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Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Månadsrapport. April.
Förslag till beslut


Nämnden delegerar till arbetsutskottet att besluta om godkännande av
månadsrapport april.

Sammanfattning

Månadsrapport april ska skickas till regionstyrelsen den 15 maj. Underlag för rapporten
finns inte tillgängligt i tid för att färdigställa rapporten till nämndens sammanträde
den 14 april. Eftersom nämnden sammanträder igen först den 9 juni föreslås
nämnden ge arbetsutskottet i uppdrag att besluta om rapportens godkännande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-26

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Jimmy Söderström
Ekonomichef

x

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2020. Delårsrapport 1
Förslag till beslut

•
•

Delårsrapport 2020:1 godkänns.
Förvaltningen ges i uppdrag att inkomma med åtgärder och
konsekvensbeskrivning med syftet att reducera underskottet hos verksamheterna.
Åtgärder och konsekvensbeskrivning redovisas på arbetsutskottet i maj.

Sammanfattning

Corona påverkar naturligtvis hela perioden för nämndens verksamhet. Oro, både
privat och arbetsrelaterad, har ställt nya krav på ledarskap på alla nivåer. Nästan
dagligen har det kommit nya rekommendationer och beslut, vilket har ställt krav på
att hålla sig ajour och att vara beredd att svara på en mängd nya frågeställningar.
Arbetet med att ta fram planer för olika scenarier har pågått intensivt under den
senaste månaden.
Corona överskuggar samtliga väsentliga händelser och har sin påverkan på både
kvalitet och ekonomi, idag och med största sannolikhet resten av året.
Prognosen för helåret 2020 visar ett negativt resultat på 13,1 miljoner kronor.
Samtliga verksamheter redovisar negativa resultat förutom Arbetsmarknads- och
integrationsenheten och ungdomsenheten vilka redovisar ett balanserat resultat. I och
med den samlade negativa prognosen för nämnden har förvaltningen påbörjat ett
arbete med åtgärder för att reducera de samlade underskottet.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli åtta elever färre än budgeterat,
vilket blir en positiv post i resursfördelningen. Att resursfördelningen ändock visar
på ett underskott beror på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte
räcker till i förhållande till det budgeterade värdet och dess ändamål för att
exempelvis finansiera studiehandledare med flera. De interkommunala
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utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas i stort sett vara
oförändrade.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Rekryteringsutmaningarna gällande lärare generellt och studie- och yrkesvägledare
specifikt är fortsatt stora. En förändrad lönebild med höjda förväntningar gällande
lönenivå vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera. Samtidigt pågår ett
brett kompetensförsörjningsarbete med ett flertal aktiviteter.
Sjuktalet har minskat med 1,13 enheter inom hela Gymnasie- och
vuxenutbildningens (GVN) ansvarsområde i förhållande till föregående period.
Utvecklingen varierar mellan verksamheterna, där Ungdomsenheten uppvisar den
största ökningen med 2,41 enheter och Folkhögskolan den största minskningen med
5,79 enheter.
Bilagor
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-07
Delårsrapport 2020:1
Bilaga: MUP GVN

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Torsten Fleming
Utbildningsdirektör
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1 Sammanfattning
Corona påverkar naturligtvis hela perioden för nämndens verksamhet. Oro, både privat
och arbetsrelaterad, har ställt nya krav på ledarskap på alla nivåer. Nästan dagligen har det
kommit nya rekommendationer och beslut, vilket har ställt krav på att hålla sig ajour och
att vara beredd att svara på en mängd nya frågeställningar. Arbetet med att ta fram planer
för olika scenarier har pågått intensivt under den senaste månaden.
Corona överskuggar samtliga väsentliga händelser och har sin påverkan på både kvalitet
och ekonomi, idag och med största sannolikhet resten av året.
Prognosen för helåret 2020 visar ett negativt resultat på 13,1 miljoner kronor. Samtliga
verksamheter redovisar negativa resultat förutom Arbetsmarknads- och
integrationsenheten och ungdomsenheten vilka redovisar ett balanserat resultat. I och med
den samlade negativa prognosen för nämnden har förvaltningen påbörjat ett arbete med
åtgärder för att reducera de samlade underskottet.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli åtta elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen. Att resursfördelningen ändock visar på ett underskott
beror på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte räcker till i förhållande till
det budgeterade värdet och dess ändamål för att exempelvis finansiera studiehandledare
med flera. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas i stort sett vara oförändrade.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Rekryteringsutmaningarna gällande lärare generellt och studie- och yrkesvägledare specifikt
är fortsatt stora. En förändrad lönebild med höjda förväntningar gällande lönenivå vid
nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera. Samtidigt pågår ett brett
kompetensförsörjningsarbete med ett flertal aktiviteter.
Sjuktalet har minskat med 1,13 enheter inom hela Gymnasie- och vuxenutbildningens
(GVN) ansvarsområde i förhållande till föregående period. Utvecklingen varierar mellan
verksamheterna, där Ungdomsenheten uppvisar den största ökningen med 2,41 enheter
och Folkhögskolan den största minskningen med 5,79 enheter.

2 Väsentliga händelser
2.1

Wisbygymnasiet

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-04-09

För att minska smittspridningstakten av Corona togs den 17 mars beslut om en övergång
från skolförlagd undervisning till fjärrundervisning för samtliga elever på Wisbygymnasiet.
Dagarna innan beslutet var kritiska på grund av eskalerande sjuktal. Sista eftermiddagen var
närmare 500 elever sjukanmälda på grund av direktiven att stanna hemma även vid lindriga
symtom. Från första lektionen via Skype i realtid var nästan samtliga elever åter i studier.
Skolledningen tog redan under sportlovet i februari fram en pandemiplan att arbeta efter
vid en eventuell stängning. Ledningsgruppen var också satt i ett förhöjt beredskapsläge
med särskilda tillgänglighetskrav och skolans krisgrupp samt skyddskommitté hade
regelbundna avstämningsmöten. Stängningen av skolan förbereddes under två
utbildningsdagar där samtliga pedagoger tillsammans med lärspridare gjorde ett stort arbete
med att säkerställa både teknik och arbetssätt. Även personal från förvaltningens IKT-team
har varit behjälpliga i planering och utbildning.
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De tre största utmaningarna har hittills varit
 att säkerställa kvalitén i undervisningen
 att säkerställa tillgänglighet och förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen
 att säkerställa rättssäkerheten i bedömning och betygsättning
Wisbygymnasiet har på olika sätt stöttat andra förvaltningar och enheter under pandemin.
Mot bakgrund av rådande personalsituation inom sjukvård och äldreomsorg samt att
personal entledigas inom andra verksamheter på grund av corona, har Hälso – och
sjukvårdsförvaltningen (HFS) och Socialförvaltningen (SOF) erbjudits intensivkurser till
arbete för enklare vård- och omsorgsuppgifter. Skolan har också lånat ut teknisk utrustning
till andra verksamheter såsom Folkhögskolan, vuxenutbildningen och Solbergaskolan. All
personal har tagit stort ansvar i den här situationen. Man har hjälpt och lärt av varandra
samt löst uppkomna problem tillsammans.
Skolans beslut att erbjuda samtliga elever och lärare en god teknisk plattform har visat sig
vara av avgörande betydelse vid övergången till distans- och fjärrundervisningen.
Förvaltningens minskade IT-investeringsbudget med 500 000 kr innebär att skolan ej kan
köpa ut de nuvarande datorerna för årskurs 3 i syfte att återanvända dessa ytterligare tre år
samt att komplettera verksamhetens behov av iPads på introduktionsprogrammen.
Flera av Wisbygymnasiets lokaler är i ett stort behov av periodiskt underhåll (PU). Skolan
får inte sällan ta utgifterna för renoveringar som egentligen utgör en del av hyreskostnaden.
Enligt strategisk plan och budget kommer inom kort projekteringen av renoveringen på
bland annat Herkulesvägen att initieras. En genomlysning av det gemensamma
lokalbehovet med bland annat vuxenutbildningen är påbörjad.
2.2

Kommunala vuxenutbildningen Gotland

Den kommunala rambudgeten sänktes med 1 miljon inför budgetår 2020. I januari 2020
överfördes resultatkravet från 2019 till 2020 på 2,2 miljoner kronor vilket bidrar till att
vuxenutbildningen går in i verksamhetsår 2020 med ett underskott på 2,2 miljoner kronor
förutom den tidigare aviserade besparingen. Elevantalet på vuxenutbildningen under de tre
senaste åren har ökat och på SFI studerar numera en stor andel kortutbildade elever med
stora individuella behov vilket även märks inom övriga delar inom vuxenutbildningen. En
kraftig elevökning och statsbidragshantering genererar en ökad administration.
Vuxenutbildningen har beviljats mindre statsbidrag för yrkesutbildningar än budgeterat
vilket innebär att utbildningsutbudet och gruppstorlekar behöver anpassas därefter.
Vuxenutbildningen beviljades inte statsbidrag för Lärcentrum 2020.
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Enligt Skolverkets regleringsbrev utbetalas 1 miljon mindre än beräknat av de så kallade
Nordstream-medlen. Ekonomichefen undersöker detta med utbildningsdepartementet.
Vuxenutbildningen har budgeterat för denna intäkt.
I samarbete med näringslivsenheten och regional utveckling på regionstyrelseförvaltningen
har vuxenutbildningen tilldelats 500 000 kr från Tillväxtverket för utveckling av validering,
lärcentrum samt regionalt yrkesvux. Projektet Steget ut pågår fortfarande med finansiering
av Länsstyrelsen. Mot bakgrund av de tidigare aviserade besparingarna är det osäkert om
arbetssättet kan implementeras.
Rektor ska kontinuerligt informera nämnd om den ekonomiska utvecklingen kopplat till
besparingen på 1 miljon kronor och vid nämndsammanträdet den 18 mars delgavs
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nämnden följande beslut: Yrkesförare startar ej hösten 2020 (300 000 kronor), Kvällskurs
SFI/SVA grund startar ej hösten 2020 (390 000 kronor), Inköp av färre studiehandledaroch modersmålsresurs (280 000 kr), Utbud gy/flex, minskat utbud (90 000 kronor).
Den 18 mars övergick vuxenutbildningen till distansundervisning utifrån
Folkhälsomyndighetens rekommendation gällande Corona/Covid-19 pandemin. Detta
innebär en påverkan såväl av undervisningens kvalitet som av tentamensservice och
försäljningsverksamhet. Det är svårt att överblicka vilka extra kostnader som Corona-krisen
kommer att medföra.
I mars presenterade regeringen ett nytt krispaket angående statsbidrag med anledning av
utmaningarna på arbetsmarknaden. Satsningen på regionalt yrkesvux föreslås ökas med 700
miljoner kronor. Kravet på att kommunerna finansierar lika många platser själva som staten
finansierar tas genom satsningen bort för 2020. Staten finansierar nu samtliga platser samt
möjliggör för ytterligare 1 500 platser samt studiestöd för dessa. Detta kommer att påverka
vuxenutbildningens planering inför såväl sommar som höst 2020.
Dialog förs med regionalt utvecklingsansvarig om vad regeringens krispaket kan innebära
och vilken kapacitet vuxenutbildningen har att utöka antalet platser beroende på
finansiering, lokaler, personal och elevunderlag. Kontakt har även tagits med
Arbetsförmedlingen för att se över samarbetsmöjligheter. Etableringsersättningen från
Migrationsverket kan komma att påverkas av att flyktingmottagandet stannar av under
Corona-krisen.
Propositionen Komvux för stärkt kompetensförsörjning innehåller förslag till 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.
2.3

Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Den 1 januari 2020 bildades en ny enhet, Arbetsmarknads- och integrationsenheten, som är
en sammanslagning av arbetsmarknads- respektive integrationsenheten. En ny enhetschef
tillträdde den 23 mars och rekrytering av två biträdande enhetschefer har gjorts. Arbetet att
skapa en enhetlig enhet har påbörjats.
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Coronaviruset påverkar flera delar av verksamheten men nedan följer de viktigaste
händelserna under perioden: Migrationsverkets stoppar anvisade flyktingar, det råder ett
osäkert läge utifrån hur många som kommer under året och vilka kostnader det blir för
SFI.
Hög arbetsbelastning på medborgarplatsen på grund av stängd SFI och oro. Verksamheten
har behövt förändra sitt sätt att arbeta för att kunna möta upp behovet på ett bra sätt.
Omställning till distansarbete som inneburit högre arbetsbelastning på medarbetare.
2.4

Gotlands folkhögskola

De stora och avgörande händelserna för folkhögskolan under vårterminen 2020 fördelar
sig på tre olika händelser som i en väsentlig omfattning påverkar folkhögskolans
verksamhet under innevarande år. Det skapar även svårigheter att upprätthålla den
verksamhet för vilken staten har tilldelat statsbidrag.
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Den första påverkansfaktorn är det sparbeting som nämnden beslutat gällande en
ramminskning för folkhögskolan med 3,5 miljoner kronor för 2020. Sparbetinget påverkar
inte enbart pågående verksamhet med nedläggning av linjer och kurser, utan omställningen
och omorganisationen riskerar också att påverka folkhögskolans förmåga och möjlighet att
rekrytera deltagare i den omfattning som krävs för att hålla volymerna uppe. Sparbetinget
innebär att delar av lednings-, sälj- och rekryteringskapaciteten påverkas. Lägre
deltagarvolymer påverkar också beläggning på studentboenden och underlag i
restaurangerna.
Den andra påverkansfaktorn är nya arbetsformer för Arbetsförmedlingen (AF) som
innebär en lägre grad av anvisningar inom de utbildningsformer som hanteras via AF
(bristyrkesutbildningar, SMF och etablering). En minskad tillströmning av deltagare i de
nämnda utbildningsgrupperna motsvarar uteblivna intäkter på 1,5 miljoner kronor. Dessa
båda faktorer utgör tillsammans en inkomstminskning som kräver en neddragning med 5
miljoner kronor.
Den tredje allvarliga påverkansfaktorn är Coronapandemin som skapar svåröverblickbara
konsekvenser. Omställning till distansundervisning kräver ett omfattande arbete inte enbart
för pedagoger utan också för skolledare och andra funktioner. Stängda restauranger och
avbokningar av alla externa gäster innebär att folkhögskolan tappar betydande intäkter.
Den mest allvarliga konsekvensen är påverkan på sommarterminen då
reserekommendationer och andra restriktioner påverkar enskilda och grupper.
Rekryteringsläget inför höstterminen kan också komma att påverkas vilket skulle
tillsammans med de övriga nämnda förändringarna innebära en mycket allvarlig situation
till hösten, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt.
2.5

Ungdomsenheten

Utifrån Corona-pandemin har verksamheten fått ett stort avbräck i sin planerade
verksamhet och har ställt om utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Verksamheten har noterat en ökning av besökande i och med att gymnasieskolan bedriver
distans-studier.
Ungdomsenheten omorganiseras under våren och har numera en enhetschef istället för två.
Förändringen av ledningsstrukturen innebär att verksamheten måste ändra sin organisation.
Det finns en förhoppning att detta kommer skapa en bättre sammanhållen verksamhet och
ge lika förutsättningar för ungdomar över hela ön.
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Under sportlovet arrangerade ungdomsenheten ett antal lovaktiviteter, bland annat
utflykter, övernattningar, friluftsaktiviteter och spelaktiviteter. Aktiviteterna har varit
välbesökta och uppskattade.
En ny HBTQIA+1 verksamhet, kallad True Colors Gotland har startats för unga mellan
13-19 år. Det finns även ett önskemål från målsmän till barn mellan 7-11 år att tillsammans
med skolhälsovården skapa en aktivitet för hbtqia+ barn och deras målsmän.

1

HBTQIA+ (Homosexuell, bisexuell, trans, queer, intersexuell, asexuell + andra identiteter och läggningar)
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Ändrade vanor hos ungdomarna medverkar till att fältverksamhetens arbete behöver
förändras till att bedriva en mer effektiv uppsökande verksamhet utanför
ungdomsgårdarna.
2.6

Kvalitet och utvecklingsavdelningen

Från och med mars 2019 har digitaliseringens olika områden hamnat än mer i fokus med
anledning av coronaviruset. Förståelsen och intresset för digitaliseringens olika områden
och de funktioner som den bidrar med har ökat betydligt. Många fler ser nu betydelsen av
väl fungerande system och infrastruktur, av tillgängliga stödfunktioner och att
kompetenshöjande insatser genomförs kontinuerligt för att lära sig ny teknik och
alternativa arbetsmetoder. Alla inom förvaltningen bör alltid ges möjlighet till en adekvat
digital kompetens, vilket innebär att den egna digitala kompetensen förändras över tid i takt
med utvecklandet av såväl användande som verktyg.
Utveckling med hjälp av digitalisering sker dels inom det pedagogiska uppdraget, dels inom
olika centrala funktioner i syfte att öka kvaliteten samt skapa mer effektiva processer. Det
kollegiala lärandet i arbetslag, ämneslag, arbetsgrupper, med eller utan stöd av ITpedagoger behöver kontinuerligt utvecklas och utökas. En likvärdig tillgång till och
användning av tidsenliga och digitala verktyg är mycket viktigt inom utbildning- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) alla verksamheter.
För organisationens framtida kompetens och utveckling är det kollegiala lärandet och
samarbetet mellan pedagoger och personal en av de viktigaste ingredienserna. Som en del i
detta är det viktigt att bevara eller skapa en organisation som ger alla en grund för trygghet,
samarbete, delaktighet och utveckling.
UAF:s och hela regionens nuläge har gjort kvalitets- och utvecklingsavdelningen (Kvut) än
mer medvetna om att detta behöver bibehållas och utökas. Kvut kan ta stora steg i den
digitala utvecklingen om, trots den svåra situation UAF nu befinner oss i, tar tillfället i akt,
tar tillvara erfarenheterna och medarbetarnas engagemang och planerar för att investera i
den egna utvecklingen och framtiden. Detta kommer initialt att innebära en utökad kostnad
utifrån det ökade behovet men det är en god investering in i den gemensamma framtiden.

3 Ekonomi
Årets budgetram uppgår till 310 miljoner kronor vilket innebär en ökning av anslaget med
6,8 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Ramminskningen motsvarar en ökning
med 2,2 procent.
Ramberäkning 2020 per nämnd/förvaltning
Enlig beslut regionfullmäktige 2018-06-17 RF § 188 , Budgetavstämningen 2019-10-07-08
IB 2019
Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-04-09

Överföring av ansvar för sommarjobb, RF 2019-03-25 § 126
Politisk verksamhet mandatperioden 2018-2022, RS 2019-05-28 § 169
Justerad budget 2019
Effektivisering
Resursfördelningsmodell, fler elever

-299 930
-3 100
-240
-303 270
5 000
-3 764

Externa avtal

-800

Interna priser, RSF

-194
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Personalkostnadskompensation
Förändrad finansieringsmodell för telefoni, RF 2019-11-18 RS§ 331
Budgetram 2020
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3.1.1
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-433
-6 912
345
-310 028

Resultat i perioden
Wisbygymnasiet

Wisbygymnasiet prognostiserar ett underskott på 3 000 000 för budgetår 2020. Ett flertal
samverkande händelser av väsentlig betydelse är orsak till den uppkomna situationen.
Minskning av grundbeloppen

Till innevarande budgetår reducerades summorna av programmens grundbelopp från 2 273
000 (2019) till 2 155 000 (2020). Det motsvarar en minskning med ca 5,2 procent. Eftersom
skolans organisation beslutas läsårsvis påverkar det skolans ekonomi mitt under pågående
läsår.
Tillfälligt minskad elevvolym

Gymnasieskolan har under några år effektiviserat sin organisation. Man har idag fyllda
klasser på programmen, samtliga samläsningsmöjligheter utnyttjas och små
undervisningsgrupper är borttagna.
Elevkullarnas storlek skiljer sig mellan åren. Förra årets elevkull till årskurs 1 var 598
stycken medan 2020 års elevkull är 547 stycken. Som ett resultat av detta noteras ett
generellt minskat söktryck till gymnasieskolan. Särskilt låga söktal har Barn- och
fritidsprogrammet med 6 förstahandssökande till 26 utbildningsplatser samt Vård- och
omsorgsprogrammet med 9 förstahandssökande till 24 utbildningsplatser.
Ett oförändrat utbildningsutbud i kombination med utfallet i årets gymnasieval har såväl
positiva som negativa konsekvenser. Dels innebär det att man kommer att kunna erbjuda
fler elever sitt förstahandsval. Det innebär också minskade intäkter på grund av tomma
utbildningsplatser. Antalet elever i årskullarna förväntas dock öka över tid och successivt
stiga till ca 670 stycken år 2026.
Fordons- och transportprogrammet

Inför ht-20 sker en omställning på Fordons- och transportprogrammet. Den nya
inriktningen Lastbil och mobila maskiner startar. Avsatta investeringsmedel för erforderliga
inköp och verksamhetsanpassningar av utbildningen har inte varit tillräckliga. Till
sommaren avslutar tre medarbetare på programmet sina anställningar. Att rekrytera
behöriga lärare har inte varit möjligt. Nödvändiga introduktioner och utbildningsinsatser
för den nyanställda personalen kommer att vara kostnadskrävande.

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-04-09

Elevstödjare

För att möta en ökad problematik med droger och utanförskap har skolan idag tre stycken
så kallade elevstödjare. De har en särskild roll att ta hand om elever i riskzon och inte sällan
med en social problematik. Elevstödjarna fungerar trygghetsskapande på skolan.
Samverkan med andra myndigheter och de större grundskolorna i Visbyområdet har varit
en viktig uppgift för att såväl strategiskt som operativt omhänderta eskalerande
samhällsproblem.
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Kommunala vuxenutbildningen Gotland

Löneutfallet har ökat med cirka 1,4 miljon kronor avseende perioden vilken har sin
huvudsakliga förklaring i elevökning på SFI, grundläggande, Steget ut och Steget in men
även fler yrkesutbildningar. En förstärkning har skett avseende såväl lärarresurs som
stödfunktioner samt administration. En del av insatserna är statsbidragsfinansierade och
andra inte. Då statsbidrag är en stor del av vuxenutbildningens budget och tilldelningen av
dessa skiljer sig år från år är det svårt att göra en direkt jämförelse på intäktssidan avseende
perioden. Detta är mer intressant att återkomma till i delår 2.
Statsbidrag skolverket
Statsbidrag

Beviljat

Medfinansiering

Övrigt

bidrag
Yrkesvux

8 256 506

Ja

Staten betalar 12 platser och kommunen
betalar 12 platser

Yrkesvux sfi/sva

2 747 274

Ja

Staten betalar 12 platser och kommunen
betalar 12 platser

Lärling

2 623 930

Nej

Lärling sfi/sva

1 167 418

Nej

Yrkesförare

1 810 000

Nej

Hälso- och sjukvården

435 983

Nej

Totalt

17 041 111

Tidigare kallat trainee

Kommentar: Vuxenutbildningen har totalt beviljats mindre statsbidrag än budgeterat. Då
medfinansieringskravet kvarstår på 50/50 är det dock rimligt utifrån hur mycket
verksamhetspoäng enheten har möjlighet att producera. Positivt är att statsbidraget för
lärlingsvux är relativt nära det sökta beloppet.
Övriga intäkter och bidrag
Övriga intäkter

Kronor

Beskrivning

Övrigt

"Nordstream"

4 000 000

Statliga medel för att
utveckla yrkesvux.

Enl. Skolverkets regleringsbrev 1
miljon mindre än beräknat.

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-04-09

(3 000 000)
Tillväxtverket

500 000

Basfinansiering utv. av
validering, lärcentrum
och regionalt yrkesvux.

I samarbete med
näringslivsenheten och RUA
(regionalt utvecklingsansvarig,
Kompetensplattformen)

Yrkeshögskola

2 655 000

Bidrag/elev

Drift- och underhållsteknik

AMS-jobb

280 000

Migrationsverket

3 500 000

Beräknas per erbjuden
timme för elever som
ingår i
etableringsuppdrag.

Viss osäkerhet. Enl. uppgift från
AMEI.

Karriärtjänst

280 000

Förstelärare

Infoteket

663 300

Länsstyrelsen

490 000

Steget ut

Länsstyrelsen

50 200

Gympa för nyanlända
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Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Enheten visar ett negativt resultat för perioden vilket till stor del beror på att verksamheten
VuxKomp ej har finansiering i aktuell budgetram för 2020.
Steget, praktikplatser har en något lägre kostnad på grund av att en medarbetare arbetar 25
procent mindre än för perioden beräknad budget samt att det varit en del sjukfrånvaro i
arbetsgruppen.
Feriejobb kostnader är lägre än periodiserad budget men detta är beroende på att
sommarmånaderna är de kostsamma månaderna utifrån löner till ungdomar och
handledare.
Extratjänster har icke budgeterad kostnad som avser kostnader för semesterutbetalningar
för medarbetare med extratjänst. I dagsläget finns ca 32 extratjänster.
Ungdomskraft har tillsatt en studie- och yrkesvägledare vilket generat en ökad kostnad.
Studie- och yrkesvägledningen har en kostnadsintäkt för kostnader som debiteras aktuella
skolor enligt gällande avtal och detta justeras under året – beräknas gå plus minus noll.
Utifrån direktiv från Migrationsverket att inga anvisade flyktingar kommer just nu och på
oklar tid så har beräkningen gjorts att minska antalet individer för anvisningar och
egenbosatta till 69 och ej 84 som var den tidigare prognosen. Denna beräkning är svår att
göra men enheten har gjort det för att vara förberedd inför detta och då också kunna ställa
om utifrån bemanning. Kostnaden för SFI kommer sannolikt att gå ner, men detta är ej
redigerat utan tidigare lagd kostnad ligger kvar i budget.
Intäkter för OSA (offentligt skyddad anställning) kommer möjligen öka något då
medarbetare med detaljkunskap kommer att vara mer delaktiga i ekonomiarbetet framåt
och då också kunna rekvirera ersättningar från Arbetsförmedlingen på ett bättre sätt.
exempelvis handledarbidrag. I dagsläget är det cirka 42 OSA tjänster.
3.1.4

Gotlands folkhögskola

Utfallet under delår1 uppvisar inte några anmärkningsvärda avvikelser mot lagda budget,
men händelser med bäring på delår 1 kommer att påverka det ekonomiska utfallet i
betydande grad. Förutom de omställningskostnader som drabbar ekonomin, syns redan nu
att de uteblivna anvisningarna med tillhörande ekonomi påverkar resultatet i betydande
omfattning. Sommarterminen kommer uppskattningsvis att innebära ett inkomstbortfall på
ett par miljoner kronor. Siffran skall adderas till de övriga tidigare nämnda
påverkansfaktorerna och skolledningen beräknar därför en avvikelse på mellan tre och tre
och en halv miljon kronor.

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-04-09

3.1.5

Ungdomsenheten

Ungdomsenheten gör i förhållande till budget ett överskott den första perioden både i
jämförelse med årets budget och föregående år. Orsaken till detta är ej tillsatta tjänster vilka
kommer att vara tillsatta under nästa kvartal. Under året kommer kostnaderna öka men
utifrån att enheten har en förskjuten kostnadsbild kommer ett nollresultat att uppnås.
3.1.6

Övergripande helhet

Resultatrapport per den 31 mars 2020
Resultatrapport
Intäkter

Budget
27 434

Utfall
25 455

Resultat
-1 979

Prognos
-14 439
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Flödesbidrag rörligt

32 649

32 696

47

-2 460

Personalkostnader

-58 606

-55 465

3 141

3 522

Lokalkostnader

-14 145

-14 403

-259

-574

Övriga kostnader

-32 187

-32 103

84

-1 484

Internt flödesbidrag rörligt

-32 651

-32 696

-45

2 322

-77 507

-76 517

990

-13 113

Totaler
Exklusive kommunbidrag

Resultatrapport per den 31 mars 2019
Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

Bokslut

Intäkter

35 600

30 457

-5 143

-27 535

Flödesbidrag rörligt

32 388

32 203

-184

722

Personalkostnader

-63 137

-56 063

7 074

22 938

Lokalkostnader

-14 034

-14 461

-427

-1 792

Övriga kostnader

-34 266

-32 889

1 377

985

Internt flödesbidrag rörligt
Totaler

-32 414

-32 303

111

-1 014

-75 864

-73 055

2 808

-5 696

Exklusive kommunbidrag

Ovanstående tabeller (resultatrapport) visar periodens omslutning januari-mars för åren
2020 och 2019. Nettokostnaden ökar för perioden med 3,5 miljoner kronor, den
procentuella ökningen är 4,7 procent. I jämförelse mellan åren minskar periodens resultat
från 2,8 miljoner kronor till en miljon kronor, en minskning med 1,8 miljoner kronor.
3.1.7
3.1.7.1

Jämförelse mellan resultatrapport år 2020 och år 2019
Intäkter

Intäkterna är fem miljoner kronor lägre för perioden år 2020 i jämförelse med samma
period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är lägre beror framförallt på
minskade statsbidrag från Migrationsverket samt ersättningar från Arbetsförmedlingen
gällande ”Extra tjänster”. Prognosen för året är negativt på 14,4 miljoner kronor.
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De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen
gymnasiet, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet
utgår varje månad till rektor för det antal elever som är inskrivna på respektive
gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas att elevintäkter som
inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla
förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning,
personalkostnader, och lärverktyg. Prognosen för året är negativ på 2,5 miljoner kronor det
vill säga att prognosen för antal elever är lägre än det budgeterade värdet för helåret.
3.1.7.2

Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2020, i jämförelse med år 2019,
minskat med 598 000 kronor För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 1,4
miljoner kronor avser löneökningar för 2019. De minskade personalkostnaderna beror i
huvudsak på ”Extra tjänster”. Vid en justering av personalkostnaderna där ”Extra tjänster”
plockas bort från utfallet kan det ses en personalkostnadsökning hos vuxenutbildningen
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samt arbetsmarknad, övriga enheter redovisar en minskad personalkostnad. Prognosen för
året pekar mot ett överskott på 3,5 miljoner kronor.
3.1.7.3

Lokalkostnader

För periodens utfall är lokalkostnaderna något lägre i en jämförelse med år 2019.
Avvikelsen för perioden är negativ på 259 000 kronor, den största negativa avvikelsen har
folkhögskolan. Prognosen blir för året negativ på 574 000 kronor.
3.1.7.4

Övriga kostnader

Utfallet för perioden är 786 000 kronor lägre i jämförelse med föregående år. En minskning
kan ses i kostnaden för köp av huvudverksamhet som exempelvis gymnasieutbildning vid
Gotland Grönt Centrum AB men även upphandlad vuxenutbildning, viss ökning kan ses
för hyra och leasing av datorer på gymnasiet. I övrigt kan inget extraordinärt ses för
perioden. Prognosen för året är negativ på 1,5 miljoner kronor. De rörliga flödesbidragen
som går ut som en kostnad per elev till rektor matchar i huvudsak den intäkt som
inkommer, se avsnitt intäkter rörliga flödesbidrag. Avvikelsen för året blir för de rörliga
flödena 2,3 miljoner kronor.
3.1.8

Periodens resultat per enhet, tkr

Avdelning och skolformer
Ordförande
Avdelningschef Gyvux arbm
Integrationsenhet
Vuxenutbildning
Folkhögskolan

2020

Bokslut
19

2019

44

-49

0

939

1 226

493

1 275

534

1 408

238

550

2 090

-872

-1 131

500

Ungdomsverksamhet

505

-65

189

Arbetsmarknad

718

720

-1 108

1 135

2 732

4 735

Antagning, interkom. ers.

-2 078

-875

-892

Inack- och reseersättning

-168

-70

467

497

-173

-1 168

-1 313

-522

-11 461

-IT

78

-68

-748

-Försörjning

-8

-1

-201

990

2 808

-5 696

Wisbygymnasiet, rektor
Övergripande kostnader gymnasieskola

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Resursfördelning
Övergripande kostnader samtliga
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Nämndens resultat

Periodens resultat för 2020 visar i jämförelse med 2019 ett minskat resultat med 1,8
miljoner kronor. Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan det
med hjälp av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå
resultatmässigt för enheten. Ett exempel som kan nämnas här är periodens resultat för
Wisbygymnasiet, där perioden naturligtvis inte medräknar höstens organisation och elevtal,
för hösten finns naturligt förändringar beroende på hur många elever som väljer att gå i
den kommunala skolan i den egna kommunen med mera.
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Elevvolymer

Resursfördelningen Not1

Prognos
Differen
,
s, tkr
tkr
128 800
126 340
2 460

Budget,
tkr

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

128 800

Prognos
volym

Budget
volym

1 524

1 543
1 543

Differen
s volym
-19
-19

126 340

2 460

1 524

Budget,
tkr

Prognos
,
tkr

Differen
s, tkr

Prognos
volym

27 174

27 695

-521

232

226

7 722

8 180

-458

63

59

5 152

4 891

261

38

40

-2

-1 309

-1 440

131

38 739

39 326

-587

333

325

8

167 539

165 666

1 873

1 857

1 868

-11

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

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

Budget
volym

Differen
s volym
6
4

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 19 elever färre än budgeterat. Prognosen
är framräknad genom att periodens verkliga elevtal ligger kvar under våren och det
prognostiserade elevtalet för hösten påräknas. Minskningen i antalet elever och interna
ersättningar medför ett positivt resultat på 2,5 miljoner kronor.
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas
bli åtta fler elever vilket medför ett negativt resultat på 587 000 kronor. Elevtal för elever
med asylstatus studerande hos fristående huvudman i den egna kommunen är inte
medräknade.
3.1.10 Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen Not1
Etableringsersättning, Migrationsverket
Studiehandledare modersmålsundervisning
Ersättning för asyl, Migrationsverket
Flödesbidrag, interna ersättningar
Medfinansiering, ungdomsverksamheten
Medfinansiering Lotsen
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Budgeterade ersättningar Migrationsverket
Summa
Not1

Resultat,
tkr
2 000
-1 506
700
2 322
-360
-440
-4 723
-2 007

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunal ersättning m.fl.
Utbetalningar, alla
Summa

Resultat,
tkr
-587
-587
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När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar påräknas
resultatenheten resursfördelningen blir resultatet negativt på två miljoner kronor.
Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett negativt resultat på 587
000 kronor.

3.1.11 Periodiseringar
Verksamhet, vuxenutbildning

Belopp

Traineeutbildning

-109

Yrkesvux

-8 807

YH-utbildning

-675

Gymnasiallärlingsutbildning

-948

Kommunal yrkesutbildning

-500

Yrkesförare

-453

Tillväxtverket

-459

Gympa nyanlända kvinnor

-20

Steget ut

-9

Steget ut 2020

-205

Jympa nyanlända män

-50

Förutbetalda intäkter

-12 235

Intäkter som inte tillhör perioden, flyttas bort

Verksamhet

Belopp

Etablers mars, gymnasiet

161

Etablers mars, integration

981

Hållbara Gotland, Tillväxtverket
Upplupna intäkter

2 229
3 371

Intäkter som tillhör perioden, läggs på

Netto, periodiseringar

-8 863

Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då
resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas.
Netto, periodiseringar innebär att 8,9 miljoner flyttas bort (lyfts av) då de inte tillhör
perioden.

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-04-09

3.2
3.2.1

Årsprognos
Wisbygymnasiet

Se punkt 3.1.1 Resultat i perioden.
3.2.2

Kommunala Vuxenutbildningen Gotland

Enligt beräkning ska vuxenutbildningen återbetala 6 226 594 kronor i statsbidrag till
Skolverket. De 2,2 miljoner kronor som återfördes till 2019 (utifrån icke uppnått
resultatkrav) skulle användas för att betala tillbaka statsbidrag till Skolverket. Åtgärder har
redan vidtagits inför hösten avseende den tidigare aviserade besparingen på en miljon
13 (18)
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kronor. Om Nordstream-medlen (budgeterat för en intäkt på 4 miljoner kronor men
enheten kommer troligtvis endast få tre miljoner kronor) inte korrigeras uppgår
minusresultatet till 3,2 miljoner kronor.
Regeringens aviserade krispaket avseende regionalt yrkesvux kommer att påverka årets
resultat. På vilket sätt är ännu osäkert då det beror på vilka insatser som kommer att
genomföras.
3.2.3

Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Den stora budgetavvikelsen handlar om kostnader för Vuxkomp. Om finansiering nekas
kommer enheten behöva ställa om och justera bemanning. På tidigare integrationsenheten
har personalstyrkan justerats för att möta 2020 års anvisade flyktingar, men utifrån rådande
läge kommer enheten avvakta med att göra en ökning i bemanning i form av samordning
då nuvarande samordnare avslutar sin tjänst.
I övrigt kommer enheten att arbeta med att tydliggöra delaktighet i ekonomiarbetet hos
medarbetarna för att skapa en medvetenhet och också för att helheten skall bli tydligare för
alla.
3.2.4

Gotlands folkhögskola

Se punkt 3.1.4 Resultat i perioden.
3.2.5

Ungdomsenheten

Årsresultatet kommer att bli ett nollresultat utifrån årsbudgeten.
3.2.6

Övergripande helhet

Prognosen för helåret 2020 visar ett negativt resultat på 13,1 miljoner kronor. Samtliga
verksamheter redovisar negativa resultat förutom Arbetsmarknads- och
integrationsenheten och Ungdomsenheten vilka redovisar ett balanserat resultat. I och med
den samlade negativa prognosen för nämnden har förvaltningen påbörjat ett arbete med
åtgärder för att reducera de samlade underskottet.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 19 elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen. Att resursfördelningen ändock visar på ett underskott
beror på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte räcker till i förhållande till
det budgeterade värdet och dess ändamål för att exempelvis finansiera studiehandledare
med flera. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas göra ett negativt resultat på 587 000 kronor.

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-04-09

Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Antalet månadsuppföljningar med prognos från verksamheten kommer att bli fyra stycken
under året och dessa är delår 1, april och delår 2 samt årsbokslut.
3.3

Investeringar

I november 2018 beslutade regionfullmäktige om en förändrad investeringsprocess. Som
en del av denna har nämnden i februari 2020 lämnat en skriftlig investeringsplan för en
tidsperiod mellan fem och tio år. Motivet till detta är att ge en bild av regionens kommande
behov baserat på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden.
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Planen ligger med som ett diskussionsunderlag till de dialogmöten som genomförs inför
budgetberedningen.2
3.4

Övergripande helhet

Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att
investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål. Tabellen avser perioden
januari-mars med årsprognos.

Investeringspott
Lokalinvesteringar
Renovering och anpassning VF,
EE, RX o BA
Säkerhetshöjande åtgärder
KCG, vuxenutbildningen

Budget
-3 200

Utfall
-435

Resultat

Prognos
2020

2 765

Resultat
helåret

Prognos
2021

-3 200

0

-

-5 000

-5 000

0

-

-1 000

-1 000

0

-

-1 000

0

Summa lokalinvesteringar

-7 000

0

0

-7 000

0

IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar

-1 000

-418

582

-1 000

0

-1 000

-418

582

-1 000

0

-

-11 200

-853

3 347

-11 200

0

-

Summa IT investeringar
Summa GVN/UAF

-1 000

-

-

Investeringspotten på 3,2 miljoner kronor är i kategorin återanskaffning och lärverktyg och
avser förekommande investeringar i utbildningsmiljön exempelvis möbler,
undervisningsmaterial med mera.
De ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna kommer att påverka budgetramen
när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och
periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt under året att överflyttas till tekniska
nämnden vartefter investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna,
enligt krav om komponentredovisning, skall ligga på anläggningen (fastigheten).
Utökad säkerhet, kameror med mera löper på enligt plan och avser skalskydd vid
nämndens utbildningsenheter.

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-04-09

Alla IT-investeringar som en samlad post avser exempelvis datorer, lärplattor, ITadministration samt annan digital utrustning.

4 Medarbetare
4.1

Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda

Tillsvidareanställd
månadsavlönad

2

Antal anställda
2019-03-31
317

Antal anställda
2020-03-31
327

Differens
10

Dokumentet heter "Investeringsplan lokaler 2021-2025". (GVN 2020/33).
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Visstidsanställd
månadsavlönad
Alla anställnings- och
löneformer

112

112

-----

428

438

10

Notering: GVN ansvarar för placering och arbetsledning av personer i offentligt skyddade arbeten (OSA).
Antalet medarbetare inom OSA varierar, som mest rör det sig om 35 personer. Dessa anställningar ingår i
redovisningen ovan. Anställda i arbetsmarknadsåtgärden Extratjänster redovisas däremot inte.

Den övervägande delen av ökningen av personalvolymen inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens område kan hänföras till rekryteringar inom vuxenutbildningen
och arbetsmarknadsenheten som finansieras via statsbidrag.
4.2

Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda uttryckt som
årsarbetare (enligt sysselsättningsgrad).

Tillsvidareanställd
månadsavlönad
Visstidsanställd månadsavlönad
Alla anställnings- och
löneformer

Antal årsarbetare
2019-01-31
305,46

Antal årsarbetare
2020-01-31
314,64

Differens

94,48
399,95

99,09
413,73

4,61
13,78

9,18

Notering: GVN ansvarar för placering och arbetsledning av personer i offentligt skyddade arbeten (OSA).
Antalet medarbetare inom OSA varierar, som mest rör det sig om 35 personer. Dessa anställningar ingår i
redovisningen ovan. Anställda i arbetsmarknadsåtgärden Extratjänster redovisas däremot inte.

Den övervägande delen av ökningen av personalvolymen inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens område kan hänföras till rekryteringar inom vuxenutbildningen
och arbetsmarknadsenheten som finansieras via statsbidrag.
4.3

Faktisk arbetad tid

Tidsanvändning
timmar
Faktisk arbetad tid

Jan-Feb
2019
112 660,59

Jan-Feb
2020
103 421,48

Differens
-9239,11

Minskningen av antalet faktiskt arbetade timmar mellan 2019 och 2020 korrelerar med
utvecklingen av personalkostnaderna.

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-04-09

4.4

Sjukfrånvaro

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Vuxenutbildningen
Folkhögskolan
Ungdomsgårdar
Gymnasiet
Integration
Arbetsmarknad 2019,
Arbetsmarknad- och
Integration 2020

Sjuktal % Jan-Feb
2019
5,91 %

Sjuktal % Jan- Feb
2020
4,78 %

Differens
(procentenheter)
-1,13

4,78 %
10,19 %
5,48 %
2,87 %
2,34 %
8,35 %
(Arbetsmarknad)

3,71 %
4,40 %
7,89 %
2,44 %
------9,30 %
(Arbetsmarknad
och Integration)

-1,07
-5,79
2,41
-0,43
-------

Notering: Enheterna Arbetsmarknad och Integration samordnas inom en enhet fr o m 2020. Uppgifterna
gällande 2020 för medarbetarna inom Integration redovisas under Arbetsmarknad i tabellen.

Sjuktalet har minskat med 1,13 enheter inom hela nämndens ansvarområde i förhållande till
föregående period. Utvecklingen varierar mellan verksamheterna, där Ungdomsenheten
uppvisar den största ökningen med 2,41 enheter och Folkhögskolan den största
minskningen med 5,79 enheter. Båda enheterna har dock relativt få medarbetare vilket
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innebär att enstaka personers frånvaro eller närvaro ger ett större utslag i sjuktalet. Det
pågår både ett övergripande arbete inom förvaltningen och ett mer verksamhetsanpassat
arbete per avdelningsnivå för att minska sjukfrånvaron och för att förebygga ytterligare
sjukfrånvaro.

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-04-09

Bilaga:
MUP GVN delår 1 2020
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REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per enhet och skolform, tkr
År 2020
Prognos
Delår 1
2020
-13 113

Fastställt
Bokslut
2019
-5 696

-7 539

3 572

0

0

-250

493

0

1 408

Vuxenutbildning

-2 226

2 090

Folkhögskolan

-3 100

500

0

189

Arbetsmarknad

-1 963

-1 108

GYMNASIET

-5 574

-9 268

Antagning, interkom. ers.

-587

-892

Inack- och reseersättning

20

467

-3 000

4 735

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp

0

-1 168

-Försörjning

0

-201

-IT

0

-748

-2 007

-11 461

TOTALT
AVD OCH SKOLFORMER
Ordförande
Avdelningschef
Integrationsenhet

Ungdomsverksamhet

Wisbygymnasiet
Gymnasiet gemensamt

Resursfördelning

G:\uaf\Ledningsstöd\Ekonomi\GVN\2. Uppföljning\2020\Delår 1\MUP GVN delår 1 2020

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/308
20 mars 2020

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Medborgarförslag. Söndagsöppet på Puma ungdomsgård för
alla åldrar
Förslag till beslut



Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått ett medborgarförslag som går ut
på att Puma ungdomsgård i Visby borde ha öppet för åldrarna 0–100 på söndagarna.
Puma ungdomsgård har tidigare haft försöksverksamhet för alla åldrar med
öppettider på söndagar som har varit av goda intentioner, men samtidigt varken
ekonomiskt eller personalmässigt realistiska. Ungdomsgårdarnas verksamhet är
dessutom i första hand riktad till målgruppen unga, årskurs 7 till 19 år. Den
sammantagna bedömningen är därför att medborgarförslaget inte kan tillmötesgås.
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har överlämnats från regionfullmäktige till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för besvarande. Förslaget går ut på att Puma
ungdomsgård i Visby borde ha öppet för åldrarna 0–100 på söndagar. Detta gynnar
enligt förslagsställaren alla åldrar och de äldre kommer känna en inkludering.
Puma ungdomsgård har tidigare på försök haft öppet för alla åldrar på söndagar.
Målet var då att få olika generationer och kulturer att mötas. Även om tanken var
god så blev det svårt att permanentera försöket. Detta främst kopplat till resurser,
personella kostnader, för att kunna hålla öppet på söndagar. Det visade sig även vara
svårt att få schemaplaneringen att fungera på en acceptabel nivå.
Samtidigt går det inte att bortse från att den målgrupp som Puma riktar sig till är
ungdomar från årskurs 7 till 19 år1, och det kan vara hämmande för vissa yngre
individer inom den gruppen om man öppnar upp för alla åldrar. Alla övriga
ungdomsgårdar riktar sig till samma målgrupp, årskurs 7 till 19 år, förutom Fenix
1

Hemsida om Region Gotlands ungdomsgårdar. Länk: https://gotland.se/ungfritid (hämtad 2019-02-11)
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2019/308

ungkulturhus som är en mötesplats för alla mellan 16–25 år. Ungdomsgårdarna är
främst till för att tillgodose dessa målgruppers behov.
På ungdomsgårdarnas hemsida står: ”Ungdomsgården är en mötesplats för unga i en
drogfri, religiös och partipolitiskt obunden miljö för ungdomar oavsett kön, identitet,
funktionsvariation eller etnisk bakgrund. Verksamheten har öppet 40 veckor om året
parallellt med skola men också under terminsloven. Ungdomsgårdarna är till för att
främja en positiv livsstil genom ett genomtänkt och förberett arbete i mötet med
ungdomarna. Vårt huvudsakliga mål är att ge varje ungdom en chans till att må
gott”2.
För personer som är intresserade av en bredare gemenskap så finns förslagsvis olika
kultur- och fritidsföreningar, öppna mötesplatser och träffpunkter (exempelvis Röda
Korset eller Gråbo).
Bedömning

Den tidigare försöksverksamhet med söndagsöppet för alla åldrar på Puma
ungdomsgård har varit av goda intentioner för att skapa en mötesplats för flera
generationer och kulturer. Samtidigt så har försöket inte varit ekonomisk eller
personalmässigt hållbart i ett längre perspektiv - utan ett tillskott av extra resurser.
Ungdomsgårdarnas verksamhet är dessutom i första hand riktad till målgruppen
unga, det vill säga barn och ungdomar, och en utökad målgrupp kan vara hämmande
för den huvudsakliga målgruppen. Den sammantagna bedömningen är därför att
medborgarförslaget inte kan tillmötesgås.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-20
Medborgarförslag. Söndags öppet på Puma ungdomsgård. Åldrar 0-100, 2019-11-12
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Bilaga: Medborgarförslag. Söndags öppet på Puma ungdomsgård. Åldrar 0-100

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. utbildningsdirektör
Skickas till
Förslagsställaren
Regionfullmäktige

2
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Inskickat av: JIMMY ANDERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Söndags öppet på puma ungdomsgård
Åldrar 0-100
Beskrivning och motivering
Söndags öppet på puma gynnar alla åldrar stora som små och vi som är äldre känner en inkludering som inte är möjlig de andra
dagarna på puma eftersom det då är lägre åldrar som får gå dit genom att ha söndags öppet på puma för åldrarna 0-100 så finns det
möjlighet för alla åldrar att komma dit

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
JIMMY ANDERSSON
Adress
STORA TÖRNEKVIOR 132 LGH 1202

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
1jimmyand94@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 295

Medborgarförslag; nyinkomna

Regionfullmäktiges beslut

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:
Liselotte Nygrens medborgarförslag om alkoholmätare i Region Gotlands fordon.
Inkom 2019-10-17, RS 2019/1176.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Nina Hallbergs medborgarförslag om färre parkeringsplatser till förmån för bilpooler.
Inkom 2019-10-22, RS 2019/1187.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Jens Cederblads medborgarförslag om att ta bort varor märkta med Ekologiskt och
Fairtrade. Inkom 2019-10-27, RS 2019/1204.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Maja Allards medborgarförslag om farthinder på Smedjegatan i Visby. Inkom 201910-27, RS 2019/1206.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Anna Karimos medborgarförslag om snabbare byten av trasiga gatlyktor. Inkom
2019-11-10, RS 2019/1266.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Jimmy Anderssons medborgarförslag om söndagsöppet på ungdomsgården Puma för
alla åldrar. Inkom 2019-11-12, RS 2019/1275.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Rikard von Zweigbergks medborgarförslag om enkelriktat på A7-området för bättre
möjligheter att parkera. (inkom 2019-11-14) RS 2019/1292.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Skickas till
Berörda nämnder
Förslagsställarna
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/56
3 april 2020

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport. VuxKomp
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) och Socialförvaltningen (SOF) fick
2017 i uppdrag att utreda hur administrationen mellan dessa förvaltningar skulle
kunna förenklas och effektiviseras i syfte att fler gotlänningar ska komma i arbete. En
kartläggning av befintliga insatser gjordes för få en helhetsbild om vad som eventuellt
saknas. Därefter utarbetades ett förslag utifrån olika modeller.
Utredningen föreslog att starta ett s.k. VuxKomp där tre verksamheter, UAF, SOF
och Arbetsförmedlingen (AF) samarbetar. Processen innebär att den som söker
försörjningsstöd omgående får möjlighet att träffar ”VuxKomp!” och får stöd att
utarbeta en plan hur hen skall komma i arbete. I väntan på att planerade insatser skall
starta erbjuds hen att delta i aktiviteter som syftar till att hen blir ”startklar” för
arbete.
VuxKomp har varit i gång sedan 1 oktober 2018 och denna rapport redovisar en
utvärdering av såväl positiva inslag som framtida utmaningar.
Beslutsunderlag
Rapport. Utökat samarbete SOF och UAF
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
SFO för kännedom
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1. Sammanfattning
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) och Socialförvaltningen (SOF) fick 2017 i
uppdrag att utreda hur administrationen mellan dessa förvaltningar skulle kunna förenklas
och effektiviseras i syfte att fler gotlänningar ska komma i arbete. En kartläggning av
befintliga insatser gjordes för få en helhetsbild om vad som eventuellt saknas. Därefter
utarbetades ett förslag utifrån olika modeller.
Utredningen föreslog att starta ett s.k. VuxKomp där tre verksamheter, UAF, SOF och
Arbetsförmedlingen (AF) samarbetar. Processen innebär att den som söker försörjningsstöd
omgående får möjlighet att träffar ”VuxKomp!” och får stöd att utarbeta en plan hur hen
skall komma i arbete. I väntan på att planerade insatser skall starta erbjuds hen att delta i
aktiviteter som syftar till att hen blir ”startklar” för arbete.
VuxKomp har varit i gång sedan 1 oktober 2018 och denna rapport redovisar en utvärdering
av såväl positiva inslag som framtida utmaningar.

2. Uppdrag och uppdragsbeskrivning
Regionstyrelsen hade remitterat en motion från Mats Hedström (M) och Margareta Benneck
(M) för yttrande. I motionen föreslogs att regionstyrelsen utreder hur administrationen
mellan socialförvaltningen (SOF) och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) skulle
kunna förenklas och effektiviseras. RS AU § 151.
Utifrån denna motion gav utbildningsdirektören och socialdirektören berörda
avdelningschefer i uppdrag att gemensamt utveckla samverkan och arbetssätt i syfte att fler
gotlänningar ska nå en egen försörjning och därmed minska kostnaderna för
försörjningsstöd. Uppdraget innebar att främja snabb etablering i arbets- och samhällsliv
främst genom aktiva insatser med starkt fokus på arbetsmarknaden. Arbetet utfördes i nära
samarbete med övriga förvaltningar och externa aktörer.
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3. Bakgrund
Kostnaderna för försörjningsstöd eskalerade fram till en högsta nivå år 2013. Därefter har
kostnaderna för försörjningsstöd minskat under ett par år för att sedan från år 2016 börjat
öka igen. Orsaken till minskning berodde till största delen på en god arbetsmarknad på
Gotland. Under 2019 kan skönjas en ökning med 10 % jämfört med föregående år.
Prognosen framåt är att behovet av försörjningsstöd kommer att öka. Det syns också en
förändring i åldersfördelningen på hushållen där andelen unga vuxna ökat från 21 % till 27
%. En förklaring skulle kunna vara Arbetsförmedlingens neddragningar i stor utsträckning
påverkat de grupper som är beroende av försörjningsstöd. Tydligast märks det bland
ungdomar 18-25 år som inte längre har möjlighet att få hjälp via UngKomp (se punkt 7.5.8).
En ytterligare förklaring är Försäkringskassans restriktivare hållning, främst när det gäller
sjukpenning och aktivitets- och sjukersättning, vilket drabbar socialtjänsten hårt. Dessa
personer blir ofta beroende av försörjningsstöd under mycket lång tid. Detta på grund av att
de ofta, av Arbetsförmedlingen, inte bedöms ha någon arbetsförmåga.
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4. Målgrupp för uppdraget
Målgrupp för uppdraget har varit individer som inte har arbete och erhåller ekonomiskt
bistånd / försörjningsstöd. I januari 2020 uppbar 636 hushåll försörjningsstöd, varav 123
hushåll var ungdomar (18-24år).

Orsak till försörjningsstöd

30%

36%

Arbetslöshet
Sjukskrivning
Psykosocial problematik
Övrigt
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11%
23%

Av dessa 636 hushåll var orsaken till utbetalt försörjningsstöd fördelat enligt diagrammet. I
övrigt ingår bland annat föräldraledighet, otillräcklig inkomst, missbruk samt svårighet att
etablera sig på arbetsmarknaden.
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Genomsnittstiden för hur länge ett hushåll är beroende av försörjningstid är ca 6 månader.
År 2019 var 173 hushåll beroende av försörjningsstöd årets alla månader, och 306 hushåll
beroende av försörjningsstöd minst 10 av 12 månader.
4.1 Beskrivning av dagens målgrupp som uppbär försörjningsstöd








Låg utbildningsnivå
Låg kapacitet till självförsörjning
Liten erfarenhet av arbetsmarknaden
Diffusa missbruksproblem
Begränsad av traditionella könsmönster
Många ensamstående män, medelålder ca 45 år
Födda på Gotland

4.2 Beskrivning av en framtida målgrupp

Dagens målgrupp kommer även att omfatta personer med liten erfarenhet av den svenska
arbetsmarknaden. Det kommer bli en hög representation av medelålders män och kvinnor
födda utomlands och som bott kort tid i Sverige. Det finns ofta en problematik kring att lära
sig det svenska språket med anledning av en mycket kort tidigare skolbakgrund. Många är
även analfabeter. Prognoser visar att det blir fler och fler personer som har psykisk ohälsa
och sannolikt kommer att hamna inom målgruppen. Målgruppen kommer även att gälla unga
som tidigare omfattades av UngKomp.
4.3 Vilka behov har målgruppen?

Erfarenheter av tidigare arbete typ Jobbsam, Diagonalen och UngKomp visar att pengar är
ett tydligt motiverande incitament för att motiveras till sysselsättning. Förutsättningar för att
aktiviteterna ska fungera är att det finns tydliga uppgifter och förväntningar samt stöd.
Målsättningen för personen är att sysselsättningen måste kännas meningsfull och det måste
finnas en bra ledningsfunktion. Kravet på deltagande i aktiviteten måste i förväg vara
tydliggjord.
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5. Förutsättning för att få försörjningsstöd
Försörjningsstödet består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen. I
riksnormen ligger kostnader som är någorlunda lika för alla. Till exempel ingår kostnader för
mat, kläder och hygien. Socialtjänsten kan beräkna beloppen i riksnormen till en högre eller
lägre nivå om det finns särskilda skäl. Ett hushåll kan ha en högre kostnad än normalt för
exempelvis mat, eller sakna en kostnad som ingår i riksnormen.
Kostnader för boende ligger utanför riksnormen. Om en sökande har en kostnad för
boendet som inte anses skälig, rekommenderar Socialstyrelsen att socialtjänsten ger den
biståndssökande tiden på sig för att sänka kostnaden, oftast ges fyra månader.
Skäliga kostnader utanför riksnormen. Kostnader som kan bli aktuella är de för:






boende
hushållsel
arbetsresor
hemförsäkring
medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

5 (17)

Region Gotland
Socialförvaltningen, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utökat samarbete SOF och UAF

Nivån på kostnaderna ska vara skälig. Bedömningen ska utgå ifrån individens behov och
situation men också ta hänsyn till vad en låginkomsttagare normalt kan kosta på sig. Om
kostnaderna är skäliga räknas de in i behovet av ekonomiskt bistånd.
Enligt 4 kap 4 § Socialtjänstlagen får Socialnämnden begära att den som får försörjningsstöd
under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk
åtgärd. Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta
till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska
stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt,
på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella
önskemål och förutsättningar. Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan
beslut fattas enligt första stycket. Lag (2013:421).
Det är viktigt att den bidragssökande snabbt kommer i sysselsättning, idag upplevs väntan på
aktivitet som mindre bra.
5.1 Vilken budget har socialförvaltningen för försörjningsstöd?

Löner
Försörjningsstöd

12 356 000
(ca 20 tjänster varav 17 arbetar med att betala ut
försörjningsstöd)
55 446 000

Sysselsättningsåtgärder

1 177 000 (överskjutande del av lönebidraget)

Totalt

68 979 000
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6. Svensk arbetsmarknadspolitik – vem har ansvaret?
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i skriften ”Kommunerna och
arbetsmarknadspolitiken” från 2017 skrivit följande:
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. Riksdag och regering anger vilka mål
arbetsmarknadspolitiken ska ha, fattar beslut om vilka åtgärder som ska finnas och anslår
medel för verksamheten. Det är sedan Arbetsförmedlingens uppgift att se till att
arbetsmarknadspolitiken genomförs i enlighet med de politiska besluten. På lokal nivå är det
arbetsförmedlingskontoren som ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och de medel som
anslås för arbetsmarknadsåtgärder. Staten har alltså huvudansvaret för
arbetsmarknadspolitiken och den statliga Arbetsförmedlingen ansvarar för platsförmedling,
arbetsförberedande insatser i form av vägledning, utbildning och yrkesinriktad rehabilitering
samt sysselsättningsskapande åtgärder. Arbetsförmedlingen ska också säkerställa att
kompletterande aktörer är en del av myndighetens tjänsteutbud. Det övergripande målet för
den svenska arbetsmarknadspolitiken är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. De
arbetsmarknadspolitiska målen är nationella, men utan medverkan från näringsliv och
offentlig sektor på lokal och regional nivå är de omöjliga att uppnå.
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6.1 Kommunernas roll

Kommunernas formella ansvar för arbetsmarknadspolitiken är begränsat, men kommunerna
tar de facto ett mycket stort ansvar för politikområdets utformning och insatser på lokal
nivå. Kommunerna har ett omfattande samarbete med Arbetsförmedlingen. Kartläggningar
av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar att flertalet kommuner anser att
samarbetet med de lokala arbetsförmedlingskontoren fungerar bra eller att det mesta
fungerar bra. Många kommuner är dock kritiska mot den centrala styrningen av
arbetsmarknadspolitiken, som de vill ska minska till förmån för den lokala/regionala nivåns
inflytande.
Samarbetet mellan kommuner och Arbetsförmedlingen rör allt från att utveckla den lokala
arbetsmarknaden och insatser för olika grupper av arbetslösa till rekrytering av kommunal
personal. Kommunerna– liksom i regioner – spelar också en mycket viktig roll som
arbetsgivare när det gäller att tillhandahålla arbetslösa ett subventionerat arbete eller en
arbetspraktik. Långtidsarbetslösa, ungdomar, nyanlända flyktingar och invandrare samt
försörjningsstödstagare är de vanligaste målgrupperna för olika samverkansprojekt.
Någon form av kommunal arbetsmarknadsverksamhet finns i ungefär 85 procent av
kommunerna. De kommunala arbetsmarknadsverksamheterna har ingen enhetlig
utformning, utan har i regel organiserat sitt arbete utifrån den aktuella problembilden i
respektive kommun. I många - framförallt mindre - kommuner utgör
arbetsmarknadsverksamheten en avdelning/enhet på kommunstyrelsekontoret, på andra håll
bedrivs verksamheten i en egen förvaltning eller tillsammans med social- eller
utbildningsförvaltningen. Kommuner träffar avtal med Arbetsförmedlingen om att åta sig
uppgifter inom ramen för arbetsmarknadspolitiska program, men på många håll bedriver
kommuner också egen verksamhet för arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd som av
olika anledningar inte får stöd från Arbetsförmedlingen.

7. Vilka insatser finns behov av idag och i framtiden?
Forskning visar att sysslolöshet är förödande för den psykiska hälsan, det är viktigt att känna
sig som en del av samhället. Kan man få till en matchning, att praktiken är både utvecklande
och kompetenshöjande, så kan det i bästa fall även innebära jobb på sikt. Av den
anledningen finns det behov av praktikplatser/sysselsättningsplatser att hänvisa personer till,
som bedöms ha en arbetsförmåga, men som idag är arbetslösa.
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I och med att fler med utländsk bakgrund kommer till Gotland och efterhand ”ramlar ur”
etableringen, så kan man förmoda att behovet av sådana platser kommer öka de närmaste
åren. Nedan redovisas vilka verksamheter som är ansvarig för olika sysselsättningsåtgärder
och vilka insatser som förnärvarande finns vilka som försvunnit sedan 2018.
7.1 Arbetsmarknadsenheten inom UAF

Inom ramen för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen organiseras
arbetsmarknadsenheten. En verksamhet som huvudsakligen byggdes upp under 2013/2014.
Grunden för enheten är ett beslut i Regionfullmäktige där gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens (GVN) reglemente kompletterades med ett ansvar för
kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå. Detta kom att konkretiseras i
ett beslut i regionstyrelsen i maj 2013 då GVN fick uppdraget att ansvara för en
arbetsmarknadsfunktion som organiserar de praktikplatser samt övriga
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som Region Gotland i en överenskommelse med
Arbetsförmedlingen avser att tillhandahålla. Överenskommelsen tecknades i juli 2013, vilken
AF sa upp under 2019.
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Tillsammans med Arbetsförmedlingen har praktiksamordningen inom Arbetsmarknads- och
integrationsenheten hjälpt arbetssökande att hitta praktik-, arbetstränings- och
sysselsättningsplatser samt offentligt skyddade arbeten i någon av Region Gotlands egna
verksamheter. Genom att aktivt lotsa arbetslösa in i praktik och studier ökas möjligheten för
gotlänningar att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden och bli självförsörjande.
Till arbetsmarknadsenheten kopplades också det kommunala aktivitetsansvaret i samband
med att den verksamheten växlade över från projekt till ordinarie verksamhet hösten 2014.
Verksamhetsnamnet är Ungdomskraft.
I juli 2014 skapades den samlade studie- och yrkesvägledningsorganisationen inom Region
Gotland. Den kom att placeras i arbetsmarknadsenheten. I juni 2014 kom också
samordningen av grundskolans praktiska arbetslivsorientering (PRAO) att kopplas till
arbetsmarknadsenheten. Från 1 januari 2020 har Arbetsmarknadsenheten och
Integrationsenheten slagits ihop till en enhet – Arbetsmarknads- och integrationsenheten.
7.2 Individ och familjeomsorgen inom Socialförvaltningen

Enligt 4 kap 4 § Socialtjänstlagen får Socialnämnden begära att den som får försörjningsstöd
under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk
åtgärd. Socialtjänsten har ingen egen funktion/verksamhet som kan anvisa personer till
praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Det sker idag i samarbetet i samarbete med
Arbetsförmedlingen och UAF.
7.3 Program och insatser via Arbetsförmedlingen 2020

Syftet med Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska insatser och program är att stärka
individens förutsättningar att få och behålla ett arbete samt stimulera arbetsgivare att anställa
arbetssökande som vi bedömer har svårt att få ett arbete.
De arbetsmarknadspolitiska insatserna och programmen är en viktig del av
Arbetsförmedlingens verksamhet och kan översiktligt delas in i




program med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
stöd till arbetsgivare vid anställning
insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
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Gemensamt för insatserna och programmen är att de ska vara arbetsmarknadspolitiskt
motiverade ur både individens och samhällets synvinkel.
7.4 Aktiviteter som finns idag och som nyligen avslutats

Sedan VuxKomp startade har förutsättningarna ändrats vad det gäller utbud av
arbetsmarknadsåtgärder. Åtta insatser har avvecklats eller kommer i närtid att avslutas. Detta
innebär en större utmaning för VuxKomp att hitta sysselsättning/aktiviteter för deltagarna.
7.4.1 Etableringsplan (Upphört)
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7.4.2 Etableringsprogrammet

Etableringsprogrammet är ett arbetsmarknadspolitiskt program vars syfte är att underlätta
och påskynda deltagarnas etablering i arbets- och samhällslivet. Målet med programmet är att
deltagaren ska få sin kompetens kartlagd och validerad samt stärka sina kunskaper i det
svenska språket. De ska även få tillfälle att skaffa sig kunskap om, och erfarenhet av den
svenska arbetsmarknaden och det svenska samhällslivet. Detta för att de sökande sedan ska
kunna gå vidare till arbete eller studier. Etableringsprogrammet riktar sig till nyanlända
invandrare som har fyllt 20 men inte 65 år och som har beviljats uppehållstillstånd som
flyktingar eller skyddsbehövande samt vissa av deras anhöriga. De anhöriga ska ha sökt
uppehållstillstånd inom sex år från det att den utlänning som den anhöriga har anknytning till
först togs emot i en kommun för att tillhöra målgruppen.
7.4.3 DUA-Nyanlända

Inom ramen för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) har en
överenskommelse mellan Region Gotland - Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
Arbetsförmedlingen upprättats om fördjupad samverkan och utformning av en lokal modell
för Jobbspår i i syfte att underlätta och påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
Målgruppen är unga och nyanlända personer 20-65 år.
Region Gotland har beviljats statligt bidrag för att finansiera framskrivningen av en ny
överenskommelse som ska vara klar juni 2020.
7.4.4 Utbildningskontrakt (Upphört)
7.4.5 Unga Jobb (Upphört)
7.4.6 Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Folkhögskoleutbildning i motiverande syfte – SMF. Insatsen är tillgänglig för alla inskrivna
på Arbetsförmedlingen som har fyllt 16 år och som varken har en gymnasieexamen eller
grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. Syftet med
insatsen är att motivera arbetssökande att gå vidare till eller återuppta reguljära studier. SMF
innehåller moment av träning i studieteknik med inriktning på kärnämnena
samhällhällskunskap, engelska, svenska och matematik och pågår under tre månader (sex
månader inom Etableringen).
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7.4.7 Offentligt skyddat arbete (OSA)

Syftet med skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) är att kunna erbjuda personer
från 20 år med kognitiv funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga på grund
av missbruk eller beroendeproblematik (alternativt är berättigad till LSS-insatser eller har
långvarig frånvaro från arbetslivet på grund av en långvarig och svår psykisk sjukdom)
möjlighet till en anställning med utvecklande och rehabiliterande inslag. Skyddat arbete är
inte en anställningsform. Målet är att ett skyddat arbete på sikt ska leda till arbete på den
reguljära arbetsmarknaden. Lön och andra anställningsförmåner utgår enligt det
kollektivavtal som finns i branschen. Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller däremot inte.
Antalet OSA platser inom Region Gotland har varit reglerat i en överenskommelse med AF
som nu är uppsagd. Antal inskrivna inom OSA på hel- eller deltid är 55 personer varav 43 i
anställning per den 19 februari-2020.
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7.4.8 UngKomp (Avslutad)

I UngKomp samarbetade Region Gotland och Arbetsförmedlingen för att ge unga stöd att
hitta sin väg framåt mot studier eller arbete. Projektet medfinansierades av Europeiska
socialfonden. Arbetet utfördes i ett multikompetent team som är ett sätt att möta unga som
är i behov av ett sammanhållet stöd.
7.4.9 Jobbsam (Avslutas sista juni 2020)

Jobbsam är en plattform för finansiell samverkan kring individer i behov av rehabiliterande
och arbetsförberedande stöd- och utvecklingsinsatser. Projektet har finansierats av Finsam
Gotland sedan 2014. Målsättningen har varit att skapa en hållbar arbetsmodell för
målgrupper med komplexa svårigheter att komma tillbaka – eller komma in – på
arbetsmarknaden.
7.4.10 Diagonalen

Diagonalen är ett projekt mellan Socialförvaltningen, AF och i första hand Röda Korset som
pågått under flera år. Berör åldersgruppen 23-64 år. Under 2019 har sju personer, som varit
långvarigt beroende av försörjningsstöd, och som är utredda för lönebidrag, blivit anställda
av Röda Korset under ett års tid. Finansiering har skett via lönebidrag och den
överskjutande delen av lönekostnaden som inte täcks av lönebidraget har Socialförvaltningen
betalat.
7.4.11 Extratjänster

En extratjänst innebär att deltagaren blir en extra resurs för arbetsgivaren samtidigt som hen
får en anställning med BEA kollektivavtal bra villkor och en chans att komma in i arbetslivet.
En extratjänst kan erbjudas hos till exempel arbetsgivare inom sjukvården, skolan,
äldrevården, barnomsorgen eller funktionshinderomsorgen, eller hos kommunala och statliga
myndigheter som inte bedriver någon affärsverksamhet. Inom ramen för extratjänst ges
möjlighet att upp till en dag per vecka bedriva kompetenshöjande studier om det bedöms att
det ökar individens möjlighet till etablering på arbetsmarknaden. Exempelvis har vissa
individer där man bedömt att det varit lämpligt fått ingå i Vuxenutbildningens
lärlingsprogram ledandes till bland annat vårdbiträde eller undersköterskeexamen.

Ärendenr RS GVN 2020/56, SON 2018/80 Datum 2020-03-25

För att vara aktuell för en extratjänst ska deltagaren vara arbetssökande och inskriven på
Arbetsförmedlingen. Dessutom ska något av följande kriterier vara uppfyllt:
-

Ha deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar
Du är nyanländ, har fyllt 20 år och deltar i etableringsprogrammet eller har deltagit
under de senaste 12 månaderna.
Du är nyanländ, har fyllt 20 år och har en pågående etableringsplan eller har haft en
etableringsplan under de senaste 12 månaderna.
Är nyanländ och har under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller
uppehållskort1 i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Om en familj är medborgare i ett land utanför EU och ska vara i Sverige i mer än tre månader ska de ansöka om uppehållskort hos
Migrationsverket. Uppehållskortet ger familjen rätt att bo och arbeta i Sverige så länge någon i familjen har uppehållsrätt genom arbete,
studier, som egen företagare eller genom att man lever på en på en pension eller har tillräckliga medel för er försörjning.
1
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7.4.12 Studiestartstöd

Studiestartstöden syftar till att göra det möjligt att öka rekrytering till studier bland personer
med kort utbildning och stort behöv av kompetenshöjande insatser för att kunna etablera sig
på arbetsmarknaden. Satsningen avser personer i åldern 25 -56 år och får ges till den som
under de senaste tolv månaderna varit arbetslös under sammanlagt minst sex månader (mer
att läsa finns i SKR Cirkulär 17:39).
7.4.13 Kommunala aktivitetsansvaret (Ungdomskraft)

Region Gotland har via Arbetsmarknads- och integrationsenheten ansvar för det kommunala
aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 -20 år som inte studerar på gymnasiet eller
motsvarande utbildning eller inte har fullgjort sina gymnasiestudier och uppnått en examen.
Ungdomskraft erbjuder vägledning, lotsning och praktisk hjälp, framtidsplanering,
motivationsarbete samt samverkan med andra myndigheter och nätverk.
7.4.14 Projektet Integration på arbetsplatsen (Avvecklat)

Projektet integration på arbetsplatsen (IpA) pågick från år 2016 till 2018 och genomfördes av
Region Gotland i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet var att ge
deltagarna en ökad språkutveckling genom en växling mellan praktik och språkutbildning.
Att arbetsplatserna skulle lära sig mer om integration, värderingar och att handleda
nyanlända i arbetet. Lärdomar från detta projektet har förts vidare in i projektet Norma.
7.4.15 Gröna jobb - regeringsuppdrag till Naturvårdsverket (upphört)

Naturvårdsverket hade fått i uppgift att verka för att nya gröna jobb med lägre
kvalifikationskrav skulle skapas lokal och regionalt, för personer som står långt från
arbetsmarknaden.
7.4.16 Ömöt

Ett ESF projekt, Ökad mångfald - ökad tillväxt som drivs av folkuniversitet. Nyanlända i
åldersgruppen 15-54 år med språksvårigheter och låg utbildning. Deltagarna ska ges
samhällsinformation och praktik.
7.4.17 Kommunala Feriejobb

Ärendenr RS GVN 2020/56, SON 2018/80 Datum 2020-03-25

Varje sommar erbjuder Region Gotland feriejobb för ungdomar under tre veckor. Syftet är
att ge ungdomar erfarenhet av arbetslivet och att få prova på olika arbetsuppgifter och
därmed få en yrkesorientering. Feriejobb är också ett sätt att introducera välfärdsyrken och
Region Gotland som arbetsgivare. Under sommarperioden 2019 fick 176 ungdomar ett
feriejobb, främst inom trädgårdsarbete och fastighetsskötsel (projektet Skolgårdsfixarna),
butik och café samt äldreomsorgen.
7.4.18 Din Coach

ESF-projekt som syftar till att ge unga vuxna 19-25 år, som varken arbetar eller studerar
möjlighet till ökad delaktighet i samhällslivet genom ett nära stöd av coach.
Projektet har haft drygt 30 deltagare, majoriteten med ekonomiskt bistånd. 50% av
deltagarna har till intern sysselsättning inom Socialförvaltningen såsom daglig verksamhet
eller sysselsättning SOL, 50% har gått till insatser via Arbetsförmedlingen eller studier.
Avslutas augusti 2020.
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8. Varför startade VuxKomp?
Arbetsgruppen ställde sig frågan - Vad behöver förändras eller utvecklas för att fler individer
ska komma arbete/ sysselsättning/studier och inte behöva försörjningsstöd?
Det är viktigt att i ett tidigt skede kunna erbjuda individen sysselsättning i kombination med
försörjningsstöd. Att ge en tydlig information om arbetsmarknadens behov.
Det erbjuds många aktiviteter idag, vad behöver förändras för att möta målgruppens behov?
Arbetsgruppen visste att UngKomp varit ett lyckosamt projekt och valde därför att ha dessa
erfarenheter som utgångspunkt för VuxKomp.
En framgångsfaktor för UngKomp var att verksamheten bemannades med ett
multikompetent team bestående av olika yrkeskategorier samt samlokalisering med olika
myndigheter. Denna erfarenhet har tillvaratagits inom VuxKomp där AF, SOF och UAF har
samarbetat kring individen och träffats regelbundet.
Varför hittar inte alla arbete via Arbetsförmedlingen? Idag har Arbetsförmedlingen övergått
till arbetsformer som till stor del bygger på att den enskilde sköter sina angelägenheter via
självservice på distans. Det finns målgrupper som har behov av personlig kontakt för stöd
och hjälp.
De som söker försörjningsstöd skall vara aktivt arbetssökande om de inte är sjukskrivna.
Krav från socialtjänsten är att så snabbt som möjligt bli självförsörjande. Arbetsförmedling
planerar för att den arbetslöse skall komma in på arbetsmarknaden utifrån ett annat
perspektiv. Socialförvaltningen saknar möjligheter att erbjuda olika former av insatser som
leder till arbete eller studier.
Ovanstående tydliggör att det finns ett behov av VuxKomp för att möta en målgrupp som
annars inte erbjuds några andra alternativ än att uppbära försörjningsstöd.

Ärendenr RS GVN 2020/56, SON 2018/80 Datum 2020-03-25

9. VuxKomp som samarbetsform
Samarbetet i form av VuxKomp kan ses som en treklöver där bladen står för UAF, SOF
och AF

Målsättningen har varit att skapa ett nära samarbete kring kartläggning och individuell plan,
som genomförs i en treklöver (Soc,AF,AME) en dag i veckan. Väntetiden till kartläggning
har inte överstigit 5 dagar. Stödet ges främst av coacherna som är knutna till VuxKomp.
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Deltagaren bär själv ansvaret för att verkställa sin individuella plan med eventuellt stöd av
den handläggare man har på SOF eller AF. Målet har varit att handläggningstiden till
överenskommen aktivitet ska vara så kort som möjligt. Deltagaren kan inte hänvisas till
någon aktivitet i direkt anslutning till beslut om ekonomiskt bistånd eller i väntan på aktivitet.
Samarbetet har krävt ett gemensamt synsätt i fokus för att ge bästa möjliga förutsättningar
för individen. Beslut om försörjningsstöd tas först när personen varit på inskrivningssamtal
vid VuxKomp. Det har varit väldigt få från gruppen nyanlända in i VuxKomp.
Inriktningsmål:
1. Förberedande insatser – studiemotiverande, bygga självkänsla, socialt
sammanhang, hälsofrämjande åtgärder
2. Mot snabba insatser där praktik och/eller arbete är prioriterat!
3. Mot utbildning
Det fanns ett behov av att kunna erbjuda ett antal förslag på snabba aktiviteter/insatser:
-

Aktiviteter inriktade på hälsoaspekter (AI)
Rutiner och bemötande (AI)
Studiemotiverande kurser (FH)
Stöd och matchning – aktivitetsstöd (AF)
Vägledningsinsatser (AF o AI)
Grundläggande modul (AF)
Praktikplatser (AF och AI)
Komvux, Sfi och orienteringskurser (Vux)

10.

Utvärdering av VuxKomp

10.1 Statistik 20181001 till 20190831

Ärendenr RS GVN 2020/56, SON 2018/80 Datum 2020-03-25

Inskrivna från start
61 personer
19 kvinnor, 42 män
Utskrivna:
61 personer
- 30 personer i arbete
- 11 personer till studier (1 distans, 2 sfi, 1 Lövsta, 7 vuxenutbildning)
- 1 flyttat från Gotland
- 9 personer återvänt till SOF eller annan planering
- 7 personer har uteblivit från VuxKomp efter en tid och som inte fortsätter söka
försörjningsstöd
- 3 personer har gått till praktik-anställning, kartläggning inför OSA samt extratjänst
Den genomsnittliga ärendetiden har varit 72 dagar.
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10.2 Synpunkter från deltagare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blir sedd/lyssnad på
Positivt och tryggt
Programutbudet blir ett bra första steg
Äntligen träffas alla tillsammans
Äntligen får jag veta vilka möjligheter som finns för mig
Äntligen får jag hjälp
Jag är besviken för många har inte hållit det dom lovat tidigare
Jag vill känna mig behövd.
Jag har undrat varför alla inte jobbar ihop, går på en massa möten men inget händer
Skönt att äntligen vara i ett sammanhang
Bra med att få struktur i min vardag.
Jag vill ha ett jobb, vilket som helst!
Har inte vetat vart jag ska vända mig för att få stöd.
Jag blir motiverad av att delta i Programutbudet
Jag känner mig numera hoppfull till att få ett jobb

Positivt
• Känns som en effektiv och meningsfull verksamhet
• Personalen är genuint intresserade av att stötta
• Bra information vid Stöd- och försörjning om VuxKomp, bra att få med sig en
broschyr hem.
• Bra att ha gruppinformation först, lugnande effekt, mer positiv efter det.
• Bra med tid vid Inskrivningsmötet
Utvärderingen uppmärksammar följande utvecklingsområden
• Tydligare information från handläggaren vid Stöd- och försörjning.
• Fler studiebesök, bra att få en kontakt med samhället/arbetsgivare
• Mer gruppverksamhet ex göra trevliga utflykter tillsammans.
• Bjuda in gamla deltagare för att prata om ”sin resa”.
• Fira när deltagare går till jobb och studier.
10.3 Sammanfattning av framgångsfaktorer

Ärendenr RS GVN 2020/56, SON 2018/80 Datum 2020-03-25

•
•
•

•

Bemötande, en röd tråd från inskrivning till utskrivning
- Lösningsfokuserade
- Holistiskt förhållningssätt
Snabb start från beslut om plats i VuxKomp till start med aktivitet
Praktik 3 v
- Näringslivet
- Referenser
- Anställningar och utbildningar
Kompetent team
- Olika bakgrund och erfarenheter
-Samsyn kring individens förmåga
- Tajt och transparant
- Praktik- och anställningar

14 (17)

Region Gotland
Socialförvaltningen, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

•
•
•

Utökat samarbete SOF och UAF

Programutbud 3 ggr/v
- Regelbundenhet
- Sammanhang
Kvalité
- Sammanhållet stöd för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden
Kravställande från SOF och tydliga förväntningar

10.4 Utmaningar

•
•
•
•
•
•

Det behövs en väg in i regionen för praktikplatser och arbetsträning.
Arbetsförmedlingen har idag samarbete med flera externa aktörer vilket ökar behovet
av samordning inom regionen.
Det finns ett behov av fler OSA (Offentligt skyddade anställningar) tjänster eftersom
nuvarande kvot är fylld.
Det finns många personer som är i behov av mycket stöd med en 50%
arbetsförmåga
Insatsen ”Steget in- vägen in till studier” är en betydelsefull verksamhet för
VuxKomp men denna insats är ofinansierat hos Vuxenutbildningen
Arbetsförmedlingens ändrade förutsättningar och arbetssätt ger färre insatser som
innebär en längre väntan för individen. Handläggning av beslut för lönebidrag tas
inte lokalt längre vilket fått konsekvensen att antalet beviljanden begränsas.
Det behövs sökbara yrkesutbildningar på Vuxenutbildningen och Gotlands
folkhögskola under hela året och inte bara vid enstaka tillfällen.

11.

Ekonomiska förutsättningar

Det är cirka 4-7 personer i veckan som kvalificerar sig för försörjningsstöd. De som väntar
på beslut från försäkringskassan är inte medräknade.
Preliminär budget för VuxKomp
Specifikation

Kommentarer

Kostnad 2020

Finansiering

Hyra av lokaler

Ca 100kvm

50 000

Arbetsmarknadsoch Integration

Lönekostnader för teamet

4,5 medarbetare
-Samordnare 100%

2 700 000
Arbetsmarknadsoch Integration

Ärendenr RS GVN 2020/56, SON 2018/80 Datum 2020-03-25

-Utvecklingscoach 200%
(-Ungdomscoach 100%)2
-SYV 50%
Handläggare från AF och SOF

20% från AF
20% från SOF
För personal

120 000
120 000
35 000

Information och
dokumentation

Material

50 000

Investering

Arbetsplatser och utrustning för
personal

100 000

Totalt

3 175 000

Datorer och telefoner

2

SOF och AF
Arbetsmarknadsoch Integration
Arbetsmarknadsoch Integration
Arbetsmarknadsoch Integration

Ungdomscoach som kommer från UngKomp, bidrar stort med kunskap och erfarenhet kring målgruppen unga
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Kostnaderna kommer troligtvis successivt att stabiliseras, omfördelning av personal från
SOF till UAF kan på sikt vara möjlig när digitala hjälpmedel finns tillgängliga och används.
För att Arbetsförmedlingens utbud av aktiviteter ska kunna nyttjas så måste en
arbetsförmedlare finnas med i teamet.
Lokaler: Verksamheten har tillgång till ett kontorsrum med 3-4 arbetsplatser och ett
aktivitetsrum på tillsammans 100 kvadratmeter på Arbetsmarknads- och integrationsenheten.
Hyran är en kostnad som är avhängig verksamheten.
Lönekostnad är beräknad utifrån en genomsnittlig månadslön på 35.000kr + PO som
avrundats till 600.000kr/år.
Arbetsmarknads- och Integrationsenhet gjorde ett negativt resultat 2019, vilket i stort kan
hänföras till att VuxKomp är en ofinansierad verksamhet. I strategisk plan och budget 20212023 begär Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden en ramförstärkning motsvarande fyra
heltidstjänster för att finansiera VuxKomps verksamhet.

12.

Framtida Utvecklingsområden för VuxKomp

Det finns olika utvecklingsområden för VuxKomp som kan härledas till att det behövs mer
struktur och samverkan mellan verksamheter inom Regionen men också med externa
aktörer. Nedan finns frågeställningar som arbetsgruppen och styrgruppen inom VuxKomp
behöver fundera kring.
-

Kan målgruppen för VuxKomp utökas?
Utveckla en tydligare koppling till branscher där arbeten finns.
Utveckla samverkan med arbetsgivare både inom Regionen och externt.
Finns det ett behov av att ha grupper för olika behov?
Hur kan vi nyttja integrationshandläggarna i större uträckning?
Hur kan samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) öka för att
snabbare få arbetsförmågebedömningar
Kritiskt granska programutbudet – om insatser ger önskad effekt
Hur kan samarbetet med NORMA och regionstyrelsen utvecklas för att påverka
arbetsplatsernas inkluderingsarbete.

Ärendenr RS GVN 2020/56, SON 2018/80 Datum 2020-03-25

13.

Vad blir konsekvenserna om VuxKomp läggs ner?

VuxKomp har inneburit möjlighet till tydligare krav på personen som söker försörjningsstöd
och att kraven har bemötts med en relevant insats.
Det framkommer med all tydlighet att många av de som gick ut i sommarjobb, sommaren
2019, via VuxKomp, hade inte fått jobb på egen hand eller via Arbetsförmedlingen.
För socialförvaltningens del blir konsekvensen om insatsen VuxKomp tas bort så har
förvaltningen inga andra verktyg att erbjuda. Det blir en ytterligare negativ effekt förutom
Arbetsförmedlingens ändrade förutsättningar samt Jobbsam och Livskrafts eventuella
nedläggning.
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Individperspektiv
För den enskilde individen blir vinsten stor, hen erbjuds en ingång till olika myndigheter och
handläggs därmed inte parallellt hos dessa. Kommer snabbare ut i olika insatser vilket
innebär att väntan på aktivitet blir tidsmässigt kortare. Detta sammantaget ger även individen
en ökad motivation, bibehållen självkänsla och ger ett bidrag till det egna ansvarstagandet.
Långsiktigt ger VuxKomp individen en känsla av sammanhang (KASAM), ökad psykisk
hälsa, minskat utanförskap och naturligtvis ökar möjligheten till en egen försörjning.
Familjeperspektiv
Om en person blir självförsörjande innebär det ekonomisk trygghet för hela familjen. Det
ökar familjens välbefinnande och vuxna med barn blir stärkta i sin föräldraroll.
Samhällsperspektiv
En långsiktig effekt ger troligtvis sänkta kostnader för försörjningsstöd på grund av att färre
blir bidragsberoende. Det innebär också minskade vårdkostnader för psykisk ohälsa och fler
känner sig delaktiga i samhället. Samhället står inför stora utmaningar med
kompetensförsörjningsbrist vilket innebär att det är viktigt att alla som kan bidra ges
möjlighet utifrån sin egen kapacitet och förutsättningar.
Ekonomiskt perspektiv
Generellt kan sägas att den genomsnittliga kostnaden för försörjningsstöd är idag ca 8000kr
per månad och hushåll. Varje individ som via VuxKomp kommer ut i arbete eller studier
innebär därför en minskad kostnad om ca 8000kr per månad. Den genomsnittliga tiden ett
hushåll ansöker om försörjningsstöd är sex månader, vilket innebär en minskad kostnad med
ca 48 000kr.
Det finns svårigheter att beräkna hur mycket VuxKomp påverkar/påverkat kostnaderna för
försörjningsstöd då det inte går att följa individen i verksamhetssystemet. Dessutom finns ett
ökat inflöde från andra målgrupper som påverkar kostnadsbilden.
VuxKomp har inte givit några påtagliga ekonomiska vinster utan framgången blir framförallt
av annan karaktär. Ett samarbete mellan SOF, UAF och AF medför att personerna snabbare
kommer i sysselsättning och våra resurser kan samnyttjas mer effektivt.
För att lyckas krävs ett koncerntänk där hela Region Gotland är delaktig, alla förvaltningar
måste bidra. Den nya samarbetsformen måste ges förutsättningar och tid att bli känd och
etablerad.

Ärendenr RS GVN 2020/56, SON 2018/80 Datum 2020-03-25

Vuxkomp är en bra verksamhet och fyller en viktig funktion, men för att kunna fortsätta så
behöver det fattas beslut om en fortsatt finansiering.
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Tjänsteskrivelse

GVN 2019/34
1 april 2020

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över motion. Förtydligat ansvar ifråga om
förrehabiliterande insatser och finansiell samordning
Förslag till beslut



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

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat en motion till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Motionärerna yrkar på att Region Gotlands
ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs, så att
den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis.
Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet finns inget särskilt
ansvar tydliggjort eller plan framtagen för förrehabiliterande arbete, frågan är därför
om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden äger frågeställningen eller har mandat
att ta på sig ansvar eller tillskapande av plan. När det gäller den finansiella
samordningen så finns det ett samordningsförbund som särskilt är bildat för att
besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, och som är en viktig
part att inhämta synpunkter ifrån när det gäller just den delen av frågeställningen.
En viktig frågeställning är vem som ansvarar för motionens målgrupp och för de
eventuella åtaganden som är riktade till målgruppen. Det behöver därför, utifrån ett
tydligt ställningstagande från regionfullmäktige, initieras en utredning som klargör
Region Gotlands intentioner med förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska
uppdrag samt inom finansiell samordning.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Hanna Westerén och Meit Fohlin (S)
till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden för yttrande. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått
motionen utifrån att nämnden fullgör regionens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på
individnivå1. Motionärerna yrkar på ”att Region Gotlands ansvar och plan för så
1

Region Gotland. Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, RF § 244 2017-12-18
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kallade förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs, så att den finansiella
samordningen stärks även fortsättningsvis”.
I motionens beskrivs att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är i en
förändring, vilket också förändrar de båda parternas möjligheter till samverkan i
projekt för högre arbetskraftsdeltagande. Region Gotland bör i ljuset av det här,
tydliggöra vad som framgent ska gälla ifråga om regionens ansvar i förrehabiliterande
insatser (se definition nedan), så att individen värnas, spelreglerna tydliggörs,
kompetensförsörjningen stärks och högre finansiell samordning åstadkoms.
Gällande gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvar och plan för så kallade
förrehabiliterande arbete och den finansiella samordningen:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgör regionens arbetsmarknadspolitiska
åtgärder på individnivå enligt reglementet - ingen vidare uppdragsdefinition finns.
Inom nämndens verksamhet finns inget särskilt ansvar tydliggjort eller plan
framtagen för förrehabiliterande arbete, frågan är därför om gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden äger frågeställningen eller har mandat att ta på sig ansvar
eller tillskapande av plan.
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och kommunallagen ger kommunen ett
stort utrymme att bestämma vilken verksamhet de vill bedriva inom ramen för sin
allmänna kompetens. I detta fall kan ingen enskild nämnd bestämma vilka åtgärder
som regionen ska åta sig. Det är en fråga för Region Gotland
(regionfullmäktige/regionstyrelsen) att ta ställning till, förslagsvis utifrån en större
utredning.
När det gäller kommunernas åtagande gällande insatser inom den finansiella
samordningen, och som ska avse individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser, finns detta reglerat i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser. ”Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett
samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
kommun och region för att uppnå en effektiv resursanvändning”2. Enligt lag finns
alltså inget tvång för en kommun att bedriva samordning. Vidare står att ”Finansiell
samordning får bedrivas endast om Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, minst en
region och minst en kommun deltar”3.
Verksamheten med finansiell samordning bedrivs av ett för detta ändamål särskilt
bildat samordningsförbund, FinsamGotland4. Enligt lagen5 har
samordningsförbundet till uppgift att (vilket även är styrelsen för FinsamGotlands
uppgifter):
1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatserna för de individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser inom de samverkande parternas samlade
ansvarsområde
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell
samordning skall användas.
5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
1 § Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
3 § Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
4 FinsamGotlands verksamhet finansieras i lika delar från staten och Region Gotland (regionstyrelsen 50 procent och 25 procent
på vardera av socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden)
5 7 § Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
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Region Gotland har i o m inrättandet av samordningsförbundet tagit initiativ till vem
som ansvarar för mål, riktlinjer och fördelning av medel gällande finansiell
samordning enligt lagen. Utifrån motionens frågeställning så är
samordningsförbundet en intressent i sammanhanget som inte bör glömmas bort och
som kan ha vissa mandat att kunna agera.
Samverkansmodellen/insatsen Jobbsam 2.06 (som finansieras av FinsamGotland)
riktar sig till personer mellan 16-64 år som har behov av arbetslivsinriktad
rehabilitering och samordnade insatser från minst två av Finsams parter, vilket
mycket väl kan vara den förmodade målgruppen enligt motionen. Det försiggår
diskussioner inom Finsam kring Jobbsams framtid vilket i sammanhanget kan vara
bra att invänta utgången av.
Om planen för förrehabiliterande arbete ska gå utanför den finansiella samordningen
(lagen) så bör regionfullmäktige/regionstyrelsen vara den instans som initierar till ett
sådant arbete.
Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden verksamhetsområde finns en
Arbetsmarknads- och integrationsenhet som skulle kunna vara en utförare av ett
uppdrag i enlighet med motionens intention, om enheten ges redskap och resurser att
hantera den förmodade målgruppen. Nämnden bör däremot inte vara initiativtagare
till detta då det krävs ett tydligt uppdrag, ett tydligt utpekande av ansvar/mandat, och
resurser för att kunna utföra uppdraget.
Definition - Förrehabiliterande insatser kan vara av mycket olika slag. Inte sällan
handlar det om att bryta negativa mönster, kanske genom att ha tider att passa, att
ingå i en social grupp med gemensamma sammankomster, eller att delta i
regelbundna friskvårdsaktiviteter. Målgrupper för förrehabilitering är oftast personer
som står mycket långt från arbetsmarknaden. Regeringen skriver: ”Målgruppen för
den föreslagna finansiella samordningen utgörs av människor som har så
sammansatta och komplicerade problem att de är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser”7.
Bedömning

Motionärerna efterfrågar att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade
förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs, så att den finansiella samordningen
stärks även fortsättningsvis. Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhet finns inget särskilt ansvar tydliggjort eller plan framtagen för
förrehabiliterande arbete, frågan är därför om gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden äger frågeställningen eller har mandat att ta på sig ansvar
eller tillskapande av plan.
När det gäller den finansiella samordningen så finns det ett samordningsförbund,
FinsamGotland, som särskilt är bildat för att besluta om mål och riktlinjer för den
finansiella samordningen, och som är en viktig part att inhämta synpunkter ifrån när
det gäller just den delen av frågeställningen. För ärendet är det även viktigt att
invänta utgången av Jobbsam 2.0.
En viktig frågeställning är vem som ansvarar för motionens målgrupp. Det handlar
om ett tydliggörande kring vem som har ansvaret (om regionen anser att det är
regionens uppdrag). Det handlar om vilken verksamhet, eller vilka verksamheter,
Jobbsam 2.0 bygger på ett utpräglat teamarbete med ett utförarteam (finanseras av Finsam) och en ärendegrupp (finansieras
av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen)
7 Regeringen. Länk: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2003/02/ds-20032/
(hämtad 2020-03-11)
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som i så fall ska utföra detta uppdrag och vilka resurser som ska ges för detta
uppdrag. Det handlar även om en gränsdragning mellan: statliga åtaganden och
ansvar och landstingskommunala åtaganden och ansvar. Det behöver därför, utifrån
ett tydligt ställningstagande från regionfullmäktige, initieras en utredning som klargör
Region Gotlands intentioner med förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska
uppdrag samt inom finansiell samordning.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats. För sammanhanget är följande
perspektiv relevant:
Barn/elevperspektiv
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Inte det föreliggande nämndbeslutet - men beroende på vad regionfullmäktige
beslutar om skulle deras beslut kunna beröra målgrupper inom nämndens
verksamhet.
Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej ärendet har endast behandlats av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-01
Motion till regionfullmäktige ”Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser
och finansiell samordning” från Hanna Westerén, Meit Fohlin (S)
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Motion till Regionfullmäktige Gotland
Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser och finansiell samordning
I en fungerande välfärdsstat ska alla som kan arbeta, stå till arbetsmarknadens förfogande. Det
kräver emellertid att samhället också erbjuder möjligheter för den som tillfälligt eller under längre
tid står vid sidan av, möjligheter att komma i arbete igen. Inte minst gäller det här ifråga om så
kallade förrehabiliterande insatser - insatser vars ekonomiska effektivitet gång efter annan belagts
- och som också förstärkts genom kraftsamlingar i till exempel finansiella samordningsförbund.
På Gotland finns en stolt historia av samverkan och finansiell samordning för att säkra många
gotlänningars entré respektive återgång till arbetsmarknaden.
Idag befinner sig så väl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan i förändring, vilket också
förändrar de båda parternas möjligheter till samverkan i projekt för högre arbetskraftsdeltagande.
Region Gotland bör i ljuset av det här, tydliggöra vad som framgent ska gälla ifråga om regionens
ansvar i förrehabiliterande insatser, så att individen värnas, spelreglerna tydliggörs,
kompetensförsörjningen stärks och högre finansiell samordning åstadkoms.
Därför yrkar vi:
- att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande arbete ses över och
tydliggörs, så att den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis.

Hanna Westerén
Meit Fohlin
Socialdemokraterna
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Inledning:

Gotland ställer om
Gotland har fantastiska förutsättningar. Pulserande landsbygder och en levande
stad, unika natur- och kulturvärden, ett rikt näringsliv, människor med en stark
företagaranda och ett stort engagemang för sin bygd och för samhällsutvecklingen.
Att leva och verka på en ö har alltid krävt nyfikenhet, samarbete, mod och uppfinningsrikedom. Det finns en stark tillit och närhet mellan människor. Som ö-region
har vi genom historien varit öppna för influenser från omvärlden. Allt detta stärker
förmågan till förnyelse och omställning.
Omställning är nyckeln till att klara de utmaningar som ligger framför oss; ökad
konkurrens från omvärlden, utvecklingen med en högre andel äldre i befolkningen
och framför allt klimatutmaningen.
Vi använder omställning för att accelerera utvecklingen inom en rad områden. Till
exempel att främja en jämlik hälsa och nå jämställdhet. Vi behöver säkra goda utbildningsmöjligheter och hitta nya arbetssätt för att klara kompetensförsörjningen.
Vi behöver använda och utveckla hållbara produkter och tjänster, för att gå över till
förnybart och klimatsmart. Under det närmsta årtiondet måste utvecklingen snabbt
inriktas på att klara klimatutmaningen. Det kommer också att ge lösningar för en
socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Vi är redan inne i omställning. Det har inte minst digitaliseringen visat, tydligt
inom vissa branscher och på god väg inom andra. Vi behöver planera för att förändring är det normala tillståndet. Förmågan att kunna hantera förändringar, vara
anpassningsbar, flexibel och fortsätta att utvecklas är central.
Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att tillsammans skapa förutsättningar för bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar på Gotland. Samsyn
och samordnad handling ger större handlingskraft. Strategin är en plattform för
Gotlands aktörer att utgå ifrån i det gemensamma arbetet mot en hållbar regional
utveckling.
Kreativitet, närhet och livskraft är precis vad som behövs för omställning. Det har
vi på Gotland. Nu använder vi styrkan i den sociala sammanhållningen, tar nya utvecklingssprång samtidigt som vi tar ansvar för att utvecklingen sker inom hållbara
gränser för planeten.
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Vad är en regional
utvecklingsstrategi?
Gotlands regionala utvecklingsstrategi syftar till att tillsammans skapa förutsättningar för bästa möjliga framtid för
oss som bor och verkar på Gotland. Vår utvecklingsstrategi
visar också Gotlands bidrag till Sveriges och Europas utveckling samt till de globala hållbarhetsmålen.
Den regionala utvecklingsstrategin tas fram och genomförs i samverkan mellan
olika utvecklingsaktörer på Gotland; Region Gotland, Länsstyrelsen, Uppsala
universitet Campus Gotland, andra statliga myndigheter, näringslivet och föreningslivet. Gotlands speciella förutsättning, att samma geografiska yta är kommun,
region och län, ger unika möjligheter för samverkan och genomförande.
Det formella uppdraget kommer från lagen om regionalt utvecklingsansvar som
säger att den regionalt utvecklingsansvariga aktören - Region Gotland – i samverkan med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, ska ta fram en strategi för
den långsiktiga utvecklingen för Gotland. I uppdraget ingår också att samordna
insatser för genomförande av strategin och att följa upp resultaten.
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Vision
Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet

Mål och inriktning för Gotlands utveckling
VÅRT
FOKUS

Strategin är ett verktyg för att stärka Gotlands
utveckling i riktning mot visionen, för att möta
utmaningarna och nå en hållbar regional utveckling.
Strategin beskriver Gotlands utmaningar och slår fast
vilka övergripande mål och effektmål som ska nås samt
vilka insatsområden som bidrar till det.

Handling

VI GÖR

För att genomföra strategin behövs allas vårt
engagemang, samverkan, handlingskraft och
uthållighet från offentliga, privata och ideella krafter.
Vi delar ansvaret för att genomföra insatser som
leder i önskad riktning. Det är vad vi tillsammans gör
som för oss närmare vision och mål. Den regionala
utvecklingsstrategins genomförande konkretiseras i
efterföljande strategier, planer och program.
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Uppföljning, utvärdering och lärande
VI FÖLJER UPP

Den regionala utvecklingsstrategin behöver följas
upp så vi vet om utvecklingen går åt önskat håll.
Uppföljningen ligger till grund för eventuella
revideringar och för lärande.

Hur ska den regionala utvecklingsstrategin användas?
En stärkt samsyn kring de långsiktiga utvecklingsfrågorna är det viktigaste den regionala utvecklingsstrategin kan bidra till. Att gotländska utvecklingsaktörer drar
åt samma håll ger en större utvecklingskraft på Gotland och en större möjlighet
att nå framgång i påverkan gentemot nationell- och EU-nivå. Förankringen spelar
en avgörande roll.

6

Den regionala utvecklingsstrategin:
•

ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan aktörer på lokal,
regional, nationell och internationell nivå och även mellan olika regioner.

•

är utgångspunkt när andra regionala strategier, planer och program tas fram,
inklusive program för hur EU struktur- och investeringsfonder ska användas
i det regionala strukturfondspartnerskapet.

•

är utgångspunkt när Region Gotland och Länsstyrelsen fattar beslut om
finansiering av projekt och företagsstöd, där statliga tillväxtmedel och
EU-medel används.

•

ska beaktas i statliga myndigheters verksamhetsplanering, för insatser som
bidrar till att uppnå målen i de regionala utvecklingsstrategierna och till
det regionala tillväxtarbetet i övrigt.

•

är utgångspunkt för den övergripande koncernstyrningen av
Region Gotlands nämnder och förvaltningar.

•

ska vara inspirerande för näringsliv och föreningsliv på Gotland
och inbjuda till gemensam handling.

Ordet Vi
Genomgående i texten används ordet Vi. När det finns ett vi brukar det finnas ett
dem. Men det är ett inkluderande vi som avses, för att visa på att utvecklingen på
Gotland är en angelägenhet för alla och därmed kan också alla bidra. Vi betyder alla organisationer som bidrar till att genomföra strategin, Region Gotland,
Länsstyrelsen, Uppsala universitet Campus Gotland, andra berörda myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Vi betyder också alla som bidrar till en hållbar
utveckling och till att Gotland blir den bästa platsen att leva på. Vi betyder alla
gotlänningar – infödda eller inflyttade, alla potentiella gotlänningar, delårsgotlänningar, alla som vill Gotland väl. Med orden Vi och Vårt Gotland sätts det
gemensamma bästa i fokus och det faktum att det är tillsammans som förändring
kan åstadkommas.
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Vision och mål
för Gotland 2040
Vision
Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet.
Gotland präglas av kreativitet och närhet mellan människor, och vi lever i samklang med vår unika natur. Här finns livskraft och en öppenhet för nya influenser,
vilket skapar förutsättningar för människor och företag att växa och utvecklas.
Vi driver förändring och omställning för ett långsiktigt hållbart Gotland, något
som ger oss en ledande roll såväl nationellt som internationellt. Gotland är den
bästa platsen att växa upp, leva och åldras på. Tryggt och attraktivt i alla livets
skeden. En plats för allt liv. En plats för hela livet.
Så lyder visionen för Gotland 2040. Visionen bygger på styrkor som Gotland har.
Visionen uttalar hur vi vill att Gotland ska vara i framtiden, men fungerar också som
vägledning och inspiration på kort och medellång sikt.

Mål för
Gotland 2040
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Målen tar utgångspunkt i Gotlands
utmaningar och visar
vad vi vill uppnå på
lång sikt. Målen ska ses
som helhet som tillsammans ger en hållbar
regional utveckling
och leder mot visionen.
Kärnvärdena i det
gotländska varumärket visar hur vi vill
uppfattas.

OMSTÄLLNING

Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle
som erbjuder den bästa livskvaliteten.
Gotland är ett tryggt och öppet samhälle för invånare och
besökare, ett jämlikt och jämställt samhälle där människor
lever ett gott liv med god hälsa. Gotland präglas av en mångfald av uttryck, en rik fritid, ett dynamiskt kulturliv och
goda möjligheter till livslångt lärande. Gotland har trygga
och attraktiva livsmiljöer. Livskvaliteten på Gotland ökar
inflyttningen och fler vill stanna kvar, befolkningen växer
stadigt. Människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Det gotländska samhället tål påfrestningar, är
anpassningsbart och förändringsbenäget.
Gotland är klimatpositivt och en global
förebild i energi- och klimatomställningen.
Gemensamma satsningar och ett målmedvetet arbete möjliggör för Gotland att gå före i energi och klimatomställningen och tidigt nå nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av
växthusgaser genom omställning till förnybar energi och
energieffektivisering. Energi- och klimatomställningen är
en hävstång för ett konkurrenskraftigt näringsliv och för
att nå övriga miljömål. På Gotland finns god tillgång till
dricksvatten och tillräckliga grundvattennivåer. Östersjön
är ett levande och friskt hav och kretsloppen är giftfria.
Den cirkulära ekonomins betydelse har ökat och naturen
brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Gotland är en innovativ kunskapsregion med
utvecklingskraft och hållbar tillväxt.
På Gotland skapas hållbar tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Företagarandan är fortsatt stark och
näringslivet blomstrar. På Gotland finns goda möjligheter
att testa och förverkliga nya idéer. Samverkan kring forskning och innovation stärker Gotlands attraktionskraft, utvecklar välfärdstjänsterna och bidrar till nya och kunskapsintensiva företag på ön. Ett gott näringslivsklimat, goda
kommunikationer, en tydlig hållbarhetsprofil, tillgång till
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur ger förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt.
Genom utbildning, attraktionskraft och matchning möts
kompetensförsörjningsutmaningen.
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Effektmål förtydligar de övergripande målen
De övergripande målen är stora mål, ambitionsmål, men inte så konkreta. Varje
övergripande mål har ett antal effektmål som förtydligar innehållet i respektive övergripande mål och visar på de förändringar som behövs för att nå dem. Effektmålen
ska stödja uppföljning och utvärdering. Till varje effektmål sätts ett antal indikatorer. Indikatorerna mäter faktiska nivåer och förändringar i riktning mot målen.
De effektmål som vi föreslår i denna remissversion är preliminära och syftar till
att ge en bild av tänkbara effektmål. Under remissperioden och fram till en slutlig
version av RUS kommer effektmålen att särskilt ses över. Till effektmålen kommer
också indikatorer för att mäta utvecklingen att tas fram.

Mål 2040: Gotland är
ett tryggt och inkluderande samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Mål 2040: Gotland
är klimatpositivt och
en global förebild i
energi- och klimatomställningen.

Mål 2040: Gotland är
en innovativ kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

effek tm ål

effek tm ål

effek tm ål

1. En god, jämlik och
jämställd hälsa

1. Positivt klimatavtryck

2. Goda uppväxtvillkor

2. Ett energisystem
baserat på
förnybar energi

3. En trygg och
attraktiv livsmiljö
4. Höjd utbildningsnivå och goda
förutsättningar för
livslångt lärande
5. Ökad befolkning
i yrkesaktiv ålder
6. God beredskap
och förmåga
att hantera samhällsstörningar

3. Hållbara och
klimatpositiva
näringar
4. Säkrad tillgång till
vatten av god
kvalitet
5. Säkrad biologisk
mångfald

1. Ökad tillväxt
i näringslivet
2. Ökad innovationskraft och utvecklade styrkeområden
3. Förbättrad matchning mellan utbud
och efterfrågan
av arbetskraft
4. En mer inkluderande och
jämställd
arbetsmarknad
5. Ökat bostadsbyggande och
en resurseffektiv
bebyggelse
6. Ett hållbart
transportsystem
och ökad tillgänglighet
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Gotländska
utmaningar
När Sveriges regioner arbetar med den regionala utvecklingsstrategin ska de enligt regeringen möta fyra samhällsutmaningar som påverkar Sverige och Sveriges regioner i arbetet
med att uppnå målet för hållbar regional utveckling. Här
beskriver vi kort samhällsutmaningarna och hur de påverkar
Gotland. Ett antal utmaningar för Gotland har också tagits
fram i den nulägesanalys som gjordes under 2019.

Övergripande samhällsutmaningar
De övergripande samhällsutmaningarna är stora utmaningar som
behöver mötas men som också innebär betydande möjligheter. Dessa är;
• demografisk utveckling
• klimat och energi

•
•

social sammanhållning
globalisering
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Demografisk utveckling
De långsiktiga befolkningsprognoserna för Sverige visar att andelen personer
över 85 år nära nog kommer att fördubblas under de närmaste två decennierna.
Samtidigt bedöms antalet personer i yrkesaktiv ålder endast öka måttligt. Gotland
är en av sex regioner i landet där andelen i yrkesaktiv ålder minskar. Andelen äldre
ökar och den närmaste framtiden medför främst en ökning i åldersgruppen 80
år eller äldre. Redan idag har Gotland en hög försörjningskvot. Försörjningskvoten är antalet i befolkningen mellan 0-19 år och 65+ som andel av befolkningen
mellan 20-64 år. 2018 uppgick kvoten till 83,3. Det innebär att på 100 personer i
yrkesaktiv ålder finns 83 personer som är yngre eller äldre. I landet som helhet var
kvoten 75,3. År 2027 prognostiseras Gotlands kvot bli hela 96,8. Gotland har ett
negativt födelsenetto, det vill säga antalet födslar är färre än antalet som avlider.
En nödvändig förutsättning för att befolkningen ska fortsätta växa är att nettoinflyttningen, från andra delar av Sverige och från utlandet, varje år blir högre än
födelseunderskottet.

100 PERSONER I
YRKESAKTIV ÅLDER

SKA FÖRSÖRJA

2018: 83 personer som är
yngre än 19 och äldre än 65
Riket 75 personer
Prognos 2027: 97 personer som är yngre än 19 och
äldre än 65

12

Klimat och energi
Den globala uppvärmningen får mycket stora konsekvenser för jorden, dess ekosystem, människor, jordbruk, vattenförsörjning och samhällen. Detta gäller också
för Gotland. Kustområden och öar hör också till de mest utsatta. Merparten av
öns natur är fysiskt påverkad av människan. Industrin på ön ger stora utsläpp. För
att begränsa de biologiska och socioekonomiska effekterna av klimatförändringarna behövs snabba åtgärder för att minska de klimatpåverkande utsläppen. Samtidigt måste klimatanpassning ske för att möta de förändringarna som nu sker i allt
snabbare takt. En stabil energiförsörjning med en tillräcklig överföringskapacitet
är en förutsättning för Gotlands konkurrenskraft. Brytvärda mineraler, kvarvarande fossila energiresurser och odlingsbar mark kan bli föremål för konflikter på
grund av klimatförändringarna. För ett tryggt och tillitsfullt samhälle är det av
stort värde att kunna klara energi- och livsmedelsförsörjning under en viss tid utan
leveranser från omvärlden.

Social sammanhållning
Det finns i dag tendenser till en polarisering av samhället i stort. Ett spänningsförhållande finns mellan land och stad. För Gotlands del innebär urbanisering
utmaningar i form av en allt högre andel äldre på de gotländska landsbygderna.
Delar av de gotländska landsbygderna har en sjunkande andel permanentboende
och en ökande andel fritidsboende. En annan sida är den ekonomiska polariseringen som syns i livsvillkor och levnadsvanor. På Gotland finns skillnader i hälsa,
upplevd trygghet och tillit mellan könen och mellan socioekonomiska grupper.
Ett ökat spänningsförhållande mellan grupper med olika etniskt ursprung kan
också observeras i samhället i dag. Om samhället inte klarar av att fullfölja sina
åtaganden riskerar tilltron till stat och institutioner att minska.
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Globalisering
Under de kommande decennierna kommer sannolikt den globala konkurrensen
att öka även inom segment som inte varit utsatta för samma hårda globala konkurrens som delar av tillverkningsindustrin. Det mesta talar för att den globala konkurrensen, som på ett genomgripande sätt förändrat innehåll och arbetsfördelning
i världsekonomin under de senaste decennierna, kommer att fortsätta påverka
skeendet under överskådlig framtid.
För att möta dessa utmaningar behöver Sveriges regioner vara attraktiva för
företag och människor. För Gotlands del handlar det bland annat om att ha en arbetskraft med rätt utbildning och kompetens, samt en god transportinfrastruktur
och utvecklad digitalisering som gör ön bättre uppkopplad till sin omvärld. Även
högre utbildning och arbetsmarknad blir allt mer global. Det kräver initiativ som
aktiverar möjligheten att via distans även nå marknader utanför regionen. Våra
företag måste ha accessen till globala talanger, och våra framtida talanger måste få
access till globala företag samt utbildningsplattformar för att stärka både utbud
och efterfrågan i regionens arbetsmarknad.

Utmaningar för Gotland
En regional utvecklingsstrategi ska bygga på en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i regionen. En sådan nulägesanalys togs fram under 2019. Under dialoger hösten 2019 prioriterades utmaningarna kring kompetensförsörjning, klimat och energi, befolkningsutveckling,
utbildningsnivå, vattenförsörjning och hälsa.
Nulägesanalysen sammanfattas i fjorton utmaningar. Nedan är de sorterade
i relation till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
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Ekonomiska
• Gotlands befolkning växer, men andelen i yrkesaktiv ålder minskar
• Gotland är Sveriges mest företagsamma region, men behöver vidga sina
marknader nationellt och internationellt
• Gotland har låg bruttoregionprodukt (BRP) och låga inkomster jämfört med
andra regioner, vilket ger lägreskattekraft och sämre förutsättningar för välfärd
• Gotland har brist på arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor,
kompetensförsörjningen är en stor utmaning.
• Gotland är Sveriges enda universitetsö, men samverkan mellan universitetet,
det offentliga, näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas.
Sociala
• Det sociala kapitalet är Gotlands guldkorn, men det finns skillnader i tillit,
delaktighet och upplevd trygghet.
• De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god,
men hälsan är ojämlik och den psykiska ohälsan ökar.
• Utbildningsnivån på Gotland är lägre än i andra regioner, det finns en stor
potential i att höja utbildningsnivån genom både kortare och längre utbildning.
• Bostadsbyggandet är högt, men det finns hinder för att kunna bygga på delar
av ön och för alla målgrupper
• Ö-läget innebär särskilda utmaningar att hantera olika typer
av samhällsstörningar.
•

•

•

•

Miljömässiga
Gotland har stora klimat- och
miljöutmaningar, men också
möjlighet att gå före i energiomställningen.
Gotlands läge gör tids- och
kostnadseffektiv tillgänglighet till
en nyckelfråga, men resor och
transporter måste bli mer hållbara
Gotland har stora och unika
kultur- och naturvärden,
utmaningen är att både
bruka, bevara och utveckla.
Vattenförsörjningen är
avgörande för hela samhällsutvecklingen, men tillgången till
vatten av god kvalitet är sårbar.

Cred: Azote Images
för Stockholm
Resilience center

När de sammanfattande utmaningarna sätts i relation till de globala hållbarhetsmålen
så framgår det att Gotland har styrkor och utmaningar som rör de flesta av målen.
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Genomgående
perspektiv för en
hållbar utveckling
Vår regionala utvecklingsstrategi utgår genomgående från ett
jämställdhets- och barnrättsperspektiv och ett geografiskt perspektiv med fokus på hela Gotland, landsbygdssäkring. Agenda
2030 är en utgångspunkt och de tre hållbarhetsdimensionerna
genomsyrar arbetet med synsättet att social hållbarhet är målet, miljön sätter ramarna och ekonomin är ett medel för hållbar utveckling. De genomgående perspektiven är viktiga även i
genomförandet för att nå målen för Gotland.
Jämställdhets- och barnrättsperspektiv
Ett attraktivt Gotland, nu och i framtiden, är en plats där kvinnor och män har
samma möjligheter och rättigheter, olikheter bejakas som en resurs för regionens
utveckling och alla invånares förmågor tas tillvara utan att någon person eller
grupp blir diskriminerad1.
Jämställdhet och barnens rätt till en trygg uppväxt är särskilt prioriterat för en
hållbar utveckling för Gotland. Barn och unga behöver få förutsättningar att
utvecklas till trygga individer som aktivt kan ta del i samhällsutvecklingen. Vi
måste därför värna barns rättigheter. Barnen ska bli lyssnade på och barnets bästa
ska alltid vara utgångspunkt i beslut som rör dem.

Avser kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
1
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Jämställdhet är en förutsättning för en demokratisk utveckling och en hållbar
regional utveckling. För att kvinnor och män ska uppleva en region som attraktiv
krävs jämställda villkor och möjligheter för alla att använda sin kapacitet, kreativitet och kompetens. Jämställdhet är också en mänsklig rättighet som ska genomsyra alla sektorer i samhället.
I såväl teori och praktik finns stöd som visar att tillväxt och jämställdhet förstärker varandra och främjar tillväxt genom att öka tillgången på arbetskraft, att
humankapitalet används effektivare, öka effektivitet och lönsamhet i organisationer, fördjupa demokratin och ökar det sociala kapitalet, samt att öka innovationsförmågan och samhällets resiliens.2

JÄMSTÄLLDHETSPOLITIKENS NATIONELLA MÅL
Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor
och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

En jämn fördelning av makt och inflytande
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva
medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga
om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
Jämställd utbildning
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och
villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha
möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
Jämställd hälsa
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar
för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet.

2

Att fortsätta välja jämställdhet, Tillväxtverket (2019)
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Hela Gotland - det geografiska perspektivet
En hållbar utveckling kräver balans och samspel mellan land och stad. En regional
utvecklingsstrategi gäller för hela Gotland, från Sundre i söder till Fårö i norr. En
bibehållen god inomregional balans är viktigt på Gotland – en landsbygdsregion
som består av olika geografier som alla samspelar.
Gotlänningarna bor över hela ön, i samtliga 92 socknar. Den geografiska strukturen med 92 socknar är viktig för Gotland. Den lokala identiteten och stoltheten
är stark och har genom alla tider sammanfört och mobiliserat människor på ett
framgångsrikt sätt. Gotland är hem för runt 60 000 gotlänningar och 58 procent
av befolkningen bor utanför Visby. Det finns också många deltidsboende vars
hjärta bor på Gotland. På Gotland är Visby dominerande som tätort med en befolkning på cirka 25 000 invånare, de näst största tätorterna är Hemse med drygt
1700 invånare och Slite med drygt 1500 invånare.3

3

SCB, 2018
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Åtta serviceområden
för närservice

Sedan ett tag tillbaka används begreppet landsbygder istället för landsbygd. Det
synliggör på ett nytt sätt bredden och den stora variation som de olika landsbygderna har. De svenska landsbygderna ser ut på många olika sätt beroende på om du
är i norr eller söder, så också på Gotland. Även om avstånden är korta på Gotland
så finns det skillnader i förutsättningar som behöver beaktas.
Region Gotland arbetar med flera strategier för att säkerställa god service och
en hållbar utveckling över hela Gotland. I strategin ”Ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland” beskrivs hur det framtida offentliga serviceutbudet
ska utformas. För närservice finns åtta serviceområden med de större orterna,
med mer än 750 invånare, som utgångspunkt. Två av dessa områden, Storsudret
och Östergarnslandet, saknar dock ett större centrum och har därutöver en stor
andel delårsboende.
Gotland ligger långt framme med att bygga ut den digitala infrastrukturen, vilket
ger boende och företagare stora möjligheter att tillgodogöra sig service digitalt.
För fortsatt god inomregional balans är det viktigt med en god demokratisk dialog
över hela ön och att det finns förtroende hos både den lokala och regionala nivån
kring långsiktigt arbete med landsbygdsutveckling. Gotland är känt för sitt framgångsrika sätt att arbeta med platsutveckling som kännetecknas av att människor
över hela ön har ett stort engagemang för sin plats och dess utveckling.

Hållbarhetsperspektiven
Eftersom hållbar utveckling är ett arbete för oss alla, inkluderar den regionala
utvecklingsstrategin alla aspekter av hållbarhet och de globala målen för hållbar utveckling integreras. På så sätt visar vi hur vi på Gotland kan bidra till att de globala
målen kan nås.
Hållbarhetsarbetet behöver vara en naturlig del av all utveckling och alla affärsmässiga beslut. För det behövs ett fortsatt arbete med utbildningsinsatser för
höjd kunskapsnivå, metodutveckling för beslutsstöd och olika fora för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
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I aktuell hållbarhetsforskning används synsättet att
social hållbarhet är målet,
ekologin, dvs. de planetära gränserna, sätter
ramarna och ekonomin
är ett medel för hållbar
utveckling.

NO

MISK

Definitionen av hållbar utveckling är enligt Brundtlandrapporten4, En hållbar
utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Att arbeta för
ett hållbart Gotland, nu och på lång sikt, är särskilt viktigt för de som är unga idag
och för kommande generationer. Barnperspektivet är tydligt och det ansvar vuxengenerationerna har är stort, sett mot de utmaningar världen och Gotland står inför.
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som
innehåller de 17 globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
utveckling. En annan viktig internationell överenskommelse är Parisavtalet5.
Avtalet innebär att världens regeringar åtar sig att tillsammans arbeta för att begränsa klimatförändringarna till maximalt 2 graders temperaturhöjning och vidta
åtgärder för att helst klara 1,5 grader.

4
5

Our Common Future, 1987
COP21,Paris, 2015
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Tio områden
som bidrar till
att målen nås
Insatsområden
Följande områden, som vi kallar insatsområden, har valts för att det är områden
som påverkar en hållbar regional utveckling på Gotland. Insatser inom de här
områdena bidrar till att nå de långsiktiga målen.
Varje insatsområde innehåller en kort beskrivning av nuläge och utmaningar.
Varje insatsområde innehåller också ett antal strategiska inriktningar. Dessa ska
stödja aktörerna vid val och prioriteringar av insatser och vara ett stöd för gemensamma processer, samarbete och finansiering. För varje insatsområde visas också
vilka av de globala hållbarhetsmålen som området påverkar.

HÄLSA OCH DELAKTIGHET

KULTUR

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATTRAKTIONSKRAFT FÖR
ÖKAD BEFOLKNING

KOMMUNIKATIONER

KLIMAT OCH ENERGIOMSTÄLLNING

MILJÖ OCH VATTENFÖRSÖRJNING

INNOVATION OCH FORSKNING

NÄRINGSLIVSUTVECKLING

BOSTADSFÖRSÖRJNING OCH BYGGANDE
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Hälsa och delaktighet
Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god
hälsa är grunden för ett socialt hållbart Gotland. Att människor känner trygghet, delaktighet, tillit och förtroende för samhället och varandra är viktigt för
samhällsutvecklingen och spiller över på många områden, så som kompetensförsörjning och attraktionskraft.

Nuläge och utmaningar
• De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god,
men hälsan är ojämlik och den psykiska ohälsan ökar.
• Det sociala kapitalet är Gotlands guldkorn, men det finns skillnader i tillit,
delaktighet och upplevd trygghet.

Skillnad i upplevd hälsa mellan grupper
De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god,
men hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor är ojämlikt fördelade i befolkningen. Män upplever hälsan bättre än vad kvinnor gör. Yngre upplever hälsan bättre
än äldre. Upplevelse av hälsan som god ökar med ökad utbildningslängd och
ögre hushållsinkomst.
Psykisk ohälsa
Efterfrågan av stöd och vård på grund av psykisk ohälsa ökar. Världshälsoorganisationen, WHO, förutspår att 2030 kommer psykisk ohälsa globalt att stå för den
största sjukdomsbördan. På Gotland ses exempelvis ett ökat antal sjukskrivningar
på grund av oro, stress och ångest och cirka 10 procent av barn och ungdomar har
haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, under ett år. På Gotland
finns fler registrerade psykiatriska diagnossatta tillstånd och neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar per invånare än i riket, samtidigt som upplevt nedsatt
psykiskt välbefinnande är i nivå med riket. Det är också något vanligare med
suicid på Gotland än i riket.
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Utbildningslängd och hälsa är två områden som förstärker varandra
Andelen personer med kort utbildning är större på Gotland än i riket. Utbildningslängd och hälsa är tätt sammanlänkat. Det är vanligare att kvinnor har
eftergymnasial utbildning än att män har det och det är vanligare att flickor har
gymnasiebehörighet än att pojkar har det. Mer än var tionde elev på Gotland i
årskurs 9 saknar behörighet till gymnasieskolan och var fjärde elev i gymnasiet
slutför inte studierna med examen eller studiebevis inom fyra år. Insatser som rör
utbildning och livslångt lärande påverkar alltså inte bara kompetensförsörjningen
utan också hälsan (se insatsområde Kompetensförsörjning och livslångt lärande).
Levnadsvanorna måste bli bättre
Många gotlänningar i alla åldrar har, liksom i riket, levnadsvanor som inte främjar
hälsa. Knappt 70 procent av männen och knappt 50 procent av kvinnorna har fetma eller övervikt, var tionde person röker, var tredje person rör sig för lite och var
femte man och var tionde kvinna har riskbruk av alkohol. Motsvarande oroande
tendens ses hos unga. Ökad användning av droger utgör en stor utmaning och kräver samordnade förebyggande insatser.
Ett aktivt förenings- och friluftsliv
Ett aktivt föreningsliv stärker den sociala sammanhållningen och tilliten mellan
människor. På Gotland finns många föreningar och ett aktivt föreningsliv, med
ungefär 40 000 medlemskap i gotländska föreningar. Det finns signaler om vikande medlemskap och minskat engagemang. Efter 11 års ålder sjunker till exempel
andelen unga som är föreningsanslutna, detta gäller både nationellt och lokalt.
Gotland ligger bra till nationellt sett utifrån antalet ungdomar som idrottar i
förening. 77 procent av alla gotlänningar i åldern 7-20 år var aktiva i en idrottsförening 2017, varav något fler var pojkar. Gotlands unika natur är en stor resurs för
friluftslivet och naturen är öppen för alla. De många naturreservaten visar till särskilt intressanta naturtyper. En del av dem är särskilt tillgängliga för friluftslivet.
Mäns våld mot kvinnor
Mäns våld mot kvinnor är ett brott som orsakar stora samhällsproblem, särskilt
utifrån perspektivet barn och ungas uppväxtvillkor. Barn tar stor skada av att
uppleva våld och hot i hemmet. Psykiatriska symtom som nedstämdhet, ångest
och aggressivitet är betydligt vanligare hos barn som bevittnat våld. Det finns en
underrapportering av mäns våld mot kvinnor i riket och bedömningen är att det
ser ut så även på Gotland.
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Trygghet, inkludering och socialt deltagande
Gotlänningar upplever trygghet och tillit till andra människor i högre grad i
jämförelse med riket. På Gotland upplever var tredje kvinna och knappt var
tionde man otrygghet. Var fjärde person på Gotland upplever låg tillit till andra
människor, var femte person har lågt socialt deltagande och sex av tio äldre kvinnor och fyra av tio äldre män upplever ensamhet. Att inte vara digitalt delaktig
innebär ett samhälleligt utanförskap, spridda insatser görs men här kan samordning och samverkan mellan olika aktörer öka den digitala inkluderingen.
Positiva sociala faktorer återspeglas även på integrationsområdet. Civilsamhällets
engagemang har varit en framgångsfaktor i frågor om etablering och boende.
Vidare är arbetslösheten bland de lägsta i landet vilket underlättar inkludering
på arbetsmarknaden. Samtidigt kvarstår flera utmaningar kring utanförskap och
sociala riskfaktorer. Situationen för i synnerhet unga utlandsfödda kvinnor liknar
övriga landet, med en stor andel som varken arbetar eller studerar. En betydande
andel unga personer saknar sysselsättning och finns varken i pågående studier eller
i arbete.
God, nära och samordnad vård och omsorg
På Gotland, liksom nationellt, behövs en omställning av dagens hälso- och
sjukvårdssystem. En stark primärvård behövs för att bibehålla eller öka kvaliteten
i hälso- och sjukvården, möta den demografiska utvecklingen och samtidigt ha
kontroll på kostnaderna. Samtidigt behövs förebyggande insatser där flera aktörer
kan bidra. Omställningen till mer förebyggande insatser och primärvård behövs
för att möta invånarnas behov på ett bättre sätt, främja hälsa och motverka ojämlikhet i hälsa.
Förmåga att hantera samhällsstörningar
En del av den grundläggande tryggheten är att kunna hantera samhällsstörningar. Det finns särskilda utmaningar att hantera olika typer av samhällsstörningar
mot bakgrund av geografiska och logistiska förutsättningar. För vissa samhällsfunktioner är det centralt att kunna säkerställa en ö-drift. Mot den bakgrunden
är en god krisberedskap samt uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar särskilt
i fokus på Gotland.
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Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• främjar psykisk och fysisk hälsa för hela befolkningen men med särskilt fokus
på grupper med störst risk för ohälsa.
• möjliggör hälsofrämjande levnadsvanor för alla genom hela livet.
• ger förutsättningar för att alla människor är inkluderade i samhället och har
tillgång till föreningsliv och friluftsliv.
• stärker samverkan i det våldsförebyggande arbetet, för att nå ett samhälle fritt
från våld i nära relationer.
• bidrar till ett resilient, tryggt och säkert samhälle.
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Kultur
Konsten och kulturen möter oss var vi än går på ön och vare sig det är levande
samtida konster, ett ytterst påtagligt kulturarv eller rikedomen på kreativa
företag så är det vi möter i sig en attraktiv livsmiljö, ett fundament för människors växande och en resurs för en hållbar regional utveckling.

Nuläge och utmaningar
• Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både
bruka, bevara och utveckla.
• Det sociala kapitalet är Gotlands guldkorn, men det finns skillnader i tillit,
delaktighet och upplevd trygghet
• Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men
behöver vidga sina marknader nationellt och internationellt.

Kulturen och samhället
Ett levande kulturliv är en omistlig del av det demokratiska samhället och ett
kännetecken för en dynamisk, aktiv och attraktiv region. Det gör Gotland till en
plats att vilja bo och verka på och att besöka. Tillgång till ett kulturutbud av hög
kvalitet och möjligheter till eget skapande bidrar till nya möten och ett rikare liv.
Kulturaktiviteter fungerar ofta som brobyggare mellan människor och stärker
tilliten i samhället. En utmaning är att uppnå ett breddat deltagande i kulturlivet.
Vinster att nå med ökad samverkan
Kulturen har ett värde i sig men har också stor betydelse för andra områden, till
exempel i samhällsplaneringen och i folkhälsoarbetet. Kulturens drivkraft för
en hållbar utveckling av fysiska miljöer kan utvecklas ytterligare genom ett ökat
tvärsektoriellt samarbete. En samordnad satsning på kultur och folkhälsa kan ge
betydande hälsovinster.
Ett rikt kulturliv med många aktörer
På Gotland finns ett mycket rikt utbud av konst och kultur genom flera regionala
institutioner, professionella kulturskapare, privata aktörer och ideella föreningar
samt en engagerad publik. Här finns dock en utmaning i bristen på för kulturen
anpassade lokaler.
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Barn, unga och unga vuxna
Sju procent av pojkarna och tolv procent av flickorna mellan 6-19 år deltog 2017 i
kulturskola. Av kulturskolans elever var drygt 60 procent flickor6. Läsförståelsen
bland unga minskar. Skillnaderna mellan pojkar och flickor minskar, däremot
ökar skillnaderna mellan socioekonomiska grupper. Barn och unga läser mindre, ungas läsning av böcker och tidningar har halverats under en sexårsperiod.
Tillgången till skapande kulturaktiviteter, till kultur i skolan, samt läs- och
språkutveckling är viktiga delar för goda uppväxtvillkor. Kulturutbudet är rikt för
barn, för vuxna och äldre. Men för gruppen ungdomar och unga vuxna behöver
tillgången till kultur och möjligheterna till eget skapande förbättras.
Kulturella och kreativa näringar växer
Gotland är en av tre regioner i landet där den största tillväxten inom kulturella
och kreativa verksamheter har skett de senaste åren7. På ön finns 1 050 aktiva företag inom de kreativa näringarna och ön har dessutom landets näst högsta densitet
av konstnärer. Med den starka kulturella infrastrukturen och mängden av kreativa
kulturskapare har dessa näringar stor betydelse för hållbar tillväxt och attraktiva
livsmiljöer. För att främja en kulturdriven tillväxt behövs goda förutsättningar för
kreativa företag att verka i regionen. En utmaning är att främja en god näringslivsutveckling för de kulturella och kreativa näringarna.
Unikt kulturarv
Kulturarvet är rikt på hela ön. Världsarvet Visby Hansestad är den starkaste symbolen, men här finns även öns medeltida kyrkor, ett av landets mest besökta och
uppskattade länsmuseer, rikedomen på fornlämningar och ett påtagligt immateriellt kulturarv i form av traditioner, språk och sägner. Det biologiska kulturarvet
med fiskelägen, odlingsmark och ängen utgör också ett viktigt inslag tillsammans
med ett mera sentida kulturarv. De ständigt närvarande medeltida kulturmiljöerna utgör mycket av Gotlands särprägel och ger en stark identitet och stor attraktionskraft som tillsammans med den säregna naturen är starka inslag i Gotlands
varumärke. En utmaning är att prioritera i den stora tillgången av objekt och att
värdera varje plats unika karaktärsdrag vid utveckling och förändring.

6
7

KOLADA (Kommun- och landstingsdatabasen)
Enligt statistik från Tillväxtverkets Kreameter
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Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030
Insatsområdet Kultur påverkar dessa mål för Gotland

Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• främjar skapande, läsning, små barns språkutveckling och delaktighet för
barn och unga.
• stärker tillgången till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna.
• främjar kulturdriven tillväxt.
• förbättrar tillgången på ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande.
• tar tillvara kulturens potential i ett generöst tvärsektoriellt samarbete.
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Kompetensförsörjning
och livslångt lärande
Kompetensförsörjning dvs tillgången till kvalitativ utbildning på alla nivåer,
matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden, möjligheter till
livslångt lärande, omställning och att ta tillvara hela befolkningens kompetens
är oerhört viktigt för Gotlands utveckling.

Nuläge och utmaningar
• Gotlands befolkning växer, men andelen i yrkesaktiv ålder minskar.
• Gotland har brist på arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor,
kompetensförsörjningen är en stor utmaning.
• Utbildningsnivån på Gotland är lägre än i andra regioner, det finns en
stor potential i att höja utbildningsnivån genom både kortare och
längre utbildning.

En lägre andel i yrkesaktiv ålder
När befolkningen blir äldre och andelen i yrkesaktiv ålder minskar blir bristen på
arbetskraft allt mer tydlig. En fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska näringslivet upplever det svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Inom många
offentliga verksamheter är bristsituationen ännu större. Det är brist på arbetskraft
som matchar den kompetens som efterfrågas.
Snabba förändringar och behov av omställning
Inom vissa områden sker utvecklingen snabbt och påverkar yrken och yrkesroller, till exempel användningen av artificiell intelligens och robotisering.
Robotiseringen sträcker sig utanför tillverkningsindustrin för att bli vardag
inom exempelvis handel, vård, distribution och autonoma transporter För att
klara snabba förändringar på arbetsmarknaden är möjligheterna till yrkesväxling under arbetslivet och livslångt lärande centralt. Möjligheterna till livslångt
lärande behöver vara väl känt. Det är viktigt att involvera näringslivets behov i
utformningen av utbildningar och ta tillvara företagens möjlighet att erbjuda
praktikplatser. Det kräver också innovation och omställning i arbetslivet med
ett ökat fokus på innovation, nya arbetssätt, processer och metoder. Det gäller
inte minst inom välfärdsområdet.
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En jämställd och inkluderande arbetsmarknad
För att säkra kompetensförsörjningen är en jämställd och inkluderande arbetsmarknad central. Den gotländska arbetsmarknaden är könssegregerad. Ungefär
50 procent av kvinnorna på Gotland arbetar inom offentlig sektor och drygt 80
procent av männen i privat sektor. Det handlar om att se den kompetens och
potential som finns. En ökad förståelse hos arbetsgivare för ett inkluderande
ledarskap leder till en breddad rekryteringsbas och ökad mångfald på arbetsplatsen. Ökad jämställdhet och mångfald leder även till en högre innovationskraft och
ökad lönsamhet.
Ö-läget påverkar rekrytering och utbildning
Gotland utgör en egen arbetsmarknadsregion vilket är en utmaning för gotländska arbetsgivare vid rekryteringar. Pendling är sällan ett alternativ och möjligheten att attrahera främst spetskompetens utpekas som särskilt utmanande.
Löneläget spelar också in som en faktor. Flexibla utbildningslösningar behövs för
att gotlänningar ska kunna ta del av ett brett utbildningsutbud, och för att möta
behov av arbetskraft som kan vara avgörande för enskilda företags tillväxt men där
antalet personer i behov av utbildningen är lågt.
Universitetets betydelse
De begränsade möjligheterna till in- och utpendling gör att Gotland behöver vara
självförsörjande inom vissa utbildningsområden, där det är svårt att rekrytera
kompetens från fastlandet. Det gör tillgången till universitetsutbildning på ön
särskilt betydelsefull för kompetensförsörjningen, exempelvis socionomer, lärare,
sjuksköterskor m.fl. Inflödet av studenter inom alla olika utbildningsinriktningar
är en tillgång för den gotländska arbetsmarknaden under studietiden men också
som potentiella gotlänningar för framtiden.
Hela utbildningskedjan behövs för kompetensförsörjningen
En väl fungerande kompetensförsörjning förutsätter att hela utbildningskedjan
fungerar väl. Det gäller allt från att fler elever når gymnasiebehörighet i grundskolan, avslutar gymnasieskolan med godkända betyg till att förutsättningarna för
det livslånga lärandet förbättras på hela Gotland och hos alla grupper i samhället.
På Gotland är andelen med eftergymnasial utbildning lägre än i riket. Könsskillnaderna är stora, kvinnor är i högre grad högutbildade. Även bland elever behöriga
till gymnasieskolan finns skillnader mellan flickor och pojkar, där flickor i högre
grad är behöriga.
Stärkt valkompetens och möjligheten att göra väl underbyggda val
Mångfalden av både yrken och studier leder till att många elever upplever svårigheter att se vilka möjligheter de har. En snabb och ständigt pågående samhällsutveckling, och hastiga förändringar på arbetsmarknaden,
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bidrar ytterligare till att elever får svårigheter med att förutse villkor och förhållningssätt i arbetslivet. Att stärka elevers valkompetens, för att kunna göra väl
underbyggda studie- och yrkesval, är en viktig del i det livslånga lärandet.
Validering visar verklig kompetens
Validering innebär en värdering av kunskaper och kompetenser som en person
skaffat sig genom studier eller samhällsliv och arbetsliv, men som inte alltid finns
i formella betyg eller intyg. Med validering på gymnasial och eftergymnasial nivå
kan kompetens matchas mot behov på den gotländska arbetsmarknaden och antalet
individer som står utanför arbetsmarknaden minska. Validering kan även korta ner
utbildningstiden och bidra till snabbare omställning och yrkesväxling i arbetslivet.

Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• bidrar till att arbetskraftens kompetens i större utsträckning matchar
arbetsmarknadens behov, såväl inom näringslivet som i offentlig sektor.
• möjliggör utbildning och kompetensutveckling för individer som står
utanför arbetsmarknaden.
• bidrar till att reell kompetens tillvaratas genom nationellt giltig validering.
• ökar innovation inom hållbart inkluderande arbetsliv.
• bidrar till ökad jämställdhet i utbildning och på arbetsmarknaden.
• ger alla ungdomar möjlighet att fullfölja gymnasiet.
• stimulerar att fler gotlänningar väljer eftergymnasial utbildning.
• knyter näringslivets behov av kompetens närmare utbildningar.
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Kommunikationer
Tillgång till väl fungerande kommunikationssystem, fysiska och digitala, är
förutsättningar för människors möjligheter att resa, för godstransporter och
för att utnyttja tjänster. De är också avgörande för att andra funktioner i
samhället ska fungera. Som ö är Gotland beroende av fungerande kommunikationer och vi står inför stora utmaningar när fossila drivmedel ska fasas ut
och klimatmålen ska nås.

Nuläge och utmaningar
• Gotlands läge gör tids- och kostnadseffektiv tillgänglighet till en nyckelfråga,
men resor och transporter måste bli mer hållbara.
• Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men
behöver vidga sina marknader nationellt och internationellt.
• Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå
före i energiomställningen.
• Ö-läget innebär särskilda utmaningar för att hantera olika typer av
samhällsstörningar.
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Gotlands läge gör oss beroende av färje- och flygtrafik
Gotlands läge kräver en god tillgänglighet för konkurrenskraft, ekonomisk
utveckling och välfärd. Färje- och flygtrafiken har i huvudsak olika målgrupper
och trafikslagen kompletterar varandra. Trafiksystemen måste kunna erbjuda reseoch transportlösningar som utgår från invånarnas, näringslivets och besökarnas
behov. Kopplingen till nationella och internationella trafiksystem är viktig för att
kunna transportera varor eller resa vidare. Hela resan är viktig.
Kommunikationsberoende näringar
Näringslivet på Gotland är starkt kommunikationsberoende. De företag som vill
växa behöver kunna nå marknader nationellt och internationellt. Det finns stora
behov av arbetskraft inom transportbranschen.
Hållbara transporter krävs för att nå klimatmålen
Den alltigenom dominerande utmaningen är att klara såväl en god och konkurrenskraftig tillgänglighet som minskade klimatutsläpp. Transportsektorn har en stor
miljöpåverkan. Utsläppen har minskat men takten behöver öka för att etappmålet
2030 ska kunna nås. Sverige ska senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För inrikes transporter gäller att växthusgasutsläppen ska
ha minskat med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Inrikes luftfart
ingår inte i det nationella målet, då den ingår i EU:s utsläppshandelssystem.
Vägnätet och infrastrukturplaneringen
Vägnätet på Gotland är tätt, beroende på att boende och verksamheter är spridda
över hela ön. Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet, i huvudsak utanför
tätorterna. Region Gotland ansvarar för vägnätet i tätorterna. Därtill finns ett
stort antal enskilda vägar. Brister och behov av åtgärder finns både ur ett tillgänglighets- och säkerhetsperspektiv. Genom länsplanerna för regional transportinfrastruktur fördelas statliga medel för statliga vägar och för medfinansiering
till kommuner. Inriktning för Gotlands länsplan 2018-2029 är: tillgänglighet,
hållbarhet och trafiksäkerhet.
Pendling med bil dominerar
På Gotland dominerar pendling med bil, det kan i hög grad förklaras med den
glesa boendestrukturen. Gotland är det biltätaste länet, körsträckan per personbil
och år är dock lägst i Sverige. Visbys många olika funktioner gör att tillgängligheten till staden är av stor betydelse. Även tillgängligheten till och förbindelserna mellan bostadsorter och övriga serviceorter samt arbetsplatser är viktiga.
Studier visar att kvinnor och män gör olika val som påverkar boende, arbetsort
och därmed även pendlingsavstånd. Vanligen har män längre tid och avstånd till
sin arbetsplats medan kvinnor har mer komplexa arbetsresor och resekedjor som
innebär fler stopp för att till exempel hämta barn eller handla.
33

Kollektivtrafikens andel av resandet är låg
Kollektivtrafikens andel av resandet är låg. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns mål för kollektivtrafiken som syftar till att öka attraktiviteten,
förbättra tillgängligheten, öka nåbarheten, reducera miljöpåverkan och nå ett
bättre resursutnyttjande. En första viktig milstolpe är tekniska nämndens inriktningsbeslut att öka kollektivtrafikutbudet från 2,6 miljoner till drygt 4,5 miljoner
tidtabellskilometer i flera steg från och med år 2023. Ytterligare åtgärder är dock
nödvändiga om kollektivtrafikresandet skall öka.
Gotlands hamnar och flygplats
Enligt Region Gotlands hamnstrategi ska hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och
kryssningstrafik. Dessa hamnar ägs och drivs av Region Gotland. Visby hamn och
Klintehamns hamn är riksintressen. Sjöfartsverket ansvarar för farlederna och
innanför hamngränserna ansvarar Region Gotland. Under tidigare avtalsperioder för färjetrafiken har en reservhamn funnits med som en del i trafiksystemet.
Utan en reservhamn för linjetrafiken är Gotland sårbart om något skulle inträffa
som gör att Visby hamn inte kan trafikeras under en viss period. Visby hamn kan
erbjuda landansluten elförsörjning till färjorna i linjetrafik.
Swedavia äger och driver Visby flygplats, som ingår i det nationella basutbudet
av flygplatser. Gotlands läge gör att flygplatsen är av central betydelse. Den har
beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer. Flygplatsen har också militär
trafik. Visby flygplats är ett riksintresse.
Digital infrastruktur och digitalisering
Gotland har ett mycket väl utbyggt fibernät över hela ön och intar en tätposition
bland landets regioner. Gotlands regionala digitala agenda för 2015-2020 sätter
fokus på ett antal områden för att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens
möjligheter. Områdena är digitalt stött företagande, utveckling av E-tjänster, ökad
IT-användning, digital stödd samhällsplanering och digital stödd utbildning.
Utbyggnaden av 5G kommer att kopplas till en robusthetssatsning på landsbygden
i samband med att mobilnätets basinfrastruktur stärks upp. Region Gotland driver med Uppsala universitet Campus Gotland projektet Effektiv Regional Digital
Agenda, en uppsökande och proaktiv verksamhet bland öns småföretagare för att
stötta dem i arbetet med att nyttja digitaliseringens möjligheter. Bland annat kan
en utbyggd digital infrastruktur stötta och driva på utnyttjande och utveckling av
”sakernas” internet. Här är målet att skapa en ny nisch för gotländskt företagande.
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Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• säkrar, stärker och utvecklar fastlandskommunikationerna vad gäller tillgänglighet, kapacitet, tid och kostnad samt kopplingen till andra trafiksystem.
• utvecklar hållbara och fossilfria transportsystem som minskar
klimatpåverkande utsläpp.
• utvecklar kollektivtrafiken och underlättar ett ökat hållbart resande.
Särskilt viktigt är kopplingen till serviceområden för att knyta samman resor
mellan orter och mellan boende, arbete, service, etc.
• ökar framkomligheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten
på Gotlands vägar.
• utvecklar transportinfrastrukturen som kan bidra till att stärka attraktiviteten
och tillgängligheten till och från Gotland.
• upprätthåller och stärker det gotländska bredbandsnätet, med redundans och
robusthet, och använder digitaliseringens möjligheter för produkter och tjänster.
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Klimat och energiomställning
Den dominerande utmaningen är att ställa om samhället för att nå klimatmålen i linje med FN:s Parisavtal. Gotland har av regeringen pekats ut som pilot
som ska gå före i energiomställningen, dvs. att ställa om till förnybar energi
och nå de nationella klimatmålen.

Nuläge och utmaningar
• Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet
att gå före i energiomställningen

Förutsättningar för att gå före i energiomställningen
Gotland har goda förhållanden för förnybar elproduktion från sol och vind samt
resurser för biobränsle från de gröna näringarna. Det finns ett stort engagemang för
klimat- och miljöfrågor på ön och många utvecklingsinitiativ som kan bidra till att
förverkliga Gotland som pilot. Här finns också en tung industrisektor som svarar
för större delen av energianvändningen och merparten av utsläppen. Förutsättningarna för att få ned industrins stora processutsläpp, från råvaran, påverkas av tillgången till förnybar energi. Förutsättningarna för att etablera vindkraft, solenergianläggningar och att möjliggöra förnybara drivmedel till transporter, styrs också av tillgång
till infrastruktur och hänsyn till Gotlands stora natur- och kulturvärden.
Energiomställningen kräver insatser inom många sektorer
Energiomställningen kräver full lokal delaktighet8. Länsstyrelsens energi- och
klimatstrategi för Gotland bygger på nationella mål. Där finns sex fokusområden;
hållbart energisystem, klimatsmart industri, resurseffektiv bebyggelse, fossilfritt
transportsystem, areella näringar och hållbar konsumtion. I den färdplan för att
möjliggöra ett hållbart energisystem på Gotland, som Energimyndigheten samordnar och ska redovisa till regeringen, är fokus tydligare på energiförsörjningen.
Fokusområdena är lokal förankring och kapacitet för omställning av energisystemet, flexibelt och robust elsystem, utveckla en lokal marknad för flexibilitet samt
trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor. Områdena är ett förtydligande av
det hållbara energisystemet. Hållbar konsumtion är inte ett eget insatsområde
i energimyndighetens färdplan, men är en avgörande del för att nå miljöoch klimatmålen.

8

Tillsammans mot 2030, En energi- och klimatstrategi för Gotland, Länsstyrelsen (2019)
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En cementindustri utan klimatpåverkande utsläpp
Cementindustrin dominerar ifråga om klimatpåverkande utsläpp på Gotland
och påverkar även Gotlands vattentillgångar. För den snabba utveckling som
behövs på Gotland ifråga om direkt minskade utsläpp från cementindustrin
finns begränsad rådighet inom regionen. Här blir det avgörande att industrin ges
förutsättningar att utvecklas enligt den redovisade färdplanen för klimatneutralt
betongbygge.9 Cementa arbetar mot en nollvision för koldioxidutsläpp under betongprodukternas livscykel. För cement, där själva råvaran är fossil kalksten som
i cementtillverkningen hettas upp och då avger fossilt kol, bedöms koldioxidavskiljning och lagring vara en nödvändig teknisk utveckling för att tillsammans
med andra åtgärder klara klimatmålen.
Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

9

http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/04/ffs_cementbranschen.pdf
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Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• behövs för att nå ett hållbart energisystem och de kraftigt minskade
koldioxidutsläpp som behövs för att bli klimatpositiva.
• ökar omsättningen för lokal produktion av el, värme och drivmedel från
förnybar energi.
• bidrar till att omsättningen kring energi på Gotland stannar i den
lokala ekonomin
• ger ökad energieffektivitet.

Miljö och vattenförsörjning
Ett aktivt miljöarbete behövs för att kunna lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att
arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö, bidra till giftfria kretslopp, öka den cirkulära ekonomins betydelse samt överlag bruka naturen så
att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald.

Nuläge och utmaningar
• Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både
bruka, bevara och utveckla.
• Vattenförsörjningen är avgörande för hela samhällsutvecklingen, men tillgången
till vatten av god kvalitet är sårbar.
• Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå
före i energiomställningen.

Miljökvalitetsmålen inte uppnådda
Miljöarbetet på Gotland är omfattande. Ändå bedöms bara två nationella miljökvalitetsmål som länsstyrelsen följer upp för Gotland vara på väg att uppnås år
2020, Frisk luft och Bara naturlig försurning.
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Det är oroväckande att utvecklingen inte går snabbare åt rätt håll inom flera mål.
Utvecklingen är densamma över hela Sverige.
Stabila ekosystem är en förutsättning för hållbara samhällen
Idag är utmaningarna globalt och nationellt att hejda förlusten av biologisk mångfald och återskapa hållbara ekosystem som också klarar av att försörja en växande
befolkning. Kulturlandskapet och dess biologiska mångfald är format av de gröna
näringarna. Öns gröna näringar måste ha förutsättningar att utvecklas, samtidigt
som unika natur- och kulturarv ska förvaltas. Olika exploateringsintressen påverkar också landskapet. För Gotland som ö är också Östersjöns tillstånd avgörande.
Vattenförsörjningen är sårbar
Tillgången till vatten av godtagbar kvalitet är en av de viktigaste förutsättningarna
för att bostäder och verksamheter ska kunna fungera och för att nya ska kunna
etableras. Gotlands särpräglade geologi och hydrologi skapar särskilda utmaningar
gällande tillgången till vatten av god kvalitet. Grundvattnet är sårbart och känsligt
för föroreningar. Region Gotlands Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030 slår fast att dricksvatten, spillvatten och dagvatten då ska vara hållbara samhällsfunktioner. Naturens gränser för tillgång på sötvatten och robusta livsmiljöer
för växter, djur och människor utgör grunden. Lösningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten möter sociala och ekonomiska intressen.
Vatten och vattenmiljöer berörs direkt av hälften av de nationella miljömålen och
regleras även inom EU:s ramdirektiv för vatten och nationell lagstiftning. Länsstyrelsen på Gotland gör bedömningen att för att nå vattenförvaltningens mål krävs
stärkt samarbete mellan Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland, men
även med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning (SGU),
Vattenmyndigheterna, SMHI och Livsmedelsverket.[1]
God bebyggd miljö
Både i Agenda 2030 och i de nationella miljömålen finns det flera målsättningar om
tätortsnära natur och ekosystemtjänster. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
anger att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med
mark, vatten och andra resurser främjas. Den biologiska mångfalden och naturoch kulturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas hållbart.

[1]

Miljökvalitetsmålen Gotland 2019, rapport 2019:10
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Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• bidrar till hållbar konsumtion och produktion baserad på resurseffektivitet
och cirkulär ekonomi.
• ökar kunskaper som leder till miljömässigt hållbar konsumtion och produktion.
• utvecklar verktyg för åtgärder kring grundvattenproblematik.
• bidrar till ett hållbart nyttjande av skog, mark och vatten och säkrar den
biologiska mångfalden.
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Innovation och forskning
Ökad innovation och forskning bidrar till att stärka Gotlands attraktionskraft, att utveckla framtidens välfärdstjänster och ökar förutsättningarna för
nya och kunskapsintensiva företag på ön. Väl fungerande samarbetsarenor
mellan näringsliv, offentlig och ideell sektor samt akademin är en katalysator
för innovation och utveckling.

Nuläge och utmaningar
• Gotland är Sveriges enda universitetsö, men samverkan mellan universitetet,
det offentliga, näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas.

Uppsala universitet Campus Gotland är en
motor för samhällsutvecklingen på Gotland.
Med Uppsala universitet på Gotland ökar kunskapsnivån på ön. Att Uppsala
universitet finns på Gotland spelar stor roll för utbildningsnivån, rekryteringsmöjligheter för arbetsgivare och kopplingen mellan innovation och forskning för både
näringsliv och offentliga miljöer. Vidare bidrar universitetet till att skapa förutsättningar för mer och fler kunskapsintensiva företag. Uppsala universitet pekar ut ett
antal områden som särskilt viktiga på Campus Gotland gällande forskningens utveckling. Dessa är digitalisering, folkhälsa, besöksnäring, kulturarv, vatten, hållbar
utveckling och energiomställning.
Partnerskap och samverkan mellan Gotlands aktörer lägger grunden
Region Gotland och Uppsala universitet har ett strategiskt partnerskap. Syftet är
att öka kunskapsutbytet mellan universitetet och Region Gotland, stärka den
gotländska forsknings- och innovationsmiljön och säkra att Gotlands är en attraktiv
universitetsö och utvecklingsmiljö. Ett av målen är att forskningsprojekt kopplas
till Gotlands utveckling.
Regionala kunskapscentrum, som Blått centrum Gotland och Gotland Grönt
Centrum, stärker samverkan på Gotland och är också samarbetspartner för andra
universitet och Östersjöländer. Sveriges lantbruksuniversitet har lantbruksegendomen Hallfreda/Stenstugu och samarbetar med Hushållningssällskapet kring
fältforskningsverksamhet. I Gotland Science Park sker samverkan och projekt kan
drivas, som innehåller såväl en verksamhetsutvecklings-, forsknings-, som affärsutvecklingskomponent.
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Innovationsförmågan kan och behöver stärkas ytterligare
Innovationsförmågan kan och behöver stärkas ytterligare, för att utveckla fler
kunskapsintensiva företag, stärka konkurrenskraften inom det befintliga breda
näringslivet och för att utveckla framtidens välfärdstjänster. Innovation uppstår i
mötet mellan olika kompetenser. En nära och tät dialog leder till att flera regionala
utvecklings-, forsknings- och innovationsprojekt kan genomföras i bred samverkan.
I regionala utvecklingsprojekt ger en bred aktörssamverkan erfarenhet och vana som
stärker innovationsförmågan.
Stärkt samverkan ger konkurrensfördelar
En strukturerad samverkan mellan universitet, näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer ger möjlighet att bygga upp innovativa och kreativa miljöer för forskning, tester och implementering. I konkurrensen om forskningsmedel från EU:s
ramprogram för forskning och innovation är samverkan mellan akademi, näringsliv,
civilsamhälle och det offentliga en viktig faktor, liksom att forskningen tar avstamp
i samhälleliga utmaningar. Breda partnerskap samt internationella nätverk och
kontakter lägger en god grund.
Smart specialisering
I Tillväxtprogrammet 2016-2020 (Region Gotland) finns två områden för smart
specialisering utpekade, besöksnäring samt mat- och livsmedel. Dessa är satsningar
som kommer att fortgå framöver. Men ytterligare områden kan tillkomma som
resultat av en gemensam process mellan aktörerna.

Smart specialisering är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik.
Syftet med Smart specialisering är att förstärka konkurrenskraften
genom att identifiera och prioritera områden med potential för
tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och också om nya områden. Inom de prioriterade områdena
mobiliseras olika aktörer för att gemensamt utveckla området.
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Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• leder till en stark positionsförflyttning inom området forskning
och innovation på Gotland.
• bygger en långsiktig, strategisk och strukturerad samverkan mellan universitet,
näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer. Ett forsknings- och innovationsråd bildas och blir plattformen för en sådan utveckling.
• stärker Gotlands kompetenser och strategier för att i högre utsträckning
kunna erhålla extern finansiering från EU:s olika fonder och program.
• bidrar till att kontaktytorna mellan företag och forskning ökar och att
innovationsförmågan ökar i öns företag.
• stimulerar samspel mellan näringsliv, akademi, offentliga myndigheter
och föreningslivet för stärkt innovationsförmåga.
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Näringslivsutveckling
Gotlands diversifierade näringsliv och starka entreprenörskap utgör en vital
del av öns mångfald och möjligheter. Gotland var 2019 inte bara Sveriges
mest företagsamma län utan hade också landets näst största andel kvinnor
som driver företag. Fler företag och fler växande företag med fler anställda
behövs, inte minst för stärkt skattekraft.

Nuläge och utmaningar
• Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men
behöver vidga sina marknader nationellt och internationellt.

Företagsamt och uthålligt men fler växande företag behövs
16 procent av gotlänningarna är företagare och nyföretagandet placeras i topp
nationellt. Bland nystartade företag är det en högre grad kvinnor på Gotland än
i riket. Det är en hög aktivitet inom Ung företagsamhet på ön. Tillväxtviljan, dvs.
att företag vill växa både genom att öka antalet anställda eller öka omsättningen,
är lägre än i riket och behöver stimuleras.
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Ett brett näringsliv med stor säsongsvariation
Gotland har ett brett näringsliv. Besöksnäringen, mat- och livsmedelssektorn, de
gröna näringarna, de kulturella och kreativa näringarna, sten-, trä- och tillverkning
samt bygg, handel och tjänsteföretag är viktiga branscher. Många branscher präglas
av stor säsongsvariation. Besöksnäringen och mat- och livsmedel är två områden som
är utpekade för smart specialisering med särskilt fokus på utvecklad samverkan.
Behov av vidgade marknader nationellt och internationellt
Gotland är en avgränsad marknad med en begränsad köpkraft, företag som vill växa
behöver nå marknader nationellt och internationellt. Gotländska företag exporterar
i lägre utsträckning än svenska små och medelstora företag generellt, men exporten
har de senaste åren utvecklats och ökat något. På Gotland anses de största hindren
för internationalisering vara brist på kontakter och nätverk, brist på resurser
i företaget samt kostnader. De gotländska näringarna är starkt beroende av
goda kommunikationer.
Ett utvecklat näringslivsklimat
Näringslivsklimatet utgör en viktig utvecklingsfaktor för ökad tillväxt på Gotland.
Förutsättningar för att starta och driva företag har stor betydelse för ökad sysselsättning och bidrar till finansieringen av öns välfärd. Offentliga organisationer har
ett ansvar att i samverkan med näringslivet och det övriga samhället verka för god
tillgänglighet och information samt stöd för rättssäkra processer och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Hållbarhet och energiomställning en affärsmässig möjlighet och utmaning
Kundernas ökade efterfrågan på hållbara produkter, varor och tjänster ger affärsmässiga möjligheter för företag som har fokus på hållbarhet i sin verksamhet. Klimat- och energiomställningen, liksom den demografiska utvecklingen med allt fler
äldre kräver innovation och gynnar företag som kan ligga i framkant av den utvecklingen. Kompetensen i näringslivet och hos företagsfrämjande aktörer när det gäller
miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor behöver utvecklas.
Digitaliseringens möjligheter behöver tas tillvara
Gotland har en mycket väl utbyggd fibertäckning över hela ön. Men gotländska
företag har en låg digitaliseringsgrad10. Digitaliseringsgraden handlar om användningen av IT inom administration, inköp, produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning, distribution och affärsutveckling.

10

Digitalisering i svenska företag, Tillväxtverket (2018)
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Små företag har lägre digitaliseringsgrad än större, skillnader finns också mellan olika branscher. De potentiella produktivitets- och hållbarhetsvinsterna av bredbandsutbyggnaden behöver komma fler företag till del. Här finns behov av att stärka de
företagsfrämjande aktörernas kunskap, kompetens och kapacitet att bistå företagen
med grundläggande affärsutveckling inom digitalisering.
Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• ger goda förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara företag.
• ökar företagens möjlighet att nå en större marknad, nationellt och internationellt.
• driver på och underlättar omställning till hållbar och fossilfri produktion
av varor och tjänster.
• främjar jämställdhet och mångfald på arbetsplatser och företag.
• främjar digitaliseringens möjligheter när det gäller innovation och
teknikutveckling för en ökad hållbarhet.
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Attraktionskraft för ökad befolkning
Att Gotland ska vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på innehåller
flera komponenter. En strategisk utmaning är den demografiska utvecklingen med en allt lägre andel människor i yrkesaktiv ålder som bor på Gotland.
Attraktiviteten påverkas av bland annat synen på arbetsmarknaden och om
Gotland är en plats som erbjuder ett rikt fritidsliv året runt och tillgängligheten till och från fastlandet. Attraktionskraft handlar både om att locka nya
inflyttare men också om att behålla den befolkning som bor på ön.

Nuläge och utmaningar
• Gotlands befolkning växer, men andelen i yrkesaktiv ålder minskar.
• Gotland har brist på arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor,
kompetensförsörjningen är en stor utmaning.

Demografisk utveckling
Gotlands befolkning ökar och var 59 686 den 31 dec 2019, den högsta siffran på
sjuttio år. Befolkningen ökar genom att fler flyttar till Gotland än från Gotland,
men antalet födslar är färre än antalet som avlider. Andelen äldre ökar samtidigt
som andelen i yrkesaktiv ålder minskar, en utveckling som kommer att förstärkas framöver.
Bilden av Gotland påverkar inflyttningen
Synen på Gotland är starkt präglad av att vara ett resmål under några veckor under
sommaren. Detta är en styrka för den viktiga besöksnäringen, men behovet av
befolkningsökning höjer kraven på att bilden av Gotland behöver breddas till att
också vara en attraktiv plats att bo, verka och leva på.
Långt bort men nära
Närhet mellan människor präglar Gotland, där civilsamhällets kraft är påtaglig
med engagerade invånare och ett mycket aktivt föreningsliv. Det är en styrka som
gotlänningar själva lyfter fram. Övriga Sverige förknippar dock Gotland i stor utsträckning med att ligga långt bort, med långa resor och transporter och ser detta
som ett hinder för att ha det som boendeort. Även unga, unga vuxna och studenter på Gotland lyfter avståndet som en negativ faktor för att vara bosatta på ön.
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Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• fördjupar kunskapen om vad som gör Gotland attraktivt för boende,
besökare och företag.
• tar tillvara på och utvecklar de faktorer som påverkar Gotlands attraktionskraft som plats att bo, leva och verka på.
• stärker bilden, både lokalt och nationellt, av Gotland som en attraktiv plats
att bo, leva och verka på – året runt.
• sprider kunskap om Gotlands breda arbetsmarknad, med fokus på fastlandet
och människor i yrkesaktiv ålder.
• bättre tar tillvara och integrerar studenter som deltar i eftergymnasiala
utbildningar på Gotland i det gotländska samhällslivet och erbjuder goda
möjligheter att stanna efter avslutad utbildning.
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Bostadsförsörjning och byggande
En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för att kunna skapa
ett attraktivt och långsiktigt hållbart Gotland, såväl ur ett ekonomiskt som ur
ett socialt och miljömässigt perspektiv. Det handlar inte enbart om att bygga
bostäder, utan om att bygga samhällen. En hållbar samhällsplanering handlar
förutom om fysiska strukturer, även om sociala aspekter såsom livsstil, hälsa,
rörelsemönster, ekonomiska förutsättningar samt möjligheter att vara delaktig
i att påverka sin livsmiljö.

Nuläge och utmaningar
• Bostadsbyggandet är högt, men det finns hinder för att kunna bygga på delar
av ön och för alla målgrupper.
• Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå
före i energiomställningen.
• Vattenförsörjningen är avgörande för hela samhällsutvecklingen, men
tillgången till vatten av god kvalitet är sårbar.
• Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att
både bruka, bevara och utveckla.

En bostadsmarknad för alla
Allt färre bostäder byggs som gotlänningen med en genomsnittlig inkomst har råd
med. Allt fler människor har svårt att på egen hand ta sig in på bostadsmarknaden,
särskilt ungdomar, studenter på eftergymnasial nivå, nyanlända och personer med
funktionsnedsättning. En ökad andel äldre i befolkningen leder till ett ökat behov
av tillgängliga bostäder med närhet till kommersiell och offentlig service. Samhällsplanering bör ske med målet att skapa likvärdiga förutsättningar för alla medborgare
att ha ett hälsosamt och socialt liv.
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Förutsättningar för bostadsbyggande på Gotland
Bostadsbyggandet på Gotland har varit högt de senaste åren, men de bostäder som
tillkommit har främst varit bostadsrätter i Visby. Gotlands säregna natur- och
kulturlandskap utgör en stor del av regionens attraktionskraft, men detta kan också
medföra hinder för byggnation. Det finns även en rad andra restriktioner att förhålla
sig till, till exempel strandskydd, vattenskyddsområden, militärens närvaro och dess
påverkansområden, vindkraftutbyggnad, flygbuller osv. En av de viktigaste förutsättningarna för ett ökat byggande är tillgång till dricksvatten.
Bostadsmarknaden påverkas även av det ökande antalet fritidsbostäder och Gotlands popularitet bland fritidshusköpare. Av det totala bostadsbeståndet utgörs ca
40 procent av fritidsbostäder och på flera delar av Gotland har den bofasta befolkningen minskat, medelåldern har höjts och antalet deltidsboende ökat.
Ett mål för bostadspolitiken är att öka bostadsbyggandet på och inflyttningen till
landsbygderna och för att uppnå det krävs marknadsstimulerande insatser.
Goda boendemiljöer stärker platsens attraktivitet
Boendefrågan är en viktig faktor när det gäller livskvalitet, att få människor att bo
kvar på Gotland samt att attrahera fler att flytta hit. Det är även en grund för näringslivets och universitets konkurrenskraft. Vid rekrytering av arbetskraft och för
att locka studenter till ön är tillgången till bostäder och attraktiva boendemiljöer
en avgörande faktor. Genomtänkta och väl gestaltade boendemiljöer stärker både
social hållbarhet och ökar Gotlands attraktivitet som livsmiljö. En bred delaktighet i samhällsplaneringen där alla kan komma till tals är centralt.
Resurseffektiv bebyggelse en viktig del i energiomställningen
För att klara energiomställningen behöver bebyggelsen möjliggöra en energisnål
och klimatsmart livsstil. Lokalisering av bostäder, service, arbetsplatser samt resor
och transporter påverkar energianvändningen En utveckling behövs för koldioxidsnåla byggmaterial och byggprocesser samt effektivisering och energiproduktion
i byggnader, såväl för befintliga byggnader som vid nyproduktion.
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Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• ger förutsättningar för bostadsbyggande över hela Gotland som bidrar till en
bostadsmarknad i balans där utbud och efterfrågan möts.
• ger förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för människor med olika
behov och med olika ekonomiska förutsättningar.
• främjar och verkar för en samlad bebyggelse och ett varierat bostadsutbud
i serviceområdena.
• främjar ett bostadsbyggande där arkitektur bidrar till ett socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbart och jämlikt samhälle med omsorgsfullt
gestaltade livsmiljöer.
• främjar en resurseffektiv bebyggelse och en hållbar förvaltning av natur-,
kultur- och vattenmiljöer.
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Genomförande
- hur ska vi nå målen?
För att genomföra strategin och nå målen behövs engagemang, samverkan, handlingskraft och uthållighet från offentliga, privata och ideella krafter. Det är vad vi tillsammans gör
som för oss närmare vision och mål.
Samverkan, samhandling, ledarskap
och gemensamt ansvarstagande
För att nå målen behövs en tät samverkan, ett tydligt regionalt ledarskap och ett
gemensamt ansvarstagande för Gotlands utveckling.
Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör uppdraget att leda
och samordna insatser för genomförandet av RUS. Alla aktörer kan inom ramen
för sina ordinarie aktiviteter och verksamheter styra mot målen. Statliga myndigheter och länsstyrelsen har i uppdrag att göra det. Andra aktörer, som till exempel
företag, näringslivets organisationer eller föreningsliv, kan också bidra genom sin
ordinarie verksamhet, samt även genom samverkan och med stöd av finansiering
utveckla insatser som särskilt bidrar till strategins mål.
Detta innebär alltså att alla kan bidra till att målen nås. Det betyder inte att formella ansvarsområden för olika aktörer ska frångås. I genomförande är det viktigt
att se till vem eller vilka som har ansvar för vissa frågor. Varje aktör behöver ta
ansvar för sin del, men också stödja de gemensamma processerna. I den komplexa
värld vi lever i så behövs ofta samordnade insatser från flera olika utvecklingsaktörer. Det innefattar länsstyrelsen i Gotlands län, akademin, andra statliga myndigheter, nämnder och förvaltningar inom Region Gotland, föreningsliv, företag och
näringslivets organisationer.
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Samhandlingstrappan11
används för att beskriva
såväl olika steg som olika
djup i samverkan. Samtal
och samsyn är nödvändiga
förutsättningar för att
kunna nå samverkan
och samhandling.

Samhandling
Gemensam målbild

Samverkan

Samsyn

och åtaganden över
tid. Agera som en
gemensam aktör

Gemensamma
insatser och aktiviteter
i specifika frågor för att
nå gemensamt mål

Delad bild av problem
/utmaning och viktiga
utvecklingsområden.

Samtal
Möten, dialog.
Utbyte av
information.

Handling konkretiseras i efterföljande
strategier, planer och program
Den regionala utvecklingsstrategin konkretiseras i efterföljande strategier, planer
och program. För att verkligen göra skillnad behöver Gotlands utvecklingsaktörer
sannolikt göra mer av något, göra på ett annat sätt, sluta göra något, dvs. verkligen
prioritera om. Det behöver ske på ett samordnat sätt där de samlade resurserna
tas tillvara. För att åstadkomma detta föreslås tre program för samhandling med
inriktning social hållbarhet, näringslivets förutsättningar och innovation samt
klimat, miljö och energi.
För många av strategins insatsområden finns hos regionala utvecklingsaktörer
redan program och planer samt krav på uppföljning. De övergripande målen,
effektmålen och de strategiska inriktningarna i varje insatsområde, ska i det fortsatta arbetet ligga till grund för revidering eller utveckling av regionala planer och
i verksamhetsplaneringen hos Region Gotland.

11

Samhandling för innovationsledd tillväxt, Vinnova 2005:07
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Inom Region Gotlands ansvar som kommun finns en omfattande verksamhet
med bäring på regional utveckling och med krav på planer, program och strategier.
Exempel på obligatoriska planer är översiktsplan, energiplan och riktlinjer för
bostadsförsörjning. Det finns också ett antal frivilliga planer och program som
Region Gotland tar fram för den primärkommunala verksamheten, t ex program
för jämställd och jämlik hälsa, och strategi för att förebygga och motverka mäns
våld mot kvinnor. Världsarvsstrategin är ett exempel på strategi som behövs för att
upprätthålla en internationell status, Visby Hansestads status som världsarv.
Det finns även ett antal obligatoriska planer och program på regional nivå som
har tydliga kopplingar till regional utveckling. För vissa är Region Gotland
ansvarig för genomförandet och för andra Länsstyrelsen. De tas i regel fram i
bred samverkan och behöver också synkroniseras med RUS. Exempel på dessa
är integrationsstrategi, kulturplan, regional digital agenda, länsplan för regional
transportinfrastruktur och regionalt trafikförsörjningsprogram, regional energioch klimatstrategi, regionalt serviceprogram, regional skogsstrategi och åtgärdsprogram för regionala miljömål och för vattenförvaltning.
Den regionala utvecklingsstrategin är också utgångspunkten för de
regionala program och handlingsplaner som finns för genomförandet av
EU:s sammanhållningspolitik.
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Uppföljning, utvärdering och lärande
Målen i den regionala utvecklingsstrategin är långsiktiga
och omfattar många samhällsområden. För att hålla engagemanget uppe krävs att aktiviteter och resultat synliggörs
och att RUS upplevs som aktuell över tid. RUS ska ses över
varje mandatperiod.
Vid sidan av uppdraget att leda och samordna insatser och aktiviteter för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin har Region Gotland också uppdraget att årligen samlat följa upp och utvärdera resultaten av det regionala utvecklingsarbetet som bedrivs på Gotland. Den regionala utvecklingsstrategin ska även
ses över åtminstone en gång mellan varje val till region- och kommunfullmäktige.
Under remissperioden och fram till en slutlig version av RUS kommer Region
Gotland att utarbeta en uppföljnings- och utvärderingsplan för hur detta ska
göras, och som också har bäring på genomförandet av RUS. Den kommer att bestå
av följande delar:
•

Kvantitativ del som innefattar
-

		

Effektmål och indikatorer med utgångs- och målvärden
Formerna för revidering av nulägesanalysen som ska ligga till grund för
den löpande uppdateringen och därmed också för översynen av RUS.

Nulägesanalysen utgör utgångspunkten för de strategiska inriktningarna. Den behöver revideras och publiceras varje år kompletterad med statistik på länsnivå som
visar utvecklingen utifrån indikatorerna för effektmålen och ett andra fakta som
kompletterar indikatorerna. I översynen kan också ingå återkommande rapporter
över tillståndet på Gotland, exempelvis avseende näringslivets förutsättningar,
energiomställning, Gotlands ekonomi och kompetensförsörjning.

55

•

Kvalitativ del som innefattar:

- Former för processutvärdering av samverkan och samhandling.
		 Detta ska precisera formerna för Region Gotlands uppdrag att leda och
		 samordna regionalt utvecklingsarbete. Det betyder att en processutvärde		 ring behöver göras i relation till de insatser Region Gotland planerar att
		 göra för uppdraget att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet
		enligt RUS.
		
		
		
		

Former för självutvärdering.
Former för lärande i relation till genomförande, uppföljning och utvärdering, hur och i vilka sammanhang/forum detta ska ske. Ett exempel kan
vara en återkommande konferens (”Hur går det för Gotland”) där gotländ
ska utvecklingsaktörer ges tillfälle att gemensamt ta del av hur utvecklingen går och analysera vad som bidragit till utvecklingen.

Gotland är Sveriges minsta region, men den 39:e
största kommunen av landets 290
Ö-läget ger en stark regional och kulturell identitet
Ö-lägets förutsättningar uppmuntrar samarbete,
kreativitet och uppfinningsrikedom
Ö-läget gör att daglig pendling i någon större
omfattning inte är möjlig
Ö-läget gör att hälso- och sjukvården måste
upprätthålla viss verksamhet som Gotlands storlek
i sig inte motiverar
Gotlands läge gör tillgänglighet och hållbara
kommunikationer till en nyckelfråga
Gotland utgör en egen arbetsmarknadsregion
Gotland har särskilda utmaningar gällande
tillgången till vatten av god kvalitet
Ö-läget är sårbart vid samhällsstörningar och
en ö-drift av viktiga samhällsfunktioner måste
kunna säkerställas.
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Att vara en ö-region
Gotlands ö-läge påverkar förutsättningarna
Vårt geografiska läge är mitt i Östersjön. Det är tio mil till Västervik, tolv mil till
Oskarshamn, femton mil till Nynäshamn och något längre till Lettlands kust.
Det ställer krav på tillgänglighet och hållbara kommunikationer. En god tillgänglighet är inte bara nödvändig för gotlänningarna och för besökare, utan även för
transporter inom mat- och livsmedelsindustrin och näringslivet i stort. En stark
kulturell och regional identitet är något som kännetecknat gotlänningar genom
historien. Det syns bland annat i vår unika bebyggelse och kulturmiljöer som är
präglade av lokala förutsättningar, men också av att Gotland genom tiderna berikats av kontakter med omvärlden.
Ö-läget innebär förutsättningar som uppmuntrar kreativitet och en vana att
gemensamt lösa viktiga frågor. Det omfattande föreningslivet och antalet lokala
utvecklingsbolag vittnar om detta. Ö-läget gör att hälso- och sjukvården måste
upprätthålla en verksamhet som Gotlands befolkningsstorlek i sig inte motiverar.
Även gymnasieskolan erbjuder en stor bredd i programutbud sett till elevunderlag.
Tillgången till dricksvatten är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna
bygga bostäder och utveckla verksamheter. Även om Gotland är omgärdat av vatten är tillgången till vatten av god kvalitet på sina ställen begränsad. Ö-läget medför en större sårbarhet för konsekvenserna av olika samhällsstörningar, men det
finns också en medvetenhet och beredskap bland öbor att klara utmaningar av det
slaget. Tillgången till förnybar energi från vind, biobränslen och sol är god. Men
tillgång till infrastruktur krävs både på lokal och nationell nivå för en säker och
trygg energiförsörjning. Vårt geografiska läge är viktigt ur ett militärt perspektiv.
Det säkerhetspolitiska läget i Östersjön har aktualiserat Gotlands centrala läge.
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Gotland i världen
Kommunikationer, fysiska som digitala, och internationella nätverk och samarbeten ger Gotland tillgång till mervärden som
kunskaps- och erfarenhetsutbyten, lösningar på gemensamma
problem och handelsutbyten.
Kommunikationer med omvärlden
Kommunikationer med omvärlden är en förutsättning för att förse Gotland med
varor och tjänster och för gotländska företag att kunna sälja sina varor och tjänster
på andra marknader. Kommunikationer och infrastruktur behöver ge god tillgänglighet för boende och verksamma på ön till service och utbud som inte finns på Gotland. Det är även avgörande för elförsörjning och energiproduktion, för att hantera
risker och sårbarhet samt garantera säkerhet och försvar. Trafiksystem sätter ramar
för rese- och transportmönster både vad gäller tidsåtgång och målpunkter.
Bilden nedan visar nuläget för Gotlands samband med sitt omland. Bilden visar
också på samband som behöver stärkas. Det handlar om god access till Europas
stomnätskorridorer (pilar med förstärkta samband), och att stärka möjligheten att
med olika färdmedel nå fler målpunkter (exempelvis utvecklade flygförbindelser
med norra Tyskland, streckad linje).
TEN-T-nätet utgör stommen i EU:s transportpolitik. Genom investeringar i stomnätskorridorerna (markerade som breda blå band i bilden) ska Europas viktigaste
urbana knutpunkter knytas ihop till 2030, och samtliga regioner ska ha åtkomst till
år 2050. För Gotlands del är det viktigt att samverka med regioner på fastlandet för
att säkerställa en god access till stomnätskorridorerna.

58

Internationella nätverk och samarbeten
Samverkan med andra ö- och kustregioner inom EU är viktigt för att nå Gotlands
mål. Samarbeten inom EU underlättas av att det finns gemensamma strukturer
och finansieringsmöjligheter. Samtidigt kan samarbeten även ske med regioner
utanför EU. Geografin avgör inte val av regionsamarbetspartners, det är mervärdet
för Gotland som är avgörande. Samarbete kan ske inom alla tematiska områden,
men för Gotland är det särskilt angeläget med innovation och omställning till ett
grönt samhälle. Tematiskt fokuserar vi det internationella samarbetet på: energiomställning, vattenförsörjning, fossilfria transporter, en hållbar besöksnäring, och ett
hållbart jord- och skogsbruk.
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Många gotländska aktörer inom näringsliv, ideell sektor, offentlig sektor och
akademin har redan idag internationella kontakter. Genom att använda fler av de
plattformar och verktyg som finns inom EU och i Östersjöområdet och i Norden,
kan Gotlands utvecklingsarbete stärkas ytterligare. För att stärka den internationella dimensionen i Gotlands utvecklingsarbete bör kunskapen öka om de arenor och
plattformar som finns tillgängliga inom olika samhällssektorer. Språkkunskaper,
kunskaper om det europeiska samarbetets verktyg och möjligheter, kompetens i projektarbete i samband med internationellt samarbete är några exempel på kunskapsområden som kan stärka och utveckla Gotlands roll på den internationella arenan.

Internationalisering som katalysator
Deltagande i internationella projekt kan ske inom olika sakområden. Särskilt viktigt
att prioritera för en hållbar regional utveckling är projekt som accelererar energiomställningen, gynnar innovation och som bidrar till att lyfta bort hinder för en hållbar ekonomisk utveckling. Det handlar om att säkerställa kompetensförsörjningen,
främja fossilfria transporter, driva på för en hållbar besöksnäring, ta tillvara världsarvet, främja kreativa och kulturella näringars utbyten och samarbeten med andra
näringar, stärka Gotlands position som en region inom produktion av livsmedel på
ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt, trygga vattenförsörjningen
och gå före i omställningen av energisystemet.

60

Vägen fram till
ny regional
utvecklingsstrategi
Hur har det gått för Vision Gotland 2025?
Vision Gotland 2025 antogs 2008. Under 2017/2018 följdes den upp, både
kvalitativt och kvantitativt. I uppföljande intervjuer framkom att målen i Vision
Gotland 2025 fortfarande känns relevanta, men behöver uppdateras och göras
mätbara. Det efterfrågades löpande uppföljning och nya former för en väl fungerande samverkan för att nå målen.
Sammantaget fungerade Vision Gotland 2025 väl under de första åren, som mobiliserande och samlande process för det gemensamma utvecklingsarbetet på Gotland. De övergripande målen och strategierna har haft betydelse för inriktningen i
efterföljande handlingsprogram och planer. Efterhand har ändå betydelsen minskat och behovet av en ny regional utvecklingsstrategi blivit tydlig. Regionstyrelsen
beslutade därför 2018 att ge uppdraget att ta fram en ny RUS. I en revidering av
förordningen för regionalt tillväxtarbete 2017 kom också ett tillägg om att en
RUS ska ses över varje mandatperiod.

Process och steg i arbetet
Många har redan på olika sätt deltagit i att ta fram RUS. Remissperioden är
ytterligare ett tillfälle att ge både skriftliga och muntliga synpunkter. Ett brett
deltagande i arbetet är minst lika viktig som den slutliga regionala utvecklingsstrategin. Med en bred förankring kan en ny RUS engagera och inspirera till ett
aktivt genomförande.

61

Be S
slu lut
t R ve
F d rsi
e c on
20
20

D
ön ial
sk o g
ad nu
f r a lä g
m e,
tid
A
st nal
äl y s
ln , s
in am
g, m
vä a
gv n al
Re
Re mi
vå mis ssv
re sp ers
n er i o
20 io n
20 d

e
nu
lä
g
ys
An
al

Framtidsdialoger

Dialoger om
förslaget

I arbetet har en nulägesanalys av Gotland tagits fram, styrkor och svagheter har
stämts av i olika befintliga samverkanskonstellationer och tre större dialoger om
framtidens Gotland genomfördes i oktober 2019, med drygt 130 deltagare. Dessutom har ett flertal statliga myndigheter besvarat frågor om viktiga faktorer för
Gotlands utveckling. Region Gotlands olika förvaltningar har gett inspel utifrån
sina verksamhetsområden. Länsstyrelsen samt Uppsala universitet Campus Gotland har under arbetets gång ingått i styrgrupp och projektgrupp.

Samspel mellan regional,
nationell och internationell nivå
Mål och inriktning för det regionala utvecklingsarbetet på Gotland sätts utifrån
våra förutsättningar och vad vi regionalt vill prioritera, men i samspel med mål på
nationell nivå och EU-nivå. Dessutom är internationella beslut som FN:s Agenda
2030 med de globala målen för hållbar utveckling och klimatmålen i Parisavtalet
viktiga utgångspunkter.
Den regionala utvecklingsstrategin för Gotland svarar upp mot det nationella
målet för den regionala tillväxtpolitiken, Utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Den
nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 är
vägledande i det regionala tillväxtarbetet.
För en landsbygdsregion som Gotland är det nationella målet för en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder viktigt. Målet är: en livskraftig landsbygd
med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som
leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/24
6 april 2020

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rekvisition. Studieförbund 2020
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden övertog efter beslut i regionfullmäktige
handläggning av bidrag till studieförbund från och med den 1 januari 2018.
Från och med 2017 anslöt Region Gotland till har ett nytt statligt bidragssystem för
studieförbunden. Det nya bestämmelser är på riksplanet väl förankrade i
studieförbunden i dialog med Folkbildningsrådet. Inför införandet av samma system i
fördelningen av det primärkommunala stödet har förvaltningen samrått med Gotlands
Bildningsförbund och systemet är därmed väl förankrat också på lokalplanet.
Budgeterat belopp att fördela 2019 var 2 770 000 kr.
Fördelningsgrunderna är:
Verksamhetsbidrag studiecirklar 62%
1 717 000
Verksamhetsbidrag annan verksamhet 5%
138 000
Verksamhetsbidrag kulturprogram 15%
416 000
Organisation- och tillgänglighetsbidrag 10+8%
499 000
Totalbelopp
2 770 000
Varje förbund måste dock uppnå en viss miniminivå för att erhålla stöd. Det enskilda
förbundet ska kunna redovisa minst 2000 studietimmar och minst 100 unika besökare.
Uppnår ett förbund inte båda dessa minimigränser erhåller förbundet inget bidrag. De
tre verksamhetsbidragen har fördelats enlig samma fördelningsmall som
folkbildningsrådet använder.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Beslutsunderlag
Betalningsunderlag 2020

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Beräkning av bidrag till Studieförbund för år 2019 (utbetalas 2020)
Förbund

ABF

År

2019
2018
2017

Genomsnitt 2017-2019
Bidrag ABF

NBV

2019
2018
2017

Genomsnitt 2017-2019
Bidrag NBV

Studiefrämjandet

2019
2018
2017

Genomsnitt 2017-2019
Bidrag Studiefrämjande

Sensus
Genomsnitt 2017-2019
Bidrag Sensus

2019
2018
2017

Antal tim
cirkel

Antal tim
annan

Antal unika
delt cirkel

9 344
9 551
9 770
9 555
20%
174 528 kr

1 150
2 076
1 515
1 580
12%
8 424 kr

2 162
858
2 331
1 784
25%
216 496 kr

177
1 734
637
1%
11 635

-

-

14
37
17
0%

Antal unika
delt annan
966
920
1 030
972
9%
6 098 kr
-

0%
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Antal
k-program
969
925
851
915
22%
91 559 kr

Orgbidrag

SUMMA
BIDRAG 2020

71 286 kr

568 390 kr

321
42
61
141
0%

3%

-

-

14 142

71 286 kr

97 154 kr

3 881
4 118
5 334
4 444
9%
81 178

728
1 153
918
933
7%
4 973

699
828
509
7%
61 781

1 339
554
631
6%
3 959

154
235
308
232
6%
23 248

71 286 kr

246 425 kr

3 662
4 799
5 788
4 750
10%
86 755

3 610
3 950
3 286
3 615
28%
19 271

415
526
788
576
8%
69 954

1 259
1 211
1 785
1 418
13%
8 898

439
671
624
578
14%
57 837

71 286 kr

314 001 kr

Bilda

2019
2018
2017

Genomsnitt 2017-2019
Bidrag Bilda

Folkuniversitetet

2019
2018
2017

Genomsnitt 2017-2019
Bidrag FU

Kulturens bildniningsförbund
2019
Genomsnitt 2017-2019
Bidrag SV

Studieförbundet
Vuxenskolan

2019
2018
2017

Genomsnitt 2017-2019
Bidrag
Medborgarskolan
Genomsnitt 2017-2019
Bidrag

2019
2018
2017

11 815
10 862
10 388
11 022
23%
201 317

1 423
1 267
1 517
1 402
11%
7 475

1 092
915
1 015
1 007
14%
122 267

1 037
947
943
976
9%
6 121

475
495
502
491
12%
49 098

71 286 kr

457 564 kr

5 195
4 828
4 246
4 756
10%
86 877

201
2 292
283
925
7%
4 932

582
710
695
662
9%
80 392

102
124
125
117
1%
734

159
157
65
127
3%
12 708

71 286 kr

256 929 kr

896

189

20

-

53

299
1%
5 455

63

7

-

18

0%
336

-

0%
1 768

12 696
10 546
12 080
11 774
25%
215 059
251

4 966
3 741
4 519
4 409
34%
23 499
42

3 221
2 941
1 252
2 471
35%
299 963
20

8 189
6 814
5 460
6 821
62%
42 794
29

1 664
1 556
1 610
1 610
39%
161 103
3

84

14

7

10

1

0%
1528

0%

0%

0%
809

0%
75

0%
809

kr

8 368 kr

71 286 kr

813 704 kr

-

0%
61

-

-

kr

2 473 kr

SUMMA tim, delt, program

47 001

12 945

7 073

10 998

4 157

Summa att fördela
Kontrollräkning excel

858 500
864 333

69 000
69 075

858 500
852 472

69 000
68 665

416 000
411 464

Belopp i grönt (avrundade) att mata in i mallen:
Statistiken enligt rekvisitioner och SCB samt beloppen nedan.
Fördelas enligt följande:
62% Verksamhet studiecirklar
1 717 000
*varav 50% stud-timmar cirklar858500
*varav 50% delt cirklar
858500
5% Verksamhetsbidrag annan
138 000
*varav 50% stud.timmar annan 69000
*varav 50% delt. Annan
69000
15% Kulturprogram
416 000
18% Org/Tillg.
som 2017 499
fördelas
000 på 7 bidragsberättigade förbund=per förb
SUMMA budget
2 770 000

499 000 kr
499 000 kr

2 770 000 kr
2 765 008 kr

Bidrag
2019

529 041 kr

150 251 kr

283 031 kr

363 996 kr

425 030 kr

238 490 kr

-

kr

780 161 kr

-

kr

71286

