors ledarskap
Ytterligare kvalitetshöjande åtgärder behövs.
 Undervisning
Ytterligare kvalitetshöjande åtgärder behövs.
 Trygghet och studiero
Huvudmannen har påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens
bedömning av vad som behövs för att höja kvaliteten på skolenheten.
 Bedömning och betygssättning
Huvudmannen har påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens
bedömning av vad som behövs för att höja kvaliteten på skolenheten.
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Skolinspektionens samlade bedömning är att ytterligare åtgärder behövs för att höja
kvaliteten. Myndigheten förutsätter att huvudmannen tar ansvar för ett fortsatt
utvecklingsarbete. Skolinspektionen avslutar granskningen.
Ärendets hantering

Skolledningen för Wisbygymnasiet fortsätter förbättringsarbetet enligt den
handlingsplan som är framtagen utifrån beslut och redovisade åtgärder. Arbetet
genomförs tillsammans med personal och elever inom Wisbygymnasiet och i samråd
med förvaltningen
Förvaltningen gör under 2020 en uppföljning av de planerade åtgärdernas
genomförande och utfall. Uppföljningen genomförs utifrån skolinspektionens fyra
nämnda områden rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt
bedömning och betygsättning.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Wisbygymnasiet,
Uppföljningsbeslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Wisbygymnasiet,
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-21
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Bilaga: Formulär för att redovisa vidtagna åtgärder

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

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

Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan
åtgärderna vidtagits:

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning?

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:

Utvecklingsområde 2: <Ange utvecklingsområdet i sin helhet>

Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan
åtgärderna vidtagits:

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning?

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:

Utvecklingsområde 3: <Ange utvecklingsområdet i sin helhet>

Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan
åtgärderna vidtagits:

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning?

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:

Utvecklingsområde 4: <Ange utvecklingsområdet i sin helhet>

Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan
åtgärderna vidtagits:

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning?

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:

Uppföljningsbeslut

Gotlands kommun

2020-02-07

registrator-gvn@gotland.se
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Uppföljningsbeslut
efter regelbunden kvalitetsgranskning vid
Wisbygymnasiet i Gotlands kommun

Skolinspektionen
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Inledning
Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning vid
Wisbygymnasiet. Granskningen genomfördes under våren 2019.
Vid granskningen identifierade Skolinspektionen ett antal utvecklingsområden för
skolenheten som angetts i beslut den 26 augusti 2019.
Skolinspektionen har begärt att huvudmannen för Wisbygymnasiet senast den 1
december 2019 ska redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits utifrån
identifierade utvecklingsbehoven. Gotlands kommun har inkommit med en sådan
redovisning den 4 december 2019.

Beslut:
Skolinspektionen bedömer redovisade åtgärder på följande sätt:
Rektors ledarskap
Ytterligare kvalitetshöjande åtgärder behövs.

Undervisning
Ytterligare kvalitetshöjande åtgärder behövs.

Trygghet och studiero
Huvudmannen har påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens
bedömning av vad som behövs för att höja kvaliteten på skolenheten.

Bedömning och betygssättning
Huvudmannen har påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens
bedömning av vad som behövs för att höja kvaliteten på skolenheten.

Skolinspektionens samlade bedömning är att ytterligare åtgärder behövs för att
höja kvaliteten. Myndigheten förutsätter att huvudmannen tar ansvar för ett
fortsatt utvecklingsarbete.
Skolinspektionen avslutar granskningen.

Skolinspektionen
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Bakgrund
Rektors ledarskap
Författningsstöd
1 kap. 5 §, 2 kap. 9-10 och 34 §§, 4 kap. 4-7 §§ skollagen
Förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan (Lgy 11), 1 Skolans
värdegrund och uppgifter, En likvärdig utbildning, Kunskaper och lärande, Varje
skolas utveckling, 2.6 Rektorns ansvar
Bedömningen var: ”Rektorn leder och styr i låg utsträckning skolans utveckling” och
att ett utvecklingsarbete behövde inledas inom följande del:


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

Av huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder framgår att ett visst arbete med
att utveckla och förstärka rektorns ledning och organisation av det pedagogiska
arbetet har inletts. Huvudmannen uppger i sin redovisning att det sker möten med
fokus på kollegialt lärande i arbetslag, ämnesgrupper och programgrupper. Skolledare
deltar i mötena. Dessa möten sker varje vecka enligt ett rullande schema, samarbete
kring elevernas lärande mot examensmålen är en stående punkt på dessa möten. För
att tillförsäkra eleverna en jämn arbetsbelastning har särskilda rutiner tagits fram som
fördelar och sätter ett tak för antalet examinationer. Ett digitalt system används för att
förhindra fler än tre examinationer per vecka och förläggning av dessa till två på
varandra följande dagar. Av huvudmannens redovisade åtgärder framgår att flera av
de redovisade åtgärderna enbart är påbörjade. Skolinspektionen bedömer också att
flera av de redovisade åtgärderna är så allmänt hållna att de är svåra att följa upp och
att det därmed finns en påtaglig risk att den eftersträvade verksamhets- och
kvalitetsutvecklingen uteblir.
Mot bakgrund av detta gör Skolinspektionen bedömningen att ytterligare
kvalitetshöjande åtgärder behövs. Myndigheten förutsätter att huvudmannen tar
ansvar för att åtgärder genomförs.
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Undervisning
Författningsstöd
1 kap. 4 §, 2 kap. 3 och 5 §§, 4 kap. 9 § skollagen
4 kap. 1 § och 6 kap. 4-8 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)
Lgy 11, 1 Skolans värdegrund och uppgifter, Rättigheter och skyldigheter,
Gymnasieskolans uppdrag, Kunskaper och lärande, 2.1 Kunskaper, 2.3 Elevernas
ansvar och inflytande, 3 Examensmål för alla nationella program, 4
Gymnasiegemensamma ämnen
Lgr 11, 5 Kursplaner
Bedömningen var: ”Undervisningen främjar i flera delar elevernas möjligheter att nå
läroplanens mål avseende kunskaper och värden” och att ett utvecklingsarbete
behövde inledas inom följande del:


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

Av huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder framgår att skolan påbörjat ett
arbete med att säkerställa att undervisningens innehåll och arbetssätt anpassas till
aktuell elevgrupp. Huvudmannen uppger i sin redovisning att arbetslagen minst en
gång per termin delar med sig av olika förslag på arbetsformer och undervisningsmetoder i syfte att inspirera till variation och utmaningar för såväl hög- som
lågpresterande elever. För att utveckla undervisningen för elever med särskilda behov,
inklusive exempelvis särbegåvade elever genomförs en uppdragsutbildning i
samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) kring tillgänglighet. Av
huvudmannens redovisade åtgärder framgår att flera av de redovisade åtgärderna
enbart är påbörjade. Skolinspektionen bedömer att flera av de redovisade åtgärderna
är så allmänt hållna att de är svåra att följa upp och att det därmed finns en påtaglig
risk att den eftersträvade verksamhets- och kvalitetsutvecklingen uteblir.
Mot bakgrund av detta gör Skolinspektionen bedömningen att ytterligare
kvalitetshöjande åtgärder behövs. Myndigheten förutsätter att huvudmannen tar
ansvar för att åtgärder genomförs.
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Trygghet och studiero
Författningsstöd
3 kap. 2 §, 5 kap. 3 och 5 §§, 6 kap. 6-7 §§ skollagen
Lgy 11, 1 Skolans värdegrund och uppgifter, Grundläggande värden, Förståelse och
medmänsklighet, Rättigheter och skyldigheter, 2.1 Kunskaper, 2.2 Normer och
värden, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande
Bedömningen var: ”Skolan arbetar i flera delar så att utbildningen präglas av trygghet
och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete” och att ett utvecklingsarbete
behövde inledas inom följande del:


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

Av huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder framgår att skolan påbörjat ett
arbete med att utveckla ett medvetet, organiserat och förebyggande arbete med att
skapa trygghet på skolan. Huvudmannen uppger i sin redovisning att en årlig elevenkät
kring arbetsmiljö, studiero och hälsa genomförs för samtliga elever på
Wisbygymnasiet. Frågor hämtas från Skolinspektionens enkät och elevhälsans årliga
hälsoenkät samt kompletteras med en karta över otrygga platser. Tolkningsbara
begrepp i enkäten diskuteras i mentorsgrupperna i förväg för gemensam förståelse.
Analys sker i skolans olika forum där både elever och personal deltar. Skolans
likabehandlingsgrupp arbetar fram och följer upp det i en handlingsplan. Denna
implementeras i skolans likabehandlingsplan.
Mot bakgrund av detta gör Skolinspektionen bedömningen att huvudmannen har
påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens bedömning av vad som
behövs för att höja kvaliteten på skolenheten. Skolinspektionen förutsätter att
huvudmannen tar ansvar för ett fortsatt utvecklingsarbete.
Bedömning och betygssättning
Författningsstöd
1 kap. 9 §, 3 kap. 14 §, 15 kap. 25 a § skollagen
8 kap. 2-3 och 3 f §§ gymnasieförordningen
Lgy 11, 2.5 Bedömning och betyg
Bedömningen var: ”Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och
betyg ges i flera delar” och att ett utvecklingsarbete behövde inledas inom följande
del:
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Att rektorn utvecklar arbetet med att alla lärare på skolan ges samma
förutsättningar att kvalitetssäkra sin betygssättning i syfte att verka för
likvärdighet.

Av huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder framgår att skolan påbörjat ett
arbete med att alla lärare på skolan ska ges samma förutsättningar att kvalitetssäkra
sin betygssättning i syfte att verka för likvärdighet. Huvudmannen uppger i sin
redovisning att all pedagogisk personal samlas regelbundet i ämnesgrupper i syfte att
uppnå en rättvis och likvärdig bedömning och betygsättning. Ämnesansvarig ansvarar
för att regelbundet samla in och skapa underlag i form av provuppgifter och
elevarbeten som gemensamt diskuteras och bedöms. En mångfald av olika typer av
examinationsuppgifter behandlas och tolkas utifrån kunskapskraven. Lärplattformen
öppnas för alla lärare så att lektionsplaneringar och undervisningsmaterial är
tillgängligt för samtliga lärare vilket syftar till att främja likvärdighet i bedömning och
betygsättning.
Mot bakgrund av detta gör Skolinspektionen bedömningen att huvudmannen har
påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens bedömning av vad som
behövs för att höja kvaliteten på skolenheten. Skolinspektionen förutsätter att
huvudmannen tar ansvar för ett fortsatt utvecklingsarbete.

På Skolinspektionens vägnar

X

Anne-Charlotte Ramsthaler

Beslutsfattare
Signerat av: Anne-Charlotte Ramsthaler

X

Terese Westin

Föredragande
Signerat av: Terese Westin

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/57
17 februari 2020

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Reviderad. Delegationsordning.
Förslag till beslut


Nämndens delegationsordning kompletteras på så sätt att det delegeras till rektor
på vuxenutbildningen att besluta om SFI (Svenska för invandrare) enlig tabell 1
nedan.

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

Ärendebeskrivning

Beslut som visas i tabell är behöver förtydligas i delegationsordningen som nämnden
har idag. I och med detta blir det tydligare rektor för vuxenutbildningen får
delegation att fatta dessa beslut för att sedan redovisa dem för nämnden.
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Ärendenummer
F.13
F.14
F.15
F.16
F.16

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/57

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Beslut om behörig och mottagande av
elev till SFI
Minskning av undervisningens
omfattning om elev begär detta
Samverkan med arbetslivet

SL 20:31-33

Re

Del

SL 20:24

Re

Del

SL 20:25-27

Re

Del

Information om möjligheten för elev att
få sina kunskaper dokumenterade på ett
intyg istället för betyg
Förklaring att en elev är behörig att delta
i utbildning i folkhögskolan som
motsvarar kommunal vuxenutbildning i
SFI

SL 20:44 st 2

Re

Del

SL 24:14

Re

Del

Tabell 1
Bedömning

Mot bakgrund av kravet på en effektiv administration bedömer förvaltningen att
rektorn för vuxenutbildningen bör vara delgivningsmottagare gällande elever som
studerar SFI.
Beslutsunderlag
Delegationsordning GVN
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/12
5 mars 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, ställföreträdande tf förvaltningschef
Torsten Flemming.

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 KarlErik Söderberg, ställföreträdande tf förvaltningschef Torsten Flemming.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
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1. Sammanfattande uppdrag
Ett sammanhållande program för att driva på genomförandet, säkra effekten av samt ge en
helhetsbild av de mest avgörande aktiviteter och uppdrag som hanteras inom Region
Gotland för att bidra till målet att sänka kostnadsmassan med 200 mnkr under perioden
2020-2022.
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2. Mål och effekt
Målet är en kostnadssänkning motsvarande 200 mnkr under perioden 2020-2022 för att nå
en ekonomi i balans med ett budgeterat resultat på 2% år 2022.
Den långsiktiga målbilden och effekten av programmet är att Region Gotland bedriver en
verksamhet med god kvalitet och stabil ekonomi. Det finns en buffert för oförutsedda
händelser. Region Gotland arbetar proaktivt för att anpassa verksamheten till förändringar i
form av demografisk utveckling, kompetensförsörjningsutmaningar samt
samhällsekonomisk utveckling.

3. Förtydligande av uppdraget
Programmet ska säkra att arbetet med effektiviseringar och besparingar framåt genomförs
på ett sammanhållet och transparent sätt. Arbetet ska ske genom dialog och förankring i
politiken och organisationen så att de beslut som behöver tas är väl genomarbetade och
kommunicerade. Det ska genomgående arbetas utifrån både ett kortsiktigt och långsiktigt
perspektiv, där det långsiktiga perspektivet är minst 10 år.
Samordning ska ske för att undvika suboptimeringar och hitta samordningsvinster mellan
nämnderna i deras effektiviseringsarbete.
Förändringsförutsättningar ska skapas via god kommunikation och involvering av både
förtroendevalda och medarbetare.
Programmet är det sammanhållande navet men är helt beroende av att beslut fattas och
direkta arbete görs i den organisation där ansvaret ligger för respektive uppdrag och del.
Programmet ska omfatta de åtgärder som av regionstyrelsen och koncernledningsgruppen
bedöms vara avgörande för att nå målet att sänka kostnaderna. Detta kommer att innebära
dels uppdrag direkt givna av regionfullmäktige men också åtgärder och insatser inom
ramen för ordinarie verksamhetsplanering i samtliga nämnder och förvaltningar.

Ärendenr RS 2019/955 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Då programmet sträcker sig över flera år ska ett kontinuerligt arbete göras för att identifiera
områden med effektiviseringspotential och där initiera åtgärder som bedöms ha
kostnadssänkande effekt. Programmets omfattning uppdateras därför löpande efter beslut i
Regionstyrelsen. Omfattningen vid programstart biläggs detta direktiv. (Bilaga 1)

4. Bakgrund
Inför budgetberedningen i maj 2019 gjordes ett antal utredningar och bedömningar av de
kommande årens ekonomiska förutsättningar. Det är tydligt att konjunkturläget framåt är
sämre än det varit under förra mandatperioden och det påverkar intäkterna för regionen.
Förutsättningarna påverkas också i hög grad av den förväntade demografiska utvecklingen
som visar stora ökningar inom de åldersgrupper som har mest behov av regionens
verksamheter.
Utgångsläget för den budget som beslutats är en ambition att år 3 ha en budget enligt det
finansiella målet, dvs 2 procent av skatteintäkter och bidrag. För 2020 betyder det ett
effektiviseringskrav på 60 mnkr på totalen. Detta fördelas enligt nedanstående:
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Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

6,5 mnkr
2,1 mnkr
0,4 mnkr
20,0 mnkr
5,0 mnkr
13,0 mnkr
13,0 mnkr

För kommande år kommer beslut att tas i regionfullmäktige i november 2019. Utifrån den
nuvarande kalkylen finns ett behov av att minska kostnaderna med sammanlagt drygt 200
mnkr över tre-årsperioden 2020-2023.
Samhällsekonomiskt utgångsläge

Det finns tydliga tecken på en försvagad svensk konjunktur. SKL bedömer i
ekonomirapporten i oktober att svensk BNP-tillväxt bromsar in. Fortfarande är
sysselsättningen hög, men det finns tecken på en försvagad arbetsmarknadskonjunktur.
Även den globala BNP-tillväxten i år blir låg, förmodligen den lägsta på tio år.
Utvecklingen i länder som Tyskland och Kina har stor inverkan på globala handelsflöden
och därmed även på den svenska exporten. Resursutnyttjandet i Sverige är fortfarande
högt, konjunkturtoppen har precis passerats. Avmattningen syns tydligt och SKL använder
uttrycket mild lågkonjunktur för att beskriva hur det kommer att se ut kommande år.
Den största påverkan detta har på Region Gotland är skatteunderlagets utveckling.
Beroendet av skatteintäkter och generella statsbidrag är stort och påverkar vilken
verksamhet som kan bedrivas. Under de senaste 5 åren har dessa intäkter växt med i snitt 4
procent per år. Samtidigt har nettokostnaderna ökat med i snitt 4,1 procent. Detta trots att
ett treårigt besparingsprogram beslutades inför 2017. Tabellen nedan visar den
prognostiserade utvecklingen av skatteintäkter och bidrag de kommande åren enligt SKL:s
prognos den 1 oktober 2019.

Ärendenr RS 2019/955 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Skatteintäkter
Generella
statsbidrag
Fastighetsavgift
och LSS
Summa

Ökning
Ökning
Ökning
2020
från 2019 2021
från 2020 2022
från 2021
4 012
1,7 %
4 138
3,1 %
4 298
3,9 %
1 366

13,1 %

1 404

2,8 %

1 441

2,6 %

164
5 542

8,6 %
4,5 %

164
5 706

0%
3,0 %

164
5 903

0%
3,5 %

Den stora ökningen av generella statsbidrag mellan 2019 och 2020 beror på de extra medel
som tillskjuts, de så kallade välfärdsmiljarderna samt förändringen av
kostnadsutjämningssystemet.
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Budgetproposition och utjämningssystem

I budgetpropositionen finns förslag om att höja grundavdraget för personer över 65 års
ålder. Det påverkar regionens skatteintäkter negativt, men ersätts via de generella
statsbidragen.
Utjämningssystemets förändring ger regionen tillskott. Nettoeffekten efter de förändringar
som föreslagits är för 2020 drygt 80 mnkr. För 2021 är det 90 mnkr. Ersättningen till de
kommuner och regioner som är förlorare i systemet hanteras via särskilt införandebidrag
och regleringsavgift. Regionen erhåller införandebidrag för kommundelen 2020 som ett
engångsårsbelopp. För regiondelen betalas en regleringsavgift som trappas av kommande
år.
Förutsättningarna för kommande år kommer inte att vara helt klart förrän beslutet är taget i
riksdagen, det betyder att prognoserna fortfarande är mycket osäkra.

5. Syfte
Programmet har syftet att driva på, koordinera, samordna, följa och stödja samtliga
pågående effektiviseringsarbeten av större betydelse för regionens samlade ekonomiska
resultat. Syftet är att den totala kostnadsmassan kan minska samtidigt som suboptimeringar
undviks och samordningsvinster hittas. Programmet ska också ge underlag för dialog
koncernledningsgruppen samt ge grund för beslut och också säkerställa att regionstyrelsen
kan leva upp till sin uppsiktsplikt.
6. Programledning och programorganisation
För programmet utses en sammanhållande programledare.
Till programledningen knyts kompetenser kring verksamhetsutveckling, ekonomi och
kommunikation.
Programmet organiseras så att dialog byggs med ansvariga för respektive ingående projekt/
verksamhetsaktivitet/åtgärd.

Ärendenr RS 2019/955 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

7. Styrgrupp
Som operativ styrgrupp för programmet finns koncernledningsgruppen. Gruppen ges
löpande information om programmets omfattning och resultat samt ges möjlighet till inspel
och underlag för prioriteringar. Ytterst styrs omfattningen av programmet av
regionstyrelsen.
8. Beslutspunkter
Programdirektiv – beslutas i regionstyrelsen
Programplan – beslutas av regiondirektören i dialog med koncernledningsgruppen
Programaktiviteter – beslutas av regiondirektören i dialog med koncernledningsgruppen
Kommunikationsplan – beslutas av regiondirektören i dialog med koncernledningsgruppen
9. Återrapportering
Programmets arbete och resultat rapporteras regelbundet till regionstyrelsens arbetsutskott.
En sammanfattning ges halvårsvis till regionstyrelsen. Löpande dialog förs också i
koncernledningsgruppen.
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10. Kommunikation
För information och kommunikation kring programmet och dess innehåll byggs en
gemensam sida på intranätet. Syftet är att tillgängliggöra information till alla medarbetare.
I samband med redogörelser för programmets utveckling till regionstyrelsen görs också en
extern kommunikation i form av pressmeddelande.
En separat kommunikationsplan ska upprättas.
11. Facklig samverkan
Facklig samverkan kring programmet och dess ingående delar samverkas löpande med de
fackliga organisationerna i Region Gotlands centrala samverkanskommitté. Facklig
samverkan i respektive del/åtgärd sker inom ramen för ordinarie verksamhet.
12. Framgångsfaktorer
Politisk förankring och dialog behövs för insyn och möjlighet till förståelse. För att skapa
goda förutsättningar för programmet att nå framgång bedöms nära koppling till
regiondirektör och koncernledningsgruppen avgörande. Bred kompetens i
programledningen behövs för att nå en hög kvalitet i genomförande. Uthållighet och
kontinuitet krävs. Internkommunikation måste byggas och upprätthållas.
13. Riskbedömning
I ett arbete med yttersta mål att nå kostnadssänkningar är lätt att fokus blir på pengar
istället för de aktiviteter som ska ge ekonomisk effekt. Kommunikationen och formen för
återrapportering bör anpassas till detta. Åtgärderna som ska genomföras är utmanande och
svåra vilket kräver engagemang och kunskap. Programmet måste hanteras med gedigen
förankring och delaktighet från hela regionens verksamhet. Hög kontinuitet i dialog och
rapportering behövs för att inte tappa fokus och riktning.
Riskbedömningar ska genomföras i relation till varje projekt/verksamhetsaktivitet.

Ärendenr RS 2019/955 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

14. Resursåtgång
För att hålla samman och genomföra programmet krävs resurser. Resurserna hanteras
inom ordinarie ram.
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Bilaga 1
Effektiviseringsprogram 2020-2022 omfattar initialt följande
uppdrag/projekt/aktivitetsområden

Ärendenr RS 2019/955 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Ärendenum
mer
RS 2019/972
RS 2019/1114
RS 2019/963
RS 2019/962
RS 2019/958
RS 2019/953
RS 2019/951

Ärendemening
Uppdrag - Effektivisera och minska regionens lokalkostnader
Uppdrag – Strategisk hållbar bemanningsplan
Uppdrag - Projektdirektiv sänkning av inköpskostnader
Uppdrag - Projektdirektiv sänkning av IT-kostnader
Uppdrag - Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
Uppdrag - Utredning framtidens skolorganisation
Uppdrag - Förändrad samhällsbyggnadsprocess
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1. Sammanfattande uppdrag
Ett sammanhållande program för att driva på genomförandet, säkra effekten av samt ge en
helhetsbild av de mest avgörande aktiviteter och uppdrag som hanteras inom Region
Gotland för att bidra till målet att sänka kostnadsmassan med 200 mnkr under perioden
2020-2022.
Programplanen utgår ifrån programdirektiv (2019/955) beslutat i regionstyrelsen 2019-10-23.
2. Syfte, mål och effekt
Programmet har syftet att driva på, koordinera, samordna, följa och stödja samtliga
pågående effektiviseringsarbeten av större betydelse för regionens samlade ekonomiska
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resultat. Syftet är att den totala kostnadsmassan kan minska samtidigt som suboptimeringar
undviks och samordningsvinster hittas. Programmet ska också ge underlag för dialog och
beslut i koncernledningsgruppen samt ge grund för att säkerställa att regionstyrelsen kan
leva upp till sin uppsiktsplikt.
Målet är en kostnadssänkning motsvarande 200 mnkr under perioden 2020-2022 för att nå
en ekonomi i balans med ett budgeterat resultat på 2% år 2022.
Den långsiktiga målbilden och effekten av programmet är att Region Gotland bedriver en
verksamhet med god kvalitet och stabil ekonomi. Det finns en buffert för oförutsedda
händelser. Region Gotland arbetar proaktivt för att anpassa verksamheten till förändringar i
form av demografisk utveckling, kompetensförsörjningsutmaningar samt
samhällsekonomisk utveckling.

3. Styrgrupp
Som övergripande styrgrupp för programmet finns koncernledningsgruppen med
regiondirektören som ordförande. Styrgrupper finns också för varje projekt som ingår i
programmet.
4. Programledning och programorganisation
Sammanhållande programledare: Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef RSF
Programgrupp:
Verksamhetsutvecklare Ulrica Widange
Ekonom: Ulrica Jansson (inledningsvis)
Kommunikatör: Ulrica Holm (inledningsvis)
Delansvariga
Dör de projekt eller delaktiviteter som ingår i programmet kommer ansvariga att utses och
vid behov också styrgrupper och arbetsgrupper.

5. Omfattning
Ytterst styrs omfattningen av programmet av regionstyrelsen.
Ärendenummer
RS 2019/
Uppdrag
972

Ärendenr RS 2019/955 Datum 2019-11-18

1114
963
962

958

Projektägare (PÄ)
Projektledare (PL)
PÄ: RU-dir Stefan Persson
Effektivisera och minska regionens
PL: Kristoffer Strehlenert,
lokalkostnader
Lokalförsörjningsstrateg
PÄ: HR-dir Lotta Israelsson
Strategisk hållbar bemanningsplan
PL: Linda Sjöberg, HR-strateg
PÄ: ek-dir Åsa Högberg
Sänkning av inköpskostnader
PL: Nanna Sörling
PÄ: K&D-dir Anders Granvald
Sänkning av IT-kostnader
PL: Fredrik Lundgren
PÄ: Bitr fvch RSF Karolina
Samuelsson. Operativt
Översyn av organisation och lokalisering av Avdelningschef Måltid RSF
måltidsverksamhet
Josefine Jessen
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953
BUN 2019/475

Utredning framtidens skolorganisation

951

Förändrad samhällsbyggnadsprocess

PL: Dining Development Inger
Stiltjestrand Svensson
PÄ: Utbildningsdirektören KarlErik Söderberg
PL: Kristoffer Strehlenert
PÄ: Regiondirektören Peter
Lindvall
PL: Anna Wejde

6. Beslutspunkter
Programplan – beslutas av regiondirektören i dialog med koncernledningsgruppen
Programaktiviteter – beslutas av regiondirektören i dialog med koncernledningsgruppen
Kommunikationsplan – beslutas av regiondirektören i dialog med koncernledningsgruppen
Rapporter till RS – beslutas av regiondirektören
Slutrapport –Beslutas av regionstyrelsen
7. Återrapportering
Programmets arbete och resultat rapporteras primärt till regiondirektören. Löpande dialog
förs i koncernledningsgruppen. Med regelbundenhet ges också en rapport till
regionstyrelsens arbetsutskott. En sammanfattning ges halvårsvis till regionstyrelsen.
8. Kommunikation
För information och kommunikation kring programmet och dess innehåll byggs en
gemensam sida på intranätet under fliken projekt. Syftet är att tillgängliggöra information
till alla medarbetare.
I samband med redogörelser för programmets utveckling till regionstyrelsen görs vid behov
också en extern kommunikation i form av pressmeddelande.
Separat kommunikationsplan kommer att upprättas.

Ärendenr RS 2019/955 Datum 2019-11-18

9. Dokumentation
För att kunna följa kvaliteten i programmet och tillhörande projekt över tid är god
dokumentation avgörande.
Projektdokumentation görs enligt följande:
 Styrande dokument/direktiv: w3d3
 Styrgruppsnoteringar: underlag och minnesanteckningar mapp på G:
 Programrapporter till RS och RS AU: w3d3 på ärende 2019/955
 Arbetsmaterial: Gemensam mapp på G samt vid behov samarbetsyta på intranätet
 Dokumentation i respektive delprojekt/åtgärd görs enligt egen planering. Politisk
rapportering dokumenteras i w3d3 i respektive ärende.
 Vid program- och projektavslut dokumenteras material av väsentlig betydelse i
w3d3. Materialet lyfts då över från G-strukturen.

10. Facklig samverkan
Facklig samverkan kring programmet och dess ingående delar sker löpande med de fackliga
organisationerna i Region Gotlands centrala samverkanskommitté. Facklig samverkan i
respektive del/åtgärd säkras av ansvarig projektägare inom ramen för ordinarie verksamhet.
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11. Riskbedömning
Riskbedömningar ska vid behov genomföras i relation till varje
projekt/verksamhetsaktivitet. Ansvarig är respektive projektägare.
12. Resursåtgång
Resurser hanteras inom ordinarie ram. Enklare sammanställning över resursåtgång görs av
programledaren.
13. Aktivitetsplan och avstämningspunkter
Programmet organiseras så att dialog byggs med ansvariga för respektive ingående projekt/
verksamhetsaktivitet/åtgärd.
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Aktivitet
Datum
Upptaktsmöte med alla
projektägare och
projektledare
Kommunikationsyta på
intranätet klar
Samtliga projektplaner
klara
Avstämningsmöte
respektive initialt projekt
Avstämning varje
förvaltningschef för att
identifiera
förvaltningsunika delar att
lyfta in
Samlad effektberäkning
projekt och
förvaltningsåtgärder
Ta fram
rapporteringsstruktur/mall
Rapportering och dialog
regiondirektören
Rapportering och dialog
KLG
Rapportering och dialog
RS AU
Rapportering och dialog
RS

Ansvarig
Karolina

Klar

Karolina
Kommunikatör
Resp projektägare
Karolina
Resp projektägare
Karolina
Resp
förvaltningschef
Karolina
Ekonom
Karolina
Karolina
Karolina / RD
Karolina / RD
Karolina / RD

Gjorda revideringar
2019-11-27 Kompletterat med namn på projektledare
2020-01-09 Kompletterat med namn på projektägare och programgrupp
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