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ekonomisk handlingsplan utifrån delårsrapport 2020:1
Förslag till beslut

•

Handlingsplanen godkänns.

På nämndens sammanträde i april gavs förvaltningen i uppdrag att inkomma med
åtgärder och konsekvensbeskrivning med syftet att reducera underskottet hos
verksamheterna.
I bilaga ekonomisk handlingsplan utifrån delårsrapport 2020:1 framgår det bland
annat att arbetsmarknadsenheten, kommunala vuxenutbildningen och folkhögskolan
tillsammans har påbörjat en inventering av de statliga förstärkningsinsatser som
presenterats i olika "krispaket”.
Verksamheterna inom nämndens verksamhetsområde har påbörjat att
behovsinventera vilka omställningsutbildningar, studie- och yrkesförberedande
utbildningar som kan vara aktuella för Gotland. Inventeringen syftar till att identifiera
såväl målgrupper som behov eller brister i det gotländska samhället för att kunna
erbjuda adekvata utbildnings/omställningsalternativ.
Det finns en gemensam ambition att samla kompetenser och resurser mellan de
operativa enheterna för att på bästa sätt möta de nya behov som uppstår i den
kraftigt ökande arbetslösheten.
Beslutsunderlag
Bilaga – Ekonomisk handlingsplan utifrån Delårsrapport 2020:1

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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1. Ekonomisk handlingsplan utifrån Delår 1 - 2020
Det föreligger ett prognosticerat underskott på 13,1 miljoner kr inom gymnasie- och
vuxenutbildningens nämndområde vid delår 1. Avdelningen har fått i uppdrag att
återkomma till nämnd 11 juni med förslag till åtgärder för att prognosen ska förbättras.
Avdelningen presenterar i detta dokument en konsekvensanalys utifrån respektive
verksamhet.
1.1 Sammanfattning av verksamheternas förslag till ny prognos
Prognos Delår 1

Ny prognos

Ordförande

0

0

Avdelningschef

-250

-250

Integrationsenheten

0

425

Vuxenutbildningen

-2 226

0

Samma enhet som arbetsmarknad
Osäkerhet kring statsbidragen, öppna upp för
transportutb.

Folkhögskolan

-3 100

-3100

Varav 2,1 är kopplat till Corona

Ungdomsenheten

0

200

Arbetsmarknads- och
integrationsenheten

-1963

-1659

Kan eventuellt ta kostnader från folkhögskolan
Åtgärder vid sidan om vuxkomp, tillsätter ej vissa
tjänster, flera sjukskrivningar, blir bättre på att rekvirera
medel, återsökning av medel från Migrationsverket,
bättre koll på sfi kostnader. OSA anställningar med i
lönerevision som ej ersätts.

Antagning, IKE

-587

-587

Inack- o reseersättning

20

20

Wisbygymnasiet

-3000

-900

Gymnasiet gemensamt

0

0

Resursfördelning

-2007

-2007

TOTALT

-13 100

-7858

Kommentarer

Minskade resekostnader, avslutar vissa viss
tidsanställda, går ej över till digitala läromedel under
2020,
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2. Vuxenutbildningen - 2020 05 03
Enligt tabell här nedan fortsätter elevantalet inom kommunal vuxenutbildning på Gotland
att växa på samtliga nivåer. Tendensen under 2020 är att vi ser en fortsatt ökning på sfi och
grundläggande. Vi ser även en ökning på gymnasial nivå även om den inte är lika markant.
Det troliga är dock att det blir en förskjutning från grundläggande till gymnasial (teoretiska
kurser + yrkesvux) samt även en ökad efterfrågan av kombinationsutbildningar vilket även
KLIVA-utredningen förutspår.
Antal elever/nivå

2017

2018

2019

Sfi
Grund
Gymnasial nivå

292
122
1029

352
211
1101

402
245
1239

1443

1664

1886
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Antal helårselever
per nivå (ej sfi)

2017

2018

2019

Grund
Gy

63
322

82
340

108
394

385

423

502

Kommentar: helårselev = 800 verksamhetspoäng
Observera att här är inte medräknat YH-elever eller de medborgare som nyttjar ex.
Tentamensservice.
Ramanslag de senaste åren
År
2020
2019

Ramanslag
22 498 000
20 271 406
22 789 000

2018

23 961 000

2017

21 595 000

2016

21 103 000

2015
2014

16 162 000
13 982 000

Kommentar
Flytt av periodiserade medel enl
förvaltningsbeslut.
Resultatkrav 2.2 miljoner kr.
Kompetenscentrum delas upp.
Etableringsersättning MV sänks. Vux ska
ersätta elever utanför etableringen med
motsvarande summa.
1 miljon tillförs kombinationsutbildningar.
Utbildningsplikten börjar gälla.
Medfinansiering införs införs yrkesvux
samtidigt som statsbidragssatsningar
genomförs. Rätt till Komvux införs.
Enl. ekonom svårt att ta fram siffror. Tre
enheter bildas inom Kompetenscentrum.

Ramanslaget har minskat trots att elevantalet har ökat. Till viss del har detta dämpats
utifrån ökade statsbidragsintäkter och migrationsmedel.
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Statsbidrag Skolverket 2020

Statsbidrag

Beviljat bidrag

Medfinansiering

Övrigt

Yrkesvux

8 256 506

Ja*

Yrkesvux sfi/sva

2 747 274

Ja*

Staten betalar 12 platser och
kommunen betalar 12 platser.
Staten betalar 12 platser och
kommunen betalar 12 platser.

Lärling
Lärling sfi/sva
Yrkesförare
Hälso- och sjukvård

2 623 930
1 167 418
1 810 000
435 983

Nej
Nej
Nej
Nej

Tidigare kallat trainee

17 041 111

* I vårändringsbudgeten https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/satsningar-inomutbildningsomradet/ föreslås antalet platser på regionalt yrkesvux att öka samt att man
under 2020 år tar bort medfinansieringskravet. Förhoppningen är att detta skulle kunna
innebära ökade anslag om cirka 3 200 000 för Gotlands räkning. Beloppet är framräknat av
ekonomichef och rektor utifrån rimliga antaganden och med det sagt även en
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osäkerhetsfaktor. Förhoppningen är att Skolverkets statsbidragsenhet ger besked om hur
de extra utbildningsplatserna ska fördelas inom kort.
Statsbidragen kräver motprestation, dvs. att kommunen producerar utbildningsplatser för
att bidragen inte ska återbetalas. Idag görs detta genom att upphandlad utbildning
(Hermods, Gotland Grönt centrum, Teknikutbildarna och Yrkesakademin samt
interkommunala utbildningsplatser) men även utbildning i egen regi. En ny upphandling av
kurser inom ramen för yrkesvux. Vuxenutbildningen gör månadsvisa prognoser av
utvecklingen av nyttjade utbildningsplatser för att sedan ställa detta i förhållande till budget.
I det prognosticerade utbildningsutbudet (pågående och planerat) innebär detta i praktiken
för att kommunen ska kunna kvittera ut statsbidragen så måste utbildning genomföras.
Ambitionen i planeringen av utbildningarna är att producera så många utbildningsplatser
som möjligt på ett så kostnadseffektivt och kvalitativt sätt som möjligt. Om
vuxenutbildningen inte producerar utbildningsplatser och måste återbetala statsbidrag blir
det negativa resultatet med all sannolikhet större.
Övriga intäkter och bidrag 2020
Övriga intäkter
Kronor
”Nordstream”

4 000 000

Tillväxtverket

500 000

Yrkeshögskola
AMS-jobb
Migrationsverket

2 655 000
280 000
3 500 000

Karriärtjänst
Infoteket
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Tentamensservice

280 000
663 300
490 000
50 200
20 000

Beskrivning

Övrigt

Statliga medel för att
utveckla yrkesvux.
Basfinansiering utv. av
validering, lärcentrum och
regionalt yrkesvux

Sista året. Ingen intäkt 2021.

Bidrag/elev
Beräknas per erbjuden
timme för elever som ingår i
etableringsuppdrag
Förstelärare

I samarbete med
näringslivsenheten och RUA
(regionalt
utvecklingsansvarig,
Kompetensplattformen)
Drift- och underhållsteknik
Viss osäkerhet. Enl. uppgift
från AMEI
Ev. högre belopp till hösten

Steget ut
Jympa för nyanlända
Avgift vid tentamen

Övriga eventuella intäkter
ESF-ansökan (lämnas in 5 maj)
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https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Utlysningar/Samtliga-utlysningar-perregion/Kompetensutveckling-for-permitterad-varslad-och-anstalld-personal-inom/. Det
är osäkert vad denna ansökan kommer att generera för medel men en förhoppning är att
det till viss del kan förstärka framförallt regionalt yrkesvux och stärka anställdas position på
arbetsmarknaden genom utbildning.
DUA-ansökan (inlämnad 20200430)

https://www.dua.se/statsbidrag/bidragsutlysningar/statsbidrag-20202-korta-jobbspar för
kortutbildningenen utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer i ”Introduktion till arbete i
vård och omsorg” som genomförs i samarbete med Wisbygymnasiet samt HSF och SOF.
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Ansökan Länsstyrelsen §37-medel (20200422).

Avsikten med ansökans innehåll är att underlätta för målgrupperna att få en
individanpassad utbildning, med etableringsinsatser anpassade till arbetsmarknadens behov
på Gotland, samt genom lotsning hjälpa deltagarna till ett väl fungerande arbetsliv.
Vuxenutbildningens prognosticerade underskott är en direkt följd av att den centrala
förvaltningen valde att föra över 2,2 miljoner från 2020 för att täcka underskott för 2019
vilket i praktiken innebär att Vuxenutbildningen gick in i budgetåret 2020 med ett
minusresultat. Det har förts långtgående resonemang med tf. förvaltningschef och
ekonomichef och förhoppningen var att det skulle vara möjligt att täcka detta underskott
med eget kapital alt. de s.k. välfärdsmiljarderna.
För att hämta hem underskottet har fokus under det första kvartalet varit att producera så
många utbildningsplatser som möjligt för att inte behöva återbetala statsbidrag. Detta är i
sin tur förenat med kostnader men avsikten är att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt.
Rektor vill dock trycka på att det finns delar i Vuxenutbildningens uppdrag som nämnden
inte tagit höjd för i ramanslaget (exempelvis: Yrkeshögskola, Lärcentrum, sfi). Detta är en
fråga som blir alltmer aktuell utifrån att Vuxenutbildningens tjänster förväntas bli än
viktigare i den kommande lågkonjunkturen kombinerat med ett
kompetensförsörjningsbehov och matchningsproblematik. Det finns en viss oro för att
budgeterade medel från Migrationsverket kan komma att minska kopplat till minskat
inflöde av flyktingar.
Inför delår 1 genomfördes förändringar i budgeten som inte redovisas i detta dokument
och ekonomin har setts över ytterligare för att finna eventuella möjliga besparingar. Med
syfte att minska underskottet och arbeta mot ett nollresultat har följande förändringar i
budgeten gjorts inför aprilrapporten identifierats.
Pedagogiskt stöd
Tentamensservice
Resor
Kompetenta Gotland

149 000
20 000
100 000
45 000

Tjänstledighet höst 2020
Sänkta kostnader till följd av
inställda tentamen (Corona)
Minskat antal resor (Corona)
(intäkt, felkontering)
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Intäkter från Wisbygymnasiet kopplat till elever om studerar inom ramen för
Vuxenutbildningen tillkommer. Är i skrivande stund osäker på summa. Samarbete med
Wisbygymnasiet avseende framförallt lokaler fortgår. En förhoppning finns om att kunna
nyttja gemensamma lärarresurser.
Coronakrisen och dess påverkan på konjunktur och arbetslöshet har inneburit och kommer
troligen även innebära flera åtgärder från staten där Vuxenutbildningen påverkas genom att
tilldelas ytterligare finansiering. Man bör dock vara medveten om att Vuxenutbildningens
ekonomi redan är ansträngd och utifrån Corona-situationen bör regionen inte enbart förlita
sig på statliga medel utan även ta höjd för en ramförstärkning av Vuxenutbildningen.
Samarbete med Arbetsmarknads- och integrationsenheten och Folkhögskolan: (punkt 6
Övrigt).
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Sammanfattningsvis

För att rambudgeten inte ska påverkas negativt arbetar rektor och medarbetare aktivt för
att producera utbildningsplatser inom ramen för yrkesvux för att matcha statsbidragen så
att återbetalning av medel till Skolverket undviks. Detta gynnar även de gotländska
medborgarna inte minst med hänsyn till de effekter på arbetsmarknaden som Coronakrisen förutspås få.
Statsbidragsansökningar för 2021 lämnas i 4 maj och beslut väntas innan sommaren. De
utbildningar som startar under hösten 2020 ger effekt på 2021 vilket är viktigt att ha med
sig i den kommande budgetberedningen.
Ambitionen är att under 2020 få ut så mycket effekt av statsbidragen som möjligt i
kombination med eventuella andra bidrag som har sökts. Beslutsprocessen avseende dessa
bidrag förväntas vara relativt snabb. En försvårande omständighet kopplat till Corona är
om undervisningen även i höst ska bedrivas på distans. Detta skulle kunna påverka
ekonomin negativt.

3. Folkhögskolan
De stora och avgörande händelserna för folkhögskolan under vt 2020 fördelar sig på tre
olika var för sig mycket tunga och allvarliga händelser som i en väsentlig omfattning
påverkar folkhögskolans verksamhet och ekonomi under innevarande år.
Den första och största påverkansfaktorn är det sparbeting som nämnden beslutat gällande
en ramminskning för folkhögskolan från och med 2020, en omfattande besparing på 3,5
miljoner kronor. 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. Det styrda sparbetinget har inneburit att betydande delar av
lednings, sälj och rekryteringskapaciteten är kraftigt begränsad.
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Den andra stora påverkansfaktorn är nya arbetsformer för Arbetsförmedlingen som
innebär en väsentligt lägre grad av anvisningar inom de utbildningsformer som hanteras via
AF, bristyrkesutbildningar, SMF och etablering. En minskande tillströmning av deltagare i
de nämnda utbildningsgrupperna motsvarar enligt beräkning uteblivna intäkter på 1,5
miljoner kronor.
Den tredje och mycket allvarliga påverkansfaktorn är Coronapandemin som skapar
svåröverblickbara konsekvenser. Omställning till distans kräver ett omfattande och
mödosamt 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. De största och mest allvarliga konsekvenserna drabbar
sommarterminen. Reserekommendationer och andra restriktioner påverkar enskilda och
grupper som inte bara överväger att dra tillbaka sina bokningar, en del avbokningar har
redan inkommit.
Utfallet under delår ett uppvisar inte några anmärkningsvärda avvikelser mot lagda budget,
men händelser med bäring på delåret kommer att påverka det ekonomiska utfallet i
betydande grad. Förutom de omställningskostnader som drabbar ekonomin, kan vi redan
nu se att de uteblivna anvisningarna med tillhörande ekonomi påverkar resultatet i
betydande omfattning. Sommarterminen kommer uppskattningsvis att innebära ett
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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.

Överföring 2019
Buffert
Etablering,
SMF,Svenska från
dag1
Sommar
Uthyrning
kost/logi

-1 000
798

Summa

3 156

1 212
1 266
230
650

AF
corona
corona
corona

Folkhögskolan är beredd att så snart möjlighet ges efter distansbegränsning och klarhet har
skapats omkring de nya tilldelningarna av utbildningsplatser till folkhögskolan som
regeringen aviserat. Folkhögskolan är beredd att möta de behov som kan uppstå när många
människor behöver omställningsinsatser. Vilka ekonomiska effekter det ger på
Folkhögskolans ekonomi är omöjligt att förutsäga.

4. Ungdomsenheten
Enheten gör i början av våren ett överskott, men under senvåren och sommaren kommer
kostnaderna öka. Det sker varje år, men görs några ändringar inför hösten uppskattar
verksamheten att det finns möjlighet att lämna ett positivt resultat med 200 000 kronor.
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Utifrån en fråga från regionstyrelsen om enheten skulle få extra pengar om det då är möjligt
att kunna erbjuda Dag kollo utifrån att avlasta barn från corona krisen – Det är fullt
möjlighet om det finns tillgång till personal. Efter samtal med rektor på folkhögskolan är
det möjligt att ”hyra” personal därifrån eftersom sommarkurser inte går att genomföra i
den utsträckning som tidigare år. Uppskattningsvis kan detta innebära minskade
personalkostnader från folkhögskolan.
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5. Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Enhetens ekonomiska förutsättningar:
VERKSAMHET

RAM

ÖVRIGA
INTÄKTER

INFORMATION

ÖVRIGT

PRAKTIK OCH
ANSTÄLLNINGAR

4,2 mkr för
offentligt skyddade
anställningar

+ eventuella bidrag för
handledare som
verksamheten kan
rekvirera från
Arbetsförmedlingen

Verksamheten har uppdrag
om 46 anställningar.

Uppräkning av
budget har ej
gjorts sedan
2014 och ram
räcker ej för
uppdraget om
46 tjänster.

UNGDOMSKRAFT

FERIEJOBB

Räknat på skolpeng
för 16
gymnasieelever + 1
mkr av enhetens
ram
3,1 mkr

Ärendenr RS GVN 2020/05 Datum 2020-05-08

SYV OCH PRAO
FÖR GRUNDSKOLA,
GYMNASIESKOLA,
VUXENUTBILDNING
SAMT
SAMORDNING AV
PRAO FÖR
ÅRSKURS 8 OCH 9.

Verksamheten har 55
extratjänster tilldelade från
Arbetsförmedlingen
Kommunala
aktivitetsansvaret, gäller
alla unga vuxna upp till 20
år
Gäller feriejobb för cirka
200 ungdomar + lön för
handledare och
samordnare

Ytterligare 1,1
mkr 2020

Rapport till AU samt GVN
samt AU och SON gällande
verksamheten.

Enligt
beräkningar
finns behov av
finansiering för
2.74 mkr.
5 mkr betalas ut
för SFI:
undervisning

Avtal för köp och
säljförfarande från de
skolor som har studieoch yrkesvägledning
hos sig.
Intäkt cirka 10.1 mkr

VUXKOMP

Ej finansierat

INTEGRATION

2,82 mkr

ADMINISTRATION

2.9 mkr

EXTRA PENGAR
FRÅN RS

1,1 för feriejobb
500 tkr för
extrainsatt stöd till
unga utan jobb

SUMMA RAM

18.6 mkr

SUMMA
INTÄKTER

14,05 mkr

Intäkter från
Migrationsverket
beroende på antal
hänvisade flyktingar
samt egenbosatta.
Idag beräknat till 3,77
mkr för 2020

Gäller 1
enhetschef, 2
biträdande,
intendent och
administrativ
assistent samt
del av
vaktmästare.
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För att minska kostnadsutvecklingen har enheten:
Beslutat att ej anställa 50% tjänst som samordnare vid integrationsverksamheten:
Besparing beräknas på 200 tkr
 Enheten har haft några längre sjukskrivningar som ej ersatts: beräknad besparing
180 tkr
 Enheten har sett över rekvirering av intäkter från projekt, Arbetsförmedling och
Migrationsverket: Ökade intäkter beräknas till 300tkr (oklart gällande Migrationsverket)
 Enheten har beslutat att redigera i planerad kompetensutveckling: beräknad besparing
100 tkr
 Enheten har påbörjat ett arbete att se över möjligheten att redigera hur man göra
löneöversyn gällande offentligt skyddade anställningar: beräknad besparing 250 tkr.
 Enheten har beslutat att minska inköp för inventarier och livsmedel: Beräknad
besparing 25 000 kr.
Summa besparingar 755 tkr
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Summa ökade intäkter: 300 tkr (Kibaha ca 180 tkr, Arbetsförmedling 50 tkr,
Migrationsverket 70 tkr – dock är siffrorna gällande Arbetsförmedling och
Migrationsverket oklara)

6. Wisbgymnasiet
Wisbygymnasiet prognostiserar ett underskott på 3 Mkr för budgetår 2020. Ett flertal
samverkande händelser av väsentlig betydelse är orsak till den uppkomna situationen.
Skolans organisation för 19/20 fastställdes av GVN under våren 2019 och utifrån det
dåvarande grundbeloppet planerades läsårets verksamhet. Beslut om en sänkning av
grundbeloppet tas inför budgetår 2020 mitt under pågående läsår (se 6.3), utan hänsyn
tagen till organisationens arbete med brytpunkter. Förutsättningarna för att varje program
ska kunna bära sina kostnader har ändrats. Höjda kostnader för drift t ex för att starta en
ny inriktning på FT beaktas inte tillika kompenseras inte skolan fullt ut för ökade
lönekostnader.
Till den kommande läsår minskar elevvolymen tillfälligt. Detta för att sedan under flera år
öka och plana ut på en högre nivå (se 6.4). Att behålla nuvarande program- och inriktningar
känns därför angeläget. En temporär förändring innebär sällan några kortsiktiga
besparingar på grund av uppsägningstider mm. Program och inriktning kan behövas starta
upp på nytt när elevvolymen väl ökar. Vi ser även en risk för negativa konsekvenser
avseende upparbetade kontakter med branscher, företag och det gotländska näringslivet.
Den osäkerhet som i skrivande stund finns avseende gymnasievalet beror på att samtliga
beräkningar baseras på preliminärvalet. Ett ytterligare underskott kan inte uteslutas. Vi har
en prognostiserad minskning av antal antagna med drygt 20 elever vilket motsvarar en
minskad intäkt på ca 2 Mkr.
6.1 Åtgärder på central nivå

Med hänsyn taget till förändringarna av elevvolymerna föreslår vi att en analys av
brytpunkter genomförs tillsammans med ekonomichefen. Detta för att anpassa
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grundbeloppen till de faktiska kostnaderna utifrån förväntningar på kvalitet och
genomströmning.
Effektivisering har redan genomförts i verksamheten. Vi ser däremot att det finns
ytterligare samordningsvinster att göra inom avdelningen.
Vi ser även behov att göra en översyn av skolans lokalkostnader där vi idag har ca 15 Mkr
högre kostnader jämfört med andra motsvarande jämförbara kommuner (se 6.5).
6.2 Åtgärder på enhetsnivå

För att reducera det prognosticerade underskottet för 2020 har redan ett antal insatser
påbörjats; bland annat minskar vi antalet elevstödjare till hösten med två personer. För att
ytterligare hantera underskottet vidtas följande åtgärder på enheten:
 Den planerade övergången till digitala läromedel senareläggs. Budgeterade medel för
detta är 850 kkr.


Den pågående distansundervisningen påverkar tillfälligt skolans övriga kostnader
positivt. På grund av uteblivna utgifter för skolans drift uppskattas underskottet kunna
reduceras med ca 1250 kkr.

Sammantaget innebär det att det prognosticerade underskottet reduceras till 900 kkr.
6.3 Minskning av grundbeloppen på de nationella programmen till 2020
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Elev- Grundbelopp
antal
2019

Budget
2019

Grundbelo
pp
2020

Motsv ersättn
2020

Diff
(kr)

Diff
(%)

BF

39

78 258

3 012 933

79 457

3 059 095

1199

1,53%

BA

73

98 845

7 166 263

94 276

6 835 010

-4569

-4,62%

EK

178

51 738

9 209 364

54 792

9 752 976

3054

5,90%

EE

89

78 667

6 962 030

80 287

7 105 400

1620

2,06%

ES bild

31

110 304

3 419 424

92 122

2 855 782

-18182

-16,48%

ES musik

39

81 177

3 125 315

83 522

3 215 597

2345

2,89%

FT

41

112 154

4 542 237

100 328

4 063 284

-11826

-10,54%

HA

93

72 724

6 726 970

65 031

6 015 368

-7693

-10,58%

HT

40

81 437

3 216 762

79 656

3 146 412

-1781

-2,19%

HU

22

88 230

1 941 060

67 886

1 493 492

-20344

-23,06%

NB djur

37

200 179

7 306 534

225 888

8 244 912

25709

12,84%

NB landbruk

37

218 096

7 960 504

191 688

6 996 612

-26408

-12,11%

NA

150

69 291

10 359 005

66 260

9 905 870

-3031

-4,37%

RL

45

99 616

4 482 720

100 656

4 529 520

1040

1,04%

SA

261

66 458

17 345 538

68 039

1 775 8179

1581

2,38%

SX

24

100 716

2 366 826

109 596

2 575 509

8880

8,82%

TE

91

66 546

6 055 686

61 337

5 581 667

-5209

-7,83%

VF

35

118 169

4 135 915

113 945

3 988 075

-4224

-3,57%
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48

94 793

4 550 064

79 749

113 885 147

3 827 952

-15044

-15,87%

110 950 710
Diff:

-2 934 437 (-2,6%)

6.4 - Elevflöden och demografi kommande år

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

Planeringsunderlaget för gymnasieskolan utgörs av elevkullarnas1 storlek.
2500

2000

2 005 2 033
1 901 1 965 1 979 1 993

2 100 2 140 2 120 2 073

2 035

1500

646

665

670

626

649

599

628

2026

2027

2028

2029

2030

577

2025

635

2024

623

2023

500

554

2022

1000

2021

2020

0

Årselever

Åk1-ht

Linear (Årselever)
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6.5 - Jämförelse med andra kommuner

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

12,5
12,1

12,0
11,5
11,0

11,0

10,5
10,2

10,0
9,5
2014

2015
Gotland

procent.

2016

Samtliga kommuner

2017

2018

Kommungruppen

Diagrammet visar
att Region
Gotland sedan
2014 har en
ökning av antalet
elever per lärare
medan de
jämförbara
grupperna, från år
2016, går mot att
minska, ökningen
från 2016 till 2018
motsvarar 13

Referenskostnaden bygger i sin grund på standardkostnaden det vill säga den kostnad
som kommunen skulle ha om verksamheten bedrevs på en genomsnittlig avgifts-,
ambitions och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna.
[1]

1.

7. Gemensamma insatser
Arbetsmarknadsenheten, Kommunala vuxenutbildningen och Folkhögskolan har
tillsammans påbörjat en inventering av de statliga förstärkningsinsatser som presenterats i
olika "krispaket" under senaste veckan.
Verksamheterna ovan kommer att behovsinventera vilka omställningsutbildningar, studieoch yrkesförberedande utbildningar som kan vara aktuella för Gotland. Inventeringen
syftar till att identifiera såväl målgrupper som behov eller brister i det gotländska samhället
för att kunna erbjuda adekvata utbildnings/omställningsalternativ.
Det finns en gemensam ambition att samla kompetenser och resurser mellan de operativa
enheterna för att på bästa sätt möta de nya behov som uppstår i den kraftigt ökande
arbetslösheten.
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Dock råder det ännu i skrivandets stund osäkerhet om föreskrifter och regelverk gällande
de nya utbildningsplatserna. Arbetet med att identifiera vilka resurser som står till
verksamheternas förfogande, planering och hur dessa medel rekvireras.
I de påbörjade samtalen har också problematiken med de distansrestriktioner som just nu
råder och hur denna försvårande omständighet kan överbryggas.
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•

Intern kontrollplan 2020 för nämndens verksamhetsområden godkänns.

Sammanfattning/Ärendebeskrivning

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att
uppföljning sker. Det framgår av riktlinjerna som antogs av regionfullmäktige under
2013.
Ett internt kontrollsystem ska utformas med utgångspunkt i en helhetssyn på
verksamheten där hänsyn tas till väsentlighets- och riskaspekter. För 2020 års interna
kontrollplan föreslår förvaltningen att följande processer och rutiner kontrolleras:
-

Uppföljning av kostnader och intäkter
Attestreglemente
GDPR, EU:s dataskyddsförordning
Lönetillägg
Bisyssla

Beslutsunderlag/Bilaga
- Intern kontrollplan BUN GVN 2020
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1. Riktlinjer
1.1 Beslut om riktlinjer för intern kontroll

Regionfullmäktige antog under 2013 nya ”Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar” med giltighet från 1 januari 2014.
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att
uppföljning sker. Förvaltningschefen ansvarar för att regler och anvisningar finns utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Verksamhetsansvariga chefer ska följa
antagna regler och anvisningar för intern kontroll samt informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Anställda inom förvaltningen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning.
Enligt riktlinjerna för uppföljning av intern kontroll gäller att:
•
•
•
•

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollarbetet inom respektive verksamhetsområde.
Nämnden ska varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen, ska återrapporteras till
nämnden
Nämnden ska i samband med årsbokslutet och verksamhetsberättelsens inlämnande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till regionstyrelsen

Riktlinjerna syftar till att säkerställa att nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern
kontroll, det vill säga att de ska med en rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål
uppnås:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Innebär att ha kontroll över prestationer, kvalitet och ekonomi samt att säkerställa att
fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till målen i styrkortet.
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Innebär att regionstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till korrekt redovisning, samt en relevant och rättvisande information om verksamheten. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer och kvalitet samt övrig relevant information om verksamheten och
dess resursanvändning.
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner mm.
- innefattar lagstiftning såväl som regionens egna interna styrdokument.
1.2 Innehåll i den interna kontrollplanen

I de riktlinjer som är antagna bör den interna kontrollplanen innehålla
• Sammanfattning av resultat från genomförd riskbedömning
• Vilka rutiner/processer som ska kontrolleras
• Vilka kontrollmoment som ska göras
• Hur kontrollerna ska göras
• Hur uppföljning/återrapportering ska ske

Region Gotland
GVN BUN 2020/10
2020-05-18

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

2. Intern kontrollplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
2020
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens interna kontrollplan har sin utgångspunkt från
den förteckning (bruttolista) med processer och rutiner som förekommer i verksamheten.
För år 2020 är gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan enligt följande:
Process/rutin

Kontrl-

Ekonomi

moment

Metod

Granskn-

Ansvarig och Risk-

Risk/

period

utförare

Uppföljning av kostnader och intäkter EA01

S-prov

Uppföljn.

Ekch, RSF ek.

6

R3, V2

Attestreglementet

EA08

S-prov

feb, apr

Ekch, RSF ek.

6

R2, V3

Process/rutin

Rutin

Metod

Granskn-

Ansvarig och Risk-

Risk/

period

utförare

Nämnd

bedömn. Väsent.

bedömn. Väsent.

GDPR

EA14

Pop.

Juni

Nämnds,Ekch

12

R4, V3

Process/rutin

Rutin

Metod

Granskn-

Ansvarig och Risk-

Risk/

period

utförare

HR

bedömn. Väsent.

Lönetillägg

EA20

Pop.

Maj

HR-Ekch

6

R3, V2

Bisyssla

EA21

Pop.

Maj

HR-Ekch

6

R3, V2

Rapporteras till utbildningsdirektör samt nämnd i samband med årsbokslut
RSF ek. ekonom regionstyrelseförvaltningen

2.1 Uppföljning av kostnader och intäkter

Att använda checklistan vid uppföljning av kostnader och intäkter har sin grund i vikten av
att rutiner finns vid uppföljning för att kunna kontrollera att en ordning hålls i ekonomin.
En ordning i ekonomin ger förutsättningarna att kunna analysera ekonomin inom ramen
för en god ekonomisk hushållning på verksamhetsnivå, det vill säga att verksamheten
bedrivs på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt.
2.2 Attestreglemente

Ärendenr RS GVN BUN 2020/10 Datum 2020-05-18

Riktlinjerna för attest reglerar hur alla ekonomiska transaktioner skall granskas och vem
som ansvarar för detta. Syftet är att säkerställa en god kontroll för att se till att resurser används i enlighet med fattade beslut samt att förhindra avsiktliga eller oavsiktliga fel vid hantering av regionens tillgångar. Beslutsattestanter och ersättare utses av respektive nämnd årligen.
Attestreglementet har varit ett kontrollområde i den egna interna kontrollplanen år 2016
och 2017. Granskningarna visade att riktlinjerna för attest uppsatta för regionen inom
nämndens verksamhetsområden vid kontroll fungerade tillfredställande. Den enda bristen,
vid de två kontrollerna, var att förteckning över attestanter måste uppdateras regelbundet.
2.3 EU:s dataskyddsförordning, GDPR

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i Sverige. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL). Genom dataskyddsförordningen utökades
och förtydligades den personuppgiftsansvariges (nämnden) ansvar och skyldigheter, och de
registrerades rättigheter förstärktes. Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid den personuppgiftsansvariges skyldighet att kunna visa att förordningen följs, vilket kan medföra
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krav på ökad dokumentation. En anpassning till dataskyddsförordningen kommer kräva att
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ser över sin interna styrning och tar fram riktlinjer
för hur personuppgifter hanteras.
Förvaltningsledningen beslutade hösten 2018 att samtliga enheter skulle få utbildning i
EU:s dataskyddsförordning. Under 2020 är utbildnings- och arbetslivförvaltningen klara
med att utbilda samtliga enheter. Syftet med att göra internkontroll på GDPR är för att
kontrollera om utbildningen givit enheterna en grund i vad förordningen kräver av förvaltningen som myndighet. Samt kontrollera att förvaltningen efterlever de krav som GDPR
ställer på nämnderna hur förvaltningen får hantera personuppgifter. Förvaltningens uppgift
är skydda integriteten för dess medarbetare, elever och barn inom nämndernas verksamhetsområden.
2.4 Lönetillägg

De senaste årens interna kontroll av lönetillägg har visat på brister. Brister som i en förlängning har inneburit att anställda fått en löneskuld till Region Gotland. Bedömning av kontrollområdet som görs är att möjlig risk för brister kvarstår och därav behöver kontrolleras
för 2020.
Lönetillägg kan utges då en medarbetare erhållit arbetsuppgifter av tillfällig art med påtagligt ökat ansvar. Lönetillägget reduceras vid vissa typer av frånvaro på samma sätt som månadslönen. Lönetillägget skall vara tidsbegränsat och beslutat av förvaltningschef.
Lönetillägg kan utges vid speciella arbetstidsöverenskommelser fastlagda i kollektivavtal
såsom tex årsarbetstid, arbete i resursteam motsvarande.
För barn- och utbildningsnämnden visade den senaste granskningen som gjordes för år
2019 att den interna kontrollen av lönetillägg för vissa kontrollmål uppfyller Region Gotlands anvisningar men i andra fall inte uppfyller anvisningarna. Förvaltningen brister inom
kontrollmålet ”tillfälliga arbetsuppgifter och speciella övertidsöverenskommelser” där två
lönetillägg utav 11 endast delvis uppfyller anvisningarna. Det ena lönetillägget är inte diariefört och det andra lönetillägget är beslutat av chef från annan förvaltning.
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visade den senaste granskningen att den interna kontrollen av lönetillägg för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen uppfyller Region
Gotlands anvisningar.

Ärendenr RS GVN BUN 2020/10 Datum 2020-05-18

2.5 Bisysslor

Under 2014 genomförde PWC en regionövergripande granskning av de anställdas
bisysslor, rapporten presenterades i februari 2015. En av de generella
rekommendationerna som lämnades var att respektive nämnd borde överväga om
uppföljning av efterlevnaden av riktlinjerna för förekomsten av bisysslor bör ingå i
nämndens interna kontrollplan
I personalhandboken för Region Gotland påtalas vikten av öppenhet och diskussion om
Region Gotlands syn på bisysslor och hur dessa skall hanteras på ett korrekt sätt både ur ett
arbetsgivar- och ett medarbetarperspektiv. Det skall vara känt i organisationen att arbetsgivaren regelbundet undersöker förekomsten av bisyssla hos medarbetarna.
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Den senaste granskningen år 2019 visade att den interna kontrollen av bisyssla i uppfyllde
Region Gotlands riktlinjer. Rekommendationen av granskningen var att kontrollområdet
bisyssla borde övervägas som kontrollområde till kommande interna kontrollplan år 2020.

3. Riskbedömning och bruttolista
3.1 Väsentlighet och riskbedömning

Ett internt kontrollsystem ska utformas med utgångspunkt i en helhetssyn på verksamheten
där hänsyn tas till väsentlighets- och riskaspekter.
Väsentlighet anges med en allvarlighetsgrad för de konsekvenser som uppstår vid ett fel
och bedöms utifrån hur det drabbar den/de som berörs. Bedömningen görs i fyra (4) nivåer.
1. Försumbar: Konsekvensen av ett fel är obetydlig
2. Lindrig: Konsekvensen av ett fel uppfattas som litet
3. Kännbar: Konsekvensen av ett fel är av den arten att det uppfattas som besvärande
4. Allvarlig: Konsekvensen av ett fel är så stor att det uppfattas som en krissituation
Risk anges med sannolikheten för att ett fel uppstår. Bedömningen görs i fyra (4) nivåer.
1. Osannolik: Risken att fel uppstår är praktiskt taget obefintlig
2. Mindre sannolik: Risken att fel uppstår är liten
3. Möjlig: Det finns en risk att fel uppstår
4. Sannolik: Risken att fel uppstår är stor

Matris för riskvärde
RISKMATRIS
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Sannolikhet
risk

Väsentlighet/allvarlighetsgrad
Allvarlig (4)

Kännbar (3)

Lindrig (2)

Försumbar (1)

Sannolik (4)

16

12

8

4

Möjlig (3)

12

9

6

3

Mindre sannolik (2)

8

6

4

2

Osannolik (1)

4

3

2

1
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3.2 Bruttolista

Kartläggning av processer och rutiner som förekommer i verksamheten har genomförts av
en arbetsgrupp bestående av ekonomichef, controller samt ekonomer. Kartläggningen har
resulterat i en bruttolista med tänkbara kontrollmål. Utifrån bruttolistan har arbetsgruppen
gjort en prioritering med hjälp av en så kallad risk- och väsentlighetsanalys.
Process/rutin
Ekonomi
Uppföljning av kostnader och intäkter
Anskaffning av varor och tjänster
Övriga utbetalningar
Inventarieförteckning och arkiv
Förtroendekänsliga poster
Krav och bevakningsrutiner: IKE
Inköpskort, attestreglemente
Attestreglementet
Körersättning dubbelt boende
Projektmedel
Utbetalning till enskild verksamhet
Leverantörstrohet
Inköpskort, upphandling
Process/rutin
Nämnd
GDPR

Kontrlmoment
EA01
EA02
EA03
EA04
EA05
EA06
EA07
EA08
EA09
EA10
EA11
EA12
EA13

Metod
S-prov
S-prov
S-prov
S-prov
S-prov
S-prov
S-prov
S-prov
S-prov
S-prov
S-prov
Pop.
Pop.

Gransknperiod
Uppföljn.
2 ggr/år
1 ggr/år
1 ggr/år
1 ggr/år
1 ggr/år
1 ggr/år
Februari, april
2 ggr/år
1 ggr/år
2 ggr/år
1 ggr/år
1 ggr/år

Ansvarig och Riskutförare
bedömn.
Ekch, RSF ek.
6
Ekch, RSF ek.
6
Ekch, RSF ek.
9
Ekch, RSF ek.
9
Ekch, RSF ek.
9
Ekch, RSF ek.
4
Ekch, RSF ek.
9
Ekch, RSF ek.
6
Ekch, RSF ek.
4
Ekch, RSF ek.
9
Ekch, RSF ek.
4
Ekch, Ch.lstd.
9
Ekch, Ch.lstd.
6

Rutin

Metod
Pop.

Gransknperiod
Juni

Ansvarig och Riskutförare
bedömn.
Nämnds,Ekch
12

EA14
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Process/rutin
Rutin
MeGransknAnsvarig och RiskHR
tod
period
utförare
bedömn.
Lönetillägg
EA20
Pop.
Maj
HR-Ekch
6
Bisyssla
EA21
Pop.
Maj
HR-Ekch
6
Resekostnader inkl körersättning
EA22
S-prov 2 ggr/år
HR-Ekch
6
Rapporteras till Utbildningsdirektör samt nämnd i samband med årsbokslut

Risk/
Väsent.
R3, V2
R2, V3
R3, V3
R3, V3
R3, V3
R2, V2
R3, V3
R2, V3
R2, V2
R3, V3
R2, V2
R3, V3
R3, V2
Risk/
Väsent.
R4, V3
Risk/
Väsent.
R3, V2
R3, V2
R2, V3
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4. Kontrollmoment - test av kontroll
4.1 Uppföljning av kostnader och intäkter, EA 01
Test av kontroll vid månadsuppföljning - Uppföljning av kostnader och intäkter
Löpande-checklista vid månadsuppföljning
KONTROLL
Kontrollnamn:

EA01 Uppföljning av kostnader och intäkter

Förvaltning:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utförare:

Intendent, ekonom, RSF

Test intervall:

Högst 3 ggr per år

Typ av riskområde:

Internrisk-redovisningsrisk

Urvalsmetod:

Stickprov

Metod och åtgärd

Uppföljning genomförs av ansvarig intendent eller motsvarande för respektive
skolområde/enhet, avdelningschef-controller, vid ekonomisk uppföljning. Årligen
genomförs utöver detta utökad uppföljning av särskilda områden.

Ärendenr RS GVN BUN 2020/10 Datum 2020-05-18

Vad

Hur

Budget vs redovisning

Har kontrollerat att den löpande redovisningen matchar
hur budgeten är lagd. Eventuellt större/avvikande poster rapporteras till avdelnings- och ekonomichef.

Åtgärdsplan

Är vid behov ifylld. Åtgärdsplanens effekter
skall medräknas i det prognostiserade resultatet.

Periodiseringar

Utfallet är vid behov periodiserat.

Budgetomföringar

Eventuella budgetomföringar genomförs.

Investeringsmedel

Följs upp kontinuerligt på aktuella ansvar

Barn- och elevvolymer

Uppföljning av budgeterade, verkliga och prognostiserade barnoch elevvolymer samt förändringar i antal (medräknas i prognos).

Löner

Översiktlig granskning av att lönekostnaden är rätt, dvs att personalen är fördelad
på rätt kodsträng och att rätt personal är kopplade till resp ansvar.

Personalfrågor

Uppkomna personalfrågor hänvisas till HR.

Statsbidrag

Följer upp utfall mot budget. Säkerställer att skol- och förskoleområde
redovisar vad de använt budgetmedel till genom att kontera på projekt.

Rapporter

Önskemål och frågor om rapporter i ekonomisystemet har identifierats, dessa
skapas efter behov.
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4.2 Attestreglementet, EA 08
INTERN KONTROLL - Test av kontroll
Attestreglemente
KONTROLL
Kontrollnamn:

EA13 Attestreglemente

Förvaltning:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utförare:

Ekonom RSF

Test intervall:

Två gånger per år – februari och april månad

Typ av riskområde:

Internrisk-redovisningsrisk

Urvalsmetod:

Stickprov

Metod och åtgärd:

Välj genom stickprov från transaktionslista ut ett antal verifikationer och
säkerställ att attestreglementets regler följs exempelvis avseende attestbehörigheter, att överordnad attesterat resor, att relevanta anteckningar
gjorts där så krävs.

TEST
Område/enhet:
Testperiod:

Urvalsstorlek:

Beskrivning av
genomfört test:

Beskrivning av
urval:

RESULTAT
Granskning
utförd av:

Datum:

Resultat:

Ärendenr RS GVN BUN 2020/10 Datum 2020-05-18

Kommentar:

Rapporterats till:

Datum:
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4.3 GDPR, EA 14
INTERN KONTROLL - Test av kontroll
GDPR
KONTROLL
Kontrollnamn:

EA 14 GDPR

Förvaltning:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utförare:

Nämndsekreterare - Ekonomichef

Test intervall:

1 gång per år - Juni månad

Typ av riskområde:

Personuppgiftsbehandling

Urvalsmetod:

Hela populationen avseende chefer

Metod och åtgärd:

1. Ta fram sammanställning över alla chefer
2. Utforma frågeformulär utifrån nedanstående frågeställningar:
- Förvarar din enhet personuppgifter så att endast behöriga har tillgång till
dem?
- Hur säkerställer din enhet att all personal har kunskap att följa de krav som
ställs utifrån EU:s dataskyddsförordning?
- Har din enhet rutiner för att hålla registerförteckningen uppdaterad?
- Har din enhet tillräckligt med kunskap för att proaktivt upptäcka personuppgiftsincidenter?
3. Frågeformuläret innehåller följande svarsalternativ:
- Ja
- Nej - med svarsruta
- Delvis - med svarsruta
4. Skicka ut frågeformulär och sammanställ materialet

TEST
Område/enhet:
Testperiod:
Beskrivning av
genomfört test:

Urvalsstorlek:

Ärendenr RS GVN BUN 2020/10 Datum 2020-05-18

Beskrivning av
urval:

RESULTAT
Granskning
utförd av:
Resultat:
Kommentar:

Rapporterats till:

Datum:

Datum:
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4.4 Lönetillägg, EA 20
INTERN KONTROLL - Test av kontroll
Lönetillägg
KONTROLL
Kontrollnamn:

EA20 Lönetillägg

Förvaltning:
Utförare:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
HR-chef/Ekonomichef

Test intervall:

En gång per år - maj månad

Typ av riskområde:

Internrisk

Urvalsmetod:

Population hela urvalet

Metod och åtgärd:

Välj hela populationen från transaktionslista av urvalet, säkerställ att
riktlinjerna för lönetillägg i Region Gotlands personalhandbok följs. Lönearter som väljs ut för populationen är följande:
• 20 Lönetillägg chef
• 21 för tillägg som utgår för tillfälliga arbetsuppgifter
• 22 för tillägg med anledning av speciella arbetstidsöverenskommelser
fastlagda i kollektivavtal

TEST
Område/enhet:
Testperiod:

Urvalsstorlek:

Beskrivning av
genomfört test:

Beskrivning av
urval:

RESULTAT
Granskning
utförd av:

Datum:
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Resultat:
Kommentar:

Rapporterats till:

Datum:
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4.5 Bisyssla, EA 21
INTERN KONTROLL - Test av kontroll
Bisyssla
KONTROLL
Kontrollnamn:

EA21 Bisyssla

Förvaltning:
Utförare:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
HR-chef/Ekonomichef

Test intervall:

En gång per år - maj månad

Typ av riskområde:

Internrisk

Urvalsmetod:

Population hela urvalet

Metod och åtgärd:

Välj hela populationen från transaktionslista av urvalet, säkerställ att
riktlinjerna för bisyssla i Region Gotlands personalhandbok följs enligt
följande:
1. Information, bisyssla meddelad vid medarbetarsamtal och vid introduktion av nyanställda
2. Dokumentation, att blankett används och finns tillgänglig
3. Bedömning, av bisyssla är rimlig i förhållande till
• Förtroende
• Arbetshindrande
• Konkurrens
4. Sammanställd
Exkludera samkörning med bolagsverket mfl.

TEST
Område/enhet:
Testperiod:

Urvalsstorlek:

Beskrivning av
genomfört test:

Beskrivning av
urval:
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RESULTAT
Granskning
utförd av:

Datum:

Resultat:
Kommentar:

Rapporterats till:

Datum:
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5. Metod

Kontroll

Test

Resultat

Kontrollnamn:
Typ av riskområde:
Test intervall:
Urvalsmetod:
Metod och åtgärd:

INSTRUKTIONER
Namn på kontroll enligt fastställd intern kontrollplan.
Internrisk-redovisningsrisk
Månadsvis, Terminsvis eller Årsvis
Stickprov eller hela populationen
Beskrivning av kontrollen på ett sätt som möjliggör bedömningen godkänd eller ej vid test av
kontroll.

Område/enhet:
Testperiod:
Urvalsstorlek:
Beskrivning av test:
Beskrivning av urval:

Ange om test avser skolområde (ange namn) eller hela förvaltningen (ange "UAF")
Beroende på test, intervall ange År-Mån, År-Termin eller År
Antal testade stickprov som detta testprotokoll avser.
Beskriv hur testet genomförts.
Ange testade stickprov med namn, nummer, datum och eller annat på ett sätt som möjliggör
upprepande av test. Bifoga om möjligt förteckning över populationen med urvalda stickprov
markerade.

Datum:
Resultat:

Datum för testets genomförande.
Ange Godkänt, Ej godkänt eller Ej godkänt och rättat.

Kommentar:

Ange ev. kommentar till testresultat.

Urvalsmetod:

Vid val av stickprov används systematiskt urval.
En population exempelvis kan bestå av en lista av verifikationer, fakturor, projekt, utbetalningar, kvittenser, skol- eller rektorsområden, placeringar, eller någon annan typ av förteckning.
Varje enskild post, t. ex. en verifikation, är då en individ i den populationen. Totalt antal individer i populationen = n stycken. Förslagsvis sorteras listan på beloppsmässig storlek inför urvalet.

Urvalsstorlek:
Urval / stickprov

Vid populationer där det totala antalet individer är:

5-250

>250

10%

25 st

Testa följande antal stickprov:

Först väljs den första individen att testa:

Därefter väljs de övriga individerna att testa:
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<5

Hela popu- Välj en av de Välj en av de
lationen
första 10 in- första 25 in(samtliga individerna
dividerna.
divider) testas.
Var 10:e inVar n/25:e
divid
individ
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Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ansökan om ersättning 2015 till 2019 och momskompensation
för redan utbetalda ersättningar 2010 till 2013.
Förslag till beslut

•
•
•

Guteskolan AB ersätts med 1 441 177 kronor plus 6 procent moms på grund av
att den kommunala gymnasieskolan erhållit resurstillskott för år 2015, 2016, 2017,
2018 och 2019.
Guteskolan AB ersätts med momskompensation för år 2010, 2011, 2012 och
2013 med 29 210 kronor.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om tilläggsbudgetering på
driften genom omdisponering av det egna kapitalet med 1 470 387 kronor för att
utbetala det totala kompensbeloppet till Guteskolan AB

Sammanfattning

Guteskolan AB ansöker om ersättning motsvarande underskotten i Region Gotlands
gymnasieskolor för åren 2015 till 2019, se bilaga 3. Förvaltningen gör bedömningen
att ersättning ska utbetalas för åren.
Guteskolan ansöker om ersättning motsvarande 6 procent i momskompensation för
åren 2010, 2011, 2012 och 2013, se bilaga 4. Förvaltningen gör bedömningen att
ersättning för momskompensation ska utbetalas för åren.
Förvaltningen föreslår nämnden att genom tilläggsbudgetering till driften
omdisponera 1 470 387 kronor från det egna kapitalet för att utbetala det totala
kompensationsbeloppet till Guteskolan AB. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens egna kapital uppgår till 21 miljoner kronor år 2020.
1 (3)
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Ärendebeskrivning inklusive överklagande hänvisning

Guteskolan AB anser sig ha rätt till kompensation för underskotten i Region
Gotlands gymnasieskolor i enlighet med Kammarrättens dom i Jönköping avgörande
mål nr 1230-1233-14.
Guteskolan AB hemställer att GVN ska beräkna och utge ersättning motsvarande de
resurstillskott som Region Gotlands underskott utgjort och hänvisar till den
omprövningsskyldighet som följer av 27 § förvaltningslagen.
I enlighet med Kammarrättens1 dom ska också momskompensation på 6 procent
ingå i ersättningen.
Specifikt begärs momskompensation för år 2010 till 2013 då någon kompensation
för moms inte har utbetalats till Guteskolan AB för de kompensationsbelopp som
nämnden har fastställt som underskott (resurstillskott i kommunala gymnasieskolan)
och utbetalat till Guteskolan AB för åren.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tillämpning och bedömning av hur
kompensation för ett underskott skall framräknas är enligt följande:
-

Region Gotlands fastställda bidragsbelopp utbetalas för de inriktningar som
även Region Gotland erbjuder
Ersättning enligt riksprislistan utbetalas för övriga inriktningar och nationella
program som Region Gotland inte erbjuder

Tillämpningen får stöd av domstolsbeslut (mål nr 2941-13), Kammarrätten i
Jönköping, enligt sid 3, följande:
”Av förarbetena till aktuell lagstiftning framgår att riksprislistans programbelopp skall
gälla om den inriktningen som den fristående skolan har inte erbjuds av kommunen.
Detta skall gälla även om kommunen erbjuder det nationella programmet ifråga (jfr
prop. 2008/09:171 s.50)”
Detta innebär att om kompensation skall medges, till Guteskolan AB, för den
kommunala skolans underskott måste Guteskolan AB haft elever inskrivna på de
inriktningar och program som Region Gotland erbjöd och där programmen med
dess inriktningar redovisat en negativ avvikelse. Guteskolans antal elever per program
och inriktningar har framkommit genom elevtal hämtade från nämndens årsbokslut
som i sin tur har grund i elevregistreringsprogrammet IST/Extens och utställda
fakturor från Guteskolan AB.
Guteskolans utbud av program, antal elever uttryckt genom den kommunala skolans
resultat per program år 2015 till 2019 redovisas enligt bilaga 1.
Beräkningar per kommunal gymnasieskola och program år 2015 till 2019 redovisas
enligt bilaga 2.
Överklagandeanvisning

Vill ni överklaga regionfullmäktiges och/eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut i Region Gotland ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
1

KR, mål 8846-15
2 (3)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/84

Stockholm och besvära er över beslutet. I överklagandet ska ni ange vilket beslut det
gäller (kom ihåg att uppge diarienummer), vilken förändring ni vill ha och varför ni
anser att beslutet ska ändras. Underteckna skrivelsen med namn och
namnförtydligande samt uppge adress och telefonnummer.
Överklagandet ska vara ställt till

Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

men skickas till:

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
621 81 Visby
.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
Om ni har överklagat i rätt tid kommer regionen att ompröva ert ärende. Om
regionen kan ändra beslutet enligt er begäran, kommer ni att få ett meddelande om
detta. I annat fall kommer er skrivelse att skickas vidare till förvaltningsrätten
tillsammans med en kopia på det överklagade beslutet och eventuella andra
handlingar som kan ha betydelse för ärendet.
Beslutsunderlag
1. Guteskolans utbud av program, antal elever uttryckt genom den kommunala skolans resultat per
program år 2015 till 2019
2. Beräkningar per kommunal gymnasieskola och program år 2015 till 2019
3. Ansökan om kompensation Guteskolan AB år 2015, 2016,2017, 2018 och 219
4. Ansökan om momskompensation för underskotten för år 2010, 2011, 2012 och 2013

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

3 (3)

Bilaga 1

Guteskolan, exkl asyl
Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Verkligt
antal
årselever
16,7

Ekonomiprogrammet (EK)
Estetiska programmet (ESBIL)

2015
Avvikelse
per elev

2016
2017
2018
2019
Verkligt Avvikelse Differens Verkligt Avvikelse Differens Verkligt Avvikelse Differens Verkligt Avvikelse Differens
antal
antal
antal
antal
per elev
per elev
per elev
per elev
årselever
årselever
årselever
årselever
0,0
16,7
0
0
22,5
‐4 368
-98 280
38,5
0
0
40
0
0

Differens

0

9,0

-238

-2 142,0

9,0

12,5

0

0,0

12,5

Estetiska programmet (ESMUS)

5,9

0

0,0

5,9

Estetiska programmet (ESTEST)

13,7

0

0,0

13,7

Hantverksprogrammet (HV)

23,7

0

0,0

23,7

Naturbruksprogrammet (NB)

7,5

-17

-127,5

7,5

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

7,9

0

0,0

6,9

Restaurang- och livsmedels-pr. (RL)

20,6

-10 887

-224 108,9

20,6

Samhällsvetenskapsprogr. (SA)

11,5

0

0,0

11,5

Teknikprogrammet (TE)

18,1

-1 379

-24 939,2

18,1

Individuellt alternativ (IMIND/IMA)

-

-8 520

0,0

Preparandutbildning (IMPRE)

14,3

-8 520

-122 134,2

14,3

Yrkesintroduktion (IMYRK/IMY)

10,6

-8 520

-90 184,2

10,6

Språkintroduktion (IMSPR/IMS)

2,5

-8 520

-21 300,0

2,5

Totalt Guteskolan, exkl asyl

174,4

-484 936

174,4

-

0
0
‐4 554
0
0
‐15 523
‐3 534
‐9 825
0
0
‐2 602
‐2 602
‐2 602
‐2 602

0

8,5

0

15,5

-26 937

7

0

13,5

0

22,5

-116 423

6

-24 385

9,5

-202 248

22,5

0

13,5

0

21

0,0

0,5

-37 300

7

-27 542

13

-6 505

8

-441 338

197,5

I tabellerna är inte elever i asyl medräknat
Med avvikelse 0 (noll) per elev, menas att programmet gjort ett postivt resultat
Antal årselever är de utav nämnden fastställda antal elever i årsbokslutet för respektive år
Ingen särredovsning av naturbruksprogrammets inriktningar, läses ihop
Barn och fritidsprogrammet 2017 avdrag för 7 elever för inriktningen "Fritid och hälsa", den kommunala skolan anordnade inte inriktningen
Naturvetenskapsprogrammet 2016 avdrag för 1 elev för inriktningen "Naturvetenskap samhälle", den kommunala skolan anordnade inte inriktningen

Totalt resurstillskott att kompensera

-1 441 177 kronor

‐2 459
0
0
0
0
0
0
‐325
‐315
0
0
0
0
0

-20 902

10,0

0

14,0

0

10,5

0

14,5

0

20,0

0

4,5

0

12,5

-7 313

18,5

-4 253

18,0

0

14,5

0

2,0

0

12,0

0

15,0

0

13,0

-130 747

217,5

0
0
0
0
0
‐6 831
0
0
0
0
0
0
0
0

Belopp
Totalt

-98 280

0

12

0

0

-23 044

0

9

-12 069

-108 621

-108 621

0

13

0

0

-26 937

0

15

0

0

0

0

22

0

0

0

-30 740

5

-19 078

-95 390

-242 680

0

12

-1 061

-12 732

-37 117

0

20

0

0

-433 669

0

18

0

0

-4 253

0

22

0

0

-24 939

0

6

-2 531

-13 921

-13 921

0

15

-2 531

-37 965

-197 399

0

20

-2 531

-49 355

-167 081

0

14

-2 531

-35 434

-63 239

-30 740

241

-353 417

-1 441 177

Bilaga 2
Årsbokslut 2015
Wisbygymnasiet söder
Resultatrapport
Budget
Intäkter

Utfall

Resultat

-61 470 000

-62 342 657

872 657

44 506 000

47 030 648

-2 524 648

36 251

-36 251

16 964 000

17 034 538

-70 538

0

1 758 780

-1 758 780

Kategori

Budget

46610 Adm gymnasiet Söder

11 541 000

10 934 641

606 359

789,0

769

46611 Ämnesansvariga Söder

1 108 000

631 315

476 685

789,0

604

789,0

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa
Gemensamma kostnader (GEM)

46617 Individuellt val
Summa, gemensamt per elev

Utfall

Resultat

Elever

3 247 000

2 774 491

472 509

15 896 000

14 340 447

1 555 553

599
1 972

Program

Budget

Utfall

46612 Samhällsvetenskapsprogrammet

-7 132 000

-6 391 776

-740 224

265,5

-2 788

1 972

1 130

314

-258 000

-395 510

137 510

54,0

2 546

1 972

1 130

5 648

-3 077 000

-2 569 379

-507 621

152,0

-3 340

1 972

1 130

-238

-597 000

-402 906

-194 094

35,0

-5 546

1 972

1 130

-2 444

-1 546 000

-1 319 621

-226 379

67,5

-3 354

1 972

1 130

-252
-10 887

46613 Barn- och fritidsprogrammet
46615 Ekonomiprogrammet
46616 Humanistiska programmet
46622 Handels- & administrationsprogrammet

Resultat

Avvikelse

Antal
elever

Avvikelse
per elev

GEM
per elev

Övrigt

Totalt
per elev

46623 Restaurang och livsmedelsprogrammet

-1 736 000

-840 673

-895 327

64,0

-13 989

1 972

1 130

46624 Estetiska programmet, bild och teater

-1 703 000

-1 599 960

-103 040

39,0

-2 642

1 972

1 130

460

216 000

156 529

59 471

37,0

1 607

1 972

1 130

4 709

46626 Estetiska programmet, musik
46627 Vård och omsorgsprogrammet
46628 Hotell- o turismprogrammet
Grupp

431 000

1 186 087

-755 087

37,5

-20 136

1 972

1 130

-17 034

-494 000

-404 458

-89 542

37,5

-2 388

1 972

1 130

714

-15 896 000

-12 581 667

-3 314 333

789

0

1 758 780

-1 758 780

(ES den rörliga bildens språk räknas ihop med ES bild)

Totalt skola
Övrigt
Aktivitet
4580 Skolhälsovård
4650 Elevmåltider
Lokaler
Summa

Budget

Utfall

Resultat

Antal
elever

Avvikelse
per elev

3 142 000

3 142 000

0

1 454,5

0

10 109 000

8 592 867

1 516 133

1 454,5

1 042

1 454,5

45 541 000

45 413 329

127 671

58 792 000

57 148 196

1 643 804

88
1 130

Bilaga 2
Årsbokslut 2015
Wisbygymnasiet norr
Resultatrapport
Budget
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader

Utfall

Resultat

-74 759 000

-72 936 591

-1 822 409

49 636 000

50 890 610

-1 254 610

116 000

48 053

67 947

25 007 000

24 975 921

31 079

0

2 977 993

-2 977 993

Summa
Gemensamma kostnader (GEM)
Kategori

Budget

Utfall

46552 Individuellt val
46630 Adm gymnasiet Norr
Summa, gemensamt per elev
Program
46631 VVS och fastighetsprogrammet

Resultat

Elever

Avvikelse

326 379

-326 379

665,5

-490

13 328 000

15 570 606

-2 242 606

665,5

-3 370

13 328 000

15 896 985

-2 568 985

Budget

Utfall

Resultat

-3 860
Antal
elever

Avvikelse
per elev

GEM
per elev

Övrigt

Totalt
per elev

3 000

-496 580

499 580

29,5

16 935

-3 860

1 130

46632 Naturvetenskapsprogrammet

-2 251 000

-2 673 707

422 707

128,5

3 290

-3 860

1 130

560

46634 Teknikprogrammet

-1 938 000

-2 052 140

114 140

84,5

1 351

-3 860

1 130

-1 379

46635 El- och energiprogrammet

-3 652 000

-2 252 497

-1 399 503

85,0

-16 465

-3 860

1 130

-19 195

-340 000

68 555

-408 555

34,0

-12 016

-3 860

1 130

-14 746

77 000

-543 125

620 125

27,0

22 968

-3 860

1 130

20 238

-1 477 000

-1 740 460

263 460

71,5

3 685

-3 860

1 130

955

726 000

499 361

226 639

23,5

9 644

-3 860

1 130

6 914

46636 Fordonsprogrammet
466362 Transportteknik
46637 Bygg- och anläggnngsprogramme
46638 Sjöfartsutbildningen
46639 Naturbruksprogrammet
46651 Introduktionsprogram
Grupp

-343 000

-440 686

97 686

36,0

2 714

-3 860

1 130

-17

-4 133 000

-3 287 714

-845 286

146,0

-5 790

-3 860

1 130

-8 520

-13 328 000

-12 918 992

-409 008

665,5

(Introduktionsprogrammen har en och samma organisation ingen särredovisning per introduktionsprogram)
(Naturbruksprogrammets inriktningar räknas ihop, ingen särredovisning)

Totalt skola
Övrigt
Aktivitet
4580 Skolhälsovård
4650 Elevmåltider
Lokaler
Summa

14 205

0
Budget

2 977 993
Utfall

-2 977 993
Resultat

Antal
elever

Avvikelse
per elev

3 142 000

3 142 000

0

1 454,5

0

10 109 000

8 592 867

1 516 133

1 454,5

1 042

1 454,5

45 541 000

45 413 329

127 671

58 792 000

57 148 196

1 643 804

88
1 130

Bilaga 2
Årsbokslut 2016
Wisbygymnasiet söder
Resultatrapport
Budget
Intäkter
Personalkostnader

Utfall

Resultat

-59 697 000

-58 605 649

-1 091 351

46 360 000

45 898 662

461 338

Lokalkostnader

43 262

-43 262

13 337 000

11 993 677

1 343 323

0

-670 048

670 048

Kategori

Budget

46610 Wisbygymnasiet Söder

12 887 000

11 901 414

985 586

763,0

46611 Ämnesansvariga

1 063 000

993 668

69 332

763,0

91

46617 Individuellt val

2 863 000

2 540 689

322 311

763,0

422

16 813 000

15 435 771

1 377 229

Övriga kostnader
Summa
Gemensamma kostnader (GEM)

Summa, gemensamt per elev

Utfall

Elever

1 292

1 805

Budget

46612 Samhällsvetenskapsprogramm

-6 821 000

-6 686 565

-134 435

256,5

-524

1 805

306

1 587

-947 000

-1 357 473

410 473

52,0

7 894

1 805

306

10 005

-4 098 000

-3 958 965

-139 035

163,5

-850

1 805

306

1 261

-308 000

-387 713

79 713

28,5

2 797

1 805

306

4 908

46622 Handels och administrationspro

-1 364 000

-1 400 339

36 339

67,0

542

1 805

306

2 653

46623 Restaurang och livsmedelsprog

-1 353 000

-714 447

-638 553

53,5

-11 936

1 805

306

-9 825

46624 Estetiska programmet, bild tea

-383 000

-418 645

35 645

29,0

1 229

1 805

306

3 340

4662420 Estetiskaprogrammet musik

-841 000

-611 046

-229 954

34,5

-6 665

1 805

306

-4 554

46615 Ekonomiprogrammet
46616 Humanistiska programmet

Resultat

Avvikelse

Program

46613 Barn- och fritidsprogrammet

Utfall

Resultat

Antal
elever

Avvikelse
per elev

GEM
per elev

Övrigt

Totalt
per elev

46627 Vård och omsorgsprogrammet

155 000

339 148

-184 148

38,5

-4 783

1 805

306

-2 672

46628 Hotell och turismprogrammet

-853 000

-909 775

56 775

40,0

1 419

1 805

306

3 530

-16 813 000

-16 105 820

-707 180

763,0

0

-670 049

670 049

Summa
Totalt skola
Övrigt
Aktivitet

Budget

Utfall

Resultat

Antal
elever

Avvikelse
per elev

4580 Skolhälsovård

3 142 000

3 142 000

0

1 493,5

-

4650 Elevmåltider

8 803 000

8 385 284

417 716

1 493,5

280

44 552 000

44 512 825

39 175

1 493,5

56 497 000

56 040 109

456 891

Lokaler
Summa

26
306

Bilaga 2
Årsbokslut 2016
Wisbygymnasiet norr
Resultatrapport
Budget
Intäkter

Utfall

Resultat

-73 790 000

-72 631 679

-1 158 321

52 542 000

53 356 648

-814 648

64 000

141 469

-77 469

21 184 000

21 864 989

-680 989

0

2 731 426

-2 731 426

Kategori

Budget

46630 Wibygymnasiet Norr

12 848 000

15 699 762

-2 851 762

730,5

1 750 000

1 208 029

541 971

730,5

14 598 000

16 907 791

-2 309 791

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa
Gemensamma kostnader (GEM)

46652 Individuellt val
Summa, gemensamt per elev
Program

Utfall

Budget

Utfall

Resultat

Elever

Resultat

Avvikelse
-3 904
742
-3 162

Antal
elever

Avvikelse
per elev

GEM Övrigt Totalt
per elev
per elev

-623 000

-444 241

-178 759

26,5

-6 746

-3 162

306

-9 602

46632 Naturvetenskapsprogrammet

-3 395 000

-3 310 533

-84 467

124,5

-678

-3 162

306

-3 534

46634 Teknikprogrammet

-1 242 000

-1 563 573

321 573

82,0

3 922

-3 162

306

1 066

46635 El- och energiprogrammet

-2 021 000

-1 904 116

-116 885

81,5

-1 434

-3 162

306

-4 290

46636 Fordonsprogrammet

-641 000

-568 832

-72 168

28,5

-2 532

-3 162

306

-5 388

4663620 Transportteknik

-554 000

-782 583

228 583

23,0

9 938

-3 162

306

7 082

-1 653 000

-1 303 030

-349 970

62,5

-5 600

-3 162

306

-8 456

46631 VVS och fastighetsprogrammet

46637 Bygg- o anläggningsprogramm
46638 Sjöfartsutbildingen
46639 Naturbruksprogrammet
4665120-50 Introduktionsprogram
Summa

-84 000

-373 643

289 643

24,5

11 822

-3 162

306

8 966

-994 000

-474 634

-519 366

41,0

-12 667

-3 162

306

-15 523

254

-3 162

306

-2 602

-3 391 000

-3 451 181

60 181

236,5

-14 598 000

-14 176 366

-421 635

730,5

(Introduktionsprogrammen har en och samma organisation ingen särredovisning per introduktionsprogram)
(Naturbruksprogrammets inriktningar räknas ihop, ingen särredovisning)

Totalt skola
Övrigt
Aktivitet

0
Budget

2 731 425
Utfall

-2 731 426
Resultat

Antal
elever

Avvikelse
per elev

4580 Skolhälsovård

3 142 000

3 142 000

0

1 493,5

0

4649 Elevmåltider

8 803 000

8 385 284

417 716

1 493,5

280

1 493,5

Lokaler
Summa

44 552 000

44 512 825

39 175

56 497 000

56 040 109

456 891

26
306

Bilaga 2
Årsbokslut 2017
Wisbygymnasiet
Resultatrapport
Budget
Intäkter
Flödesbidrag, rörliga
Personalkostnader
Lokalkostnader

Utfall

Resultat

-15 074 000

-13 306 115

-1 767 885

-113 925 000

-119 682 074

5 757 074

94 387 000

96 328 689

-1 941 689

78 000

144 642

-66 642

34 534 000

35 918 952

-1 384 952

0

-595 906

595 906

Kategori

Budget

46610 Wisbygymnasiet Södra

12 717 000

12 839 021

-122 021

1 495,0

-82
78

Övriga kostnader
Summa
Gemensamma kostnader (GEM)

46611 Ämnesansvariga

Utfall

Resultat

Elever

Avvikelse

901 000

785 071

115 929

1 495,0

1 967 000

1 897 852

69 148

1 495,0

46

0

-62 182

62 182

1 495,0

42

46630 Wibygymnasiet Norra

16 801 000

16 393 648

407 352

1 495,0

272

46652 Individuellt val, norra

1 824 000

2 006 026

-182 026

1 495,0

-122

34 210 000

33 859 436

350 564

46617 Individuellt val, södra
46629 Biblioteket Säve

Summa, gemensamt per elev

Budget

Utfall

46612 Samhällsvetenskapsprogrammet

-6 130 000

-6 085 539

-44 461

251,5

-177

234

-372

-315

46613 Barn- och fritidsprogrammet

-1 177 000

-973 976

-203 024

48,0

-4 230

234

-372

-4 368

46615 Ekonomiprogrammet

-3 445 000

-3 037 694

-407 306

175,5

-2 321

234

-372

-2 459

-820 000

-616 217

-203 783

25,5

-7 991

234

-372

-8 129

-1 816 000

-1 837 567

21 567

69,5

310

234

-372

172

46623 Restaurang och livsmedelsprogrammet

-844 000

-835 864

-8 136

43,5

-187

234

-372

-325

46624 Estetiska programmet, bild

-370 000

-890 711

520 711

26,5

19 649

234

-372

19 511

46624 Estetiska programmet, musik

-323 000

-790 300

467 300

34,5

13 545

234

-372

13 407

46627 Vård och omsorgsprogrammet

-450 000

-269 306

-180 694

42,5

-4 252

234

-372

-4 390

46628 Hotell och turismprogrammet

-410 000

-802 288

392 288

38,5

10 189

234

-372

10 051

46622 Handels och administrationsprogrammet

Antal
elever

Avvikelse
GEM Övrigt Totalt
per elev per elev
per elev

Program

46616 Humanistiska programmet

Resultat

234

46631 VVS och fastighetsprogrammet

-1 069 000

-785 381

-283 619

26,0

-10 908

234

-372

-11 046

46632 Naturvetenskapsprogrammet

-3 068 000

-3 402 311

334 311

121,0

2 763

234

-372

2 625

46634 Teknikprogrammet

-2 343 000

-2 408 844

65 844

88,0

748

234

-372

610

46635 El- och energiprogrammet

-2 252 000

-2 061 275

-190 725

85,5

-2 231

234

-372

-2 369

46636 Fordonsprogrammet

-1 046 000

-1 046 506

506

43,0

12

234

-372

-126

Bilaga 2
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Program

Budget

Utfall

46637 Bygg- o anläggningsprogrammet

-1 903 000

-1 475 351

-427 649

63,5

-6 735

234

-372

-6 873

-417 000

1 154 860

-1 571 860

23,0

-68 342

234

-372

-68 480

46639 Naturbruksprogrammet

-2 361 000

-2 394 190

33 190

52,0

638

234

-372

500

4665120-50 Introduktionsprogram

-3 966 000

-5 896 884

1 930 884

237,5

8 130

234

-372

7 992

-34 210 000

-34 455 344

245 344

1 495

46638 Sjöfartsutbildingen

Summa

Resultat

Antal
elever

Avvikelse
GEM Övrigt Totalt
per elev per elev
per elev

(Introduktionsprogrammen har en och samma organisation ingen särredovisning per introduktionsprogram)
(Naturbruksprogrammets inriktningar räknas ihop, ingen särredovisning)

Totalt skola
Övrigt
Program

0

Budget

-595 908

Utfall

595 908

Resultat

Antal
elever

Avvikelse
per elev

4580 Skolhälsovård

3 142 000

3 142 000

0

1 495

0

4650 Elevmåltider

8 400 000

8 390 014

9 986

1 495

7

1 495

Lokaler
Summa

49 870 000

50 435 674

-565 674

61 412 000

61 967 688

-555 688

-378
-372

Bilaga 2
Årsbokslut 2018
Wisbygymnasiet
Resultatrapport
Budget
Intäkter
Flödesbidrag, rörliga

Utfall
-8 934 917

1 838 917

-120 227 000

-123 092 600

2 865 600

-173 000

173 000

Flödesbidrag fast
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader

Resultat

-7 096 000

93 276 000

92 426 363

849 637

48 000

150 733

-102 733

33 999 000

33 651 845

347 155

0

-5 971 575

5 971 575

Summa
Gemensamma kostnader (GEM)
Kategori
4661000 Wisbygmnasiet söder
4661100 Ämnesansvariga

Budget

Utfall

Resultat

Elever

Avvikelse

33 528 000

28 362 551

5 165 449

1 492,0

3 462

1 312 000

1 818 399

-506 399

1 492,0

-339

6 133

-6 133

1 492,0

-4

4 323 672

-47 672

1 492,0

-32

4661311 Vakant
4661700 Individuellt val

4 276 000

4662900 Bibliotek Säve

1 665 000

1 409 991

255 009

1 492,0

171

120 000

1 367 151

-1 247 151

1 492,0

-836

80 063

-80 063

1 492,0

Grupp

40 901 000

37 367 960

3 533 040

Program

Budget

Utfall

4663000 Wisbygymnasiet norr
4665200 Individuellt val

4661200 Samhällsvetenskapsprogram
4661300 Barn o fritidsprogrammet
4661500 Ekonomiprogrammet
4661600 Humanistiska programmet
4662200 Handel o administration
4662300 Restaurang o livsmedelspr
4662400 Estetiska programmet

Resultat

-54
2 368

Antal
elever

Avvikelse
per elev

GEM
per elev

Övrigt

Totalt
per elev

-7 215 000

-6 893 682

-321 318

259,5

-1 238

2 368

-756

374

-948 000

-892 118

-55 882

43,5

-1 285

2 368

-756

327

-3 323 000

-3 527 683

204 683

175,5

1 166

2 368

-756

2 778

-871 000

-731 115

-139 885

24,0

-5 829

2 368

-756

-4 217

-1 554 000

-2 787 661

1 233 661

79,5

15 518

2 368

-756

17 130

-926 000

-1 257 679

331 679

43,0

7 713

2 368

-756

9 325

-1 262 000

-1 604 307

342 307

29,5

11 604

2 368

-756

13 216

4662420 Estetiskaprogrammet musik

-192 000

-380 688

188 688

36,0

5 241

2 368

-756

6 853

4662700 Vård o omsorgsprogrammet

-1 207 000

-1 864 881

657 881

45,0

14 620

2 368

-756

16 232

4662800 Hotell o turismprogrammet

-1 152 000

-1 078 171

-73 829

38,5

-1 918

2 368

-756

-306

-892 000

-1 133 586

241 586

29,0

8 331

2 368

-756

9 943

4663200 Naturventenskapsprogram

-5 061 000

-4 888 044

-172 956

129,5

-1 336

2 368

-756

276

4663400 Teknikprogrammet

-2 643 000

-3 080 541

437 541

89,5

4 889

2 368

-756

6 501

4663500 El- och energiprogrammet

-2 449 000

-2 119 131

-329 869

87,5

-3 770

2 368

-756

-2 158

4663100 Ämnesansvariga
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Program
4663600 Fordonsprogrammet

Budget

Utfall

Resultat

Antal
elever

Avvikelse
per elev

GEM
per elev

Övrigt

Totalt
per elev

-1 517 000

-1 177 974

-339 026

34,0

-9 971

2 368

-756

-8 359

944 000

816 066

127 934

4,0

31 984

2 368

-756

33 596

-1 671 000

-1 656 905

-14 095

69,0

-204

2 368

-756

1 408

-83 000

194 972

-277 972

26,0

-10 691

2 368

-756

-9 079

4663900 Naturbruksprogrammet

-4 309 000

-3 768 621

-540 379

64,0

-8 443

2 368

-756

-6 831

4665100-50 Introduktionsprogram

-4 570 000

-5 507 787

937 787

185,5

5 055

2 368

-756

6 667

-40 901 000

-43 339 536

2 438 536

1 492

4663621 Fordonsprogram transp tek
4663700 Bygg- o anläggningsprogr
4663800 Sjöfartsutbildningen

Grupp

(Introduktionsprogrammen har en och samma organisation ingen särredovisning per introduktionsprogram)
(Naturbruksprogrammets inriktningar räknas ihop, ingen särredovisning)

Totalt skola
Övrigt
Program

0

Budget

-5 971 576

Utfall

5 971 576

Resultat

Antal
elever

Avvikelse
per elev

4580 Skolhälsovård

3 142 000

3 142 000

0

1 492,0

0

4650 Elevmåltider

8 400 000

8 860 931

-460 931

1 492,0

-309

1 492,0

Lokalkostnader
Summa

42 453 000

43 119 957

-666 957

53 995 000

55 122 888

-1 127 888

-447
-756

Bilaga 2
Årsbokslut 2019
Wisbygymnasiet
Resultatrapport
Intäkter
Flödesbidrag rörligt
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader

Budget

Utfall

-6 363 000

-8 418 563

Resultat

-127 953 000

-128 548 030

595 030

98 647 000

94 700 845

3 946 155

2 055 563

37 000

491 224

-454 224

35 632 000

37 039 529

-1 407 529

0

-4 734 995

4 734 995

Totaler
Gemensamma kostnader (GEM)
Kategori
7246 Bibliotek Säve

Budget

Utfall

Resultat

7250 Rektor söder adm

26 925 000

23 583 516

3 341 484

1 516,0

2 204

7251 Biträdande rektor

8 205 000

6 375 740

1 829 260

1 516,0

1 207

7260 Rektor söder ämnesansv

2 008 000

2 196 510

-188 510

1 516,0

-124

7299 Rektor Söder Individ val

5 436 000

4 868 658

567 342

1 516,0

44 302 000

38 571 617

5 730 383

Utfall

Resultat

1 516,0

Avvikelse

1 547 193

Grupp

180 807

Elever

1 728 000

119

374
3 780

Program/ansvar

Budget

Antal
elever

Avvikelse
per elev

GEM
per elev

Övrigt

Totalt
per elev

7270 Rektor söder SA

-3 799 000

-5 862 940

2 063 940

267,5

7 716

3 780

-1 323

10 173

7290 Rektor söder BF

-849 000

-1 277 846

428 846

44,5

9 637

3 780

-1 323

12 094

7295 Rektor söder EK

-3 637 000

-3 617 773

-19 227

178,0

-108

3 780

-1 323

2 349

7297 Rektor söder HU

-1 075 000

-1 312 447

237 447

24,0

9 894

3 780

-1 323

12 351

7320 rektor söder HA

-3 446 000

-3 528 551

82 551

93,5

883

3 780

-1 323

3 340

7323 Rektor söder RL

-1 409 000

-1 473 515

64 515

45,0

1 434

3 780

-1 323

3 891

7326 Rektor söder ESbd te

-1 885 000

-1 478 260

-406 740

28,0

-14 526

3 780

-1 323

-12 069
3 728

7328 Rektor söder ESmu

-514 000

-560 376

46 376

36,5

1 271

3 780

-1 323

7336 Rektor söder VO

-2 232 000

-2 596 891

364 891

49,0

7 447

3 780

-1 323

9 904

7338 Rektor söder HT

-1 274 000

-1 137 572

-136 428

35,5

-3 843

3 780

-1 323

-1 386

7350 Rektor norr VF

-2 089 000

-1 205 050

-883 950

28,5

-31 016

3 780

-1 323

-28 559

7360 Rektor norr NA

-5 804 000

-5 297 366

-506 634

144,0

-3 518

3 780

-1 323

-1 061

7370 Rektor norr TE

-3 163 000

-3 302 000

139 000

92,0

1 511

3 780

-1 323

3 968

7380 WG El och Energiprog

-1 958 000

-2 185 272

227 272

88,0

2 583

3 780

-1 323

5 040

7386 Rektor norr FT

-1 813 000

-1 551 528

-261 472

42,5

-6 152

3 780

-1 323

-3 695

7392,7395 Rektor norr BA

-1 886 000

-2 158 613

272 613

76,5

3 564

3 780

-1 323

6 021

152 000

563 403

-411 403

28,0

-14 693

3 780

-1 323

-12 236

7398 Rektor norr SF

Bilaga 2
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7404,7405 WG NB Lant, dju
7421-7429 Introduktionsprogram
Skola

-5145000

-3551386

-1593614

74,0

-21 535

3 780

-1 323

-19 078

-2 476 000

-1 772 629

-703 371

141,0

-4 988

3 780

-1 323

-2 531

-44 302 000

-43 306 612

-995 388

1 516

(Introduktionsprogrammen har en och samma organisation ingen särredovisning per introduktionsprogram)
(Naturbruksprogrammets inriktningar räknas ihop, ingen särredovisning)

Totalt skola
Övrigt
Program
4580 Skolhälsovård

0

Budget

-4 734 995

Utfall

4 734 995

Resultat

Antal
elever

Avvikelse
per elev

3 742 000

3 742 000

0

1 516,0

0

9 492 068
40 214 495

‐1 092 068
‐913 495

1 516,0

-720

Lokalkostnader

8 400 000
39 301 000

Summa

51 443 000

53 448 563

-2 005 563

4650 Elevmåltider

1 516,0

-603
-1 323
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/12
23 april 2020

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Beslutsattestanter år 2020
Förslag till beslut

•

Till generella beslutsattestanter utses; nämndens ordförande Andreas Unger och
förvaltningschef Torsten Flemming

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

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/77
27 april 2020

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Slutrapport. Tillgängliga lärmiljöer
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Sammanfattning

Hösten 2017 startade arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer på Gotlands
förskolor och skolor. Specialpedagogiska skolmyndighetens utbildning är webbaserad
och har utbildat nyckelpersoner inom från förskola till kommunal vuxenutbildning.
Projektet Tillgänglig förskola och skola startades i april 2018 i och med att
Specialpedagogiska skolmyndigheten beviljade medel för finansiering av en
projektledare. Projektet fick ytterligare ett års finansiering och förlängdes, då med
namnet Tillgänglig lärmiljö.
Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för
barn och elever med funktionsnedsättning Projektet avslutades mars 2020.
Beslutsunderlag
Slutrapport tillgängliga lärmiljöer

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Slutredovisning Utvecklingsprojekt-ansökan Region Gotland

Skriv en kort sammanfattning av ert projekt* (Avsluta följande meningar).
Sammanfattningen kan komma att publiceras på spsm.se.
Vi kallar projektet för...

Tillgängliga lärmiljöer

Projektet har genomförts i...

Förskola
Fritidshem
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Kommunal vuxenutbildning

(skolform och omfattning)

Projektet har riktat sig till...

Särskilt elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

(målgrupp)

Målet/målen med projektet var...

Ökad måluppfyllelse
Öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med
funktionsnedsättning

De viktigaste aktiviteterna för
projektets resultat var...

Överenskommelse med SPSM, webbaserad utbildnining för 287
nyckelpersoner, implementering av värderingsverktyget för tillgänglig
utbildning, värderingar av lärmiljöerna och åtgärder utifrån
värderingarna, aktiviteter för att stärka elevperspektivet, aktiviteter för
att öka huvudmannens kompetens

Våra huvudsakliga resultat är...
Ökad kunskap och kännedom hos skolhuvudmannen kring vilket stöd
skolledare behöver för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla, med
fokus mot elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt
vilka prioriteringar vad gäller resurs och kompetens som behöver göras.
Ökad förmåga hos rektorer i förskola och skola att systematiskt
kartlägga och utvärdera vilka åtgärder och anpassningar som behövs för
att göra verksamheterna till-gängliga för alla elever inom det
neuropsykiatriska området.
En större generell kompetens hos enskilda pedagoger att anpassa
undervisningen för alla elever med särskilt fokus mot elever inom det
neuropsykiatriska området
Medvetenhet om betydelsen av elevperspektiv för förbättring av
lärmiljöerna

Projektets genomförande ska redovisas i en projektrapport enligt anvisningar på
www.spsm.se/sis Här bifogar du endast projektrapporten. Önskar du bifoga ytterligare
material kan du sända det på e-post till statsbidrag@spsm.se och ange ärendenummer.
[Slutrapport projekt Tillgängliga lärmiljöer.docx]
Har ni förändrat projektet utifrån vad ni beskrivit i ansökan?

Nej

2020-03-27 15:03:00
6 STA-2018/912

Under projektet gjorde vi följande aktiviteter * (det går att välja flera)
- Handledning
- Kartläggningar/analyser

- Utbildning

I vilken grad instämmer du i följande påståenden:
(Skala 1-4, Instämmer inte alls – Instämmer delvis – Instämmer till övervägande del – Instämmer helt)

Förankring med målgrupp, personal och ledning innan projektstarten
var tillräcklig

3

Resurserna i projektet har varit tillräcklig för projektgenomförandet

2

Det har funnits rätt kompetens för projektgenomförandet

3

Projektet har lett till att vi har förändrat vårat arbetssätt

4

Vi har genomfört alla aktiviteter vi planerade i projektet

3

Aktiviteterna som vi genomfört inom projektet har varit viktiga utifrån
verksamhetens behov

4

Ange huvudsakliga funktionsnedsättningar för barnen eller eleverna som är projektets målgrupp
(de barn och elever som projektet ska komma tillgodo).
- Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ange antal barn och eller elever med funktionsnedsättning som varit
projektets primära målgrupp
Ange inte alla barn eller elever i verksamheten

Flickor/Kvinnor

250

Pojkar/Män

450

Annan
könstillhörighet

0

Totalt antal barn/elever som är projektets målgrupp

700

Har ni involverat barn och eller elever i genomförandet av projektet?
Om ja, beskriv i så fall hur:

Ja

Projektet tog också tidigt kontakt med ungdomar på ungdomsgårdar
samt Ungdomskraft, som har ansvar för det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA). Ungdomarna på Ungdomskraft är mellan 16
och 20 år och har avbrutit sin gymnasieutbildning eller aldrig börjat på
något program på gymnasiet.
Samtalen på ungdomsgårdar och med ungdomar från Ungdomskraft har
utgått från indika-torerna i värderingsverktyget. Vartefter ungdomarna
berättat har några av indikatorerna särskilt stuckit ut. Synpunkterna från
de respektive grupperna har varit en viktig grund för projektmålen år
två.
Projektet också samlat erfarenheter från elevråd på fem högstadieskolor
samt elever från år 9 som gjorde prao på den centrala förvaltningen.

Har ni i det här projektet arbetat med läroplanens jämställdhetsmål?

Nej
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Har ni uppnått de mål som ni hade för projektet?

Vi har delvis uppnått de mål vi satte upp i ansökan

Om ni delvis eller inte uppnått era mål, vilka orsaker ligger bakom det?
Att förankra och motivera ett arbete för tillgängliga lärmiljöer hos rektorer och pedagoger från
förskola och skola är lätt! Det har rått en stor enighet inom Region Gotland att satsningen är av
största betydelse och ska prioriteras.
Att åstadkomma förändring i det egna arbetssättet, att gå ”från tanke till handling” och att vidta
åtgärder tar längre tid. Det tar olika lång tid för olika medarbetare att tillämpa ett för-ändrat
arbetssätt och att arbeta med ett digitalt verktyg. Därför behövs en uthållighet och ett fortsatt stöd
från chefer och medarbetare på den centrala förvaltningen.
I projektbeskrivningen, som ligger till grund för arbetet, beskrivs satsningen på ökad förmåga hos
rektorer samt en större generell kompetens hos enskilda pedagoger noggrant och tydligt.
Genomförandet kring det förväntade resultatet om ökad kunskap och kännedom hos
skolhuvudmannen har inte varit lika tydligt beskrivet.
En analys är därför att förarbetet kring det resultatet hade behövt en lika genomtänkt plan som de
övriga målen. Att alla delar i styrkedjan är involverade är en nödvändig förutsättning för
förändringsarbete och alla delar behöver ha ”sin egen plan” i genomförandet.
Projektet har haft nödvändiga och ovärderliga synpunkter från elever och vårdnadshavare. Ett
utvecklingsarbete som görs för att vara till nytta för barn och elever med framförallt
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kräver dialog med barn och elever och deras
vårdnadshavare. Givetvis finns kontakterna i förskolor och skolor, men de behövs också på
”projektnivå” det vill säga övergripande. Det tar tid att etablera sådana kontakter och att samverka
på ett övergripande sätt.
En analys är att projektet skulle behövt upparbetade kontaktvägar och systematiskt ”tänk” kring
elev- och föräldramedverkan så att synpunkter når den centrala nivån. Det behövs strategier för
arbete med elevinflytande.

Har ni uppnått andra mål än de som ni hade med i ansökan?

Nej

Skriv en kort resumé av ert projekt* (Avsluta följande meningar)
Vi anser att projektets resultat är att
Vi har åstadkommit en synvända, från kategoriskt perspektiv till relationellt
Vi har åstadkommit nödvändig samsyn genom diskussioner i samband med värderingar i
värderingsverktyget Diskussioner har skett över stadier och mellan olika yrkeskategorier
Vi har fått insikter, har börjat se med andra ögon. Att våga värdera sig själv.
Vi har åstadkommit en ökad systematik i kartläggning, planering, uppföljning och utvärdering av
åtgärder
Vi har en aktivitetsplan för centrala förvaltningens eget arbete
Vi kommer fortsätta arbeta för tillgängliga lärmiljöer

För målgruppen har vårt projekt lett till
Barn, elever (och vårdnadshavare) har fått ökad möjlighet att känna till sina rättigheter och
huvudmannens skyldigheter genom förbättrad tillgänglighet och "elevtilltal"
Barn och elever har fått lärmiljöer som fungerar
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Barn och elevers delaktighet i skolan har förbättrats genom minskad efterfrågan på "att någon
annan ska ta hand om eleven"
Beskriv kort projektets framgångsfaktorer:

Förvaltning och ägarskap - hela styrkedjan är involverad, från
barn/elev till politik
Samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utbildning/kompetenshöjning

Beskriv de svårigheter som funnits i projektet:

Hela styrkedjan är inte beredd på verkstad. Särskilt den
centrala förvaltningen har inte helt förstått sin egen roll och
behov av att arbeta tillgängligt
En homogen förvaltning gör att arbetsplatsen inte ges
erfarenheter och ser "andras" behov
Digitala kompetensen är ojämn. Det systematiska arbetet som
skulle ske förutsätter digital "motivation"
Ja

Har ni spridit projektets resultat vidare till andra?
Om ja, till vilka och hur har ni spridit resultatet:

På Almedalsveckan. Som en del av Region Gotlands
aktiviteter och i samarbete med Specialpedagogiska
skolmyndigheten och Myndigheten för delaktighet
Temadag hos SPSM
Studiebesök av generaldirektören för Myndigheten för
delaktighet
P4 Gotland
Intranät och extern webb

Hur upplever ni att behoven av utveckling ser ut nu, efter genomfört projekt?
Fortsatt arbete av den centrala förvaltningens alla funktioner så att förvaltningen "Är tillgängliga
lärmiljöer". Det gäller att "Hålla i och hålla ut"
Om ni upplever behov av fortsatt utveckling efter projektgenomförandet, vad kan då bli erat nästa steg?
Förnyad kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Prioritering i kommande
verksamhetsplaner, Krav/förväntningar vid nyanställningar, Förbättrad introduktion av ny
personal, Förändringar av enkäter till elever och vårdnadshavare för att förbättra uppföljningar och
kunna destinera insatser

Projektredovisning
Här ska ni redovisa projektets kostnader
Beslutat bidrag

1 045 000

Beslutsformulering
Bidraget får användas för lönekostnader till projektledning och projektgrupp.
Beslutet har fattats av ansvarig chef.
Projektkostnader
Projektkostnader som ni ansökt om från Huvudmannens egen finansiering
SPSM
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Tjänstebeskrivning
Antal
(till exempel
årsarbetare
projektledare eller 1,00= en
projektgrupp) heltidstjänst
Projektledare
1
Projektgrupp BEH
0,6
Projektgrupp
0,3
kommunikation
0
0

Kostnad Tjänstebeskrivning
Antal
inklusive
(till exempel
årsarbetare
sociala projektledare eller 1,00= en
avgifter
projektgrupp) heltidstjänst
795 409
0
216 650
0
178 492
0
0
0

0
0

Kostnad
inklusive
sociala
avgifter
0
0
0
0
0

Övriga kostnader (utöver tjänster)

Totalt redovisat belopp

Kommentar till redovisningen

0
0
0
0
0
1 190 551 Totalt egenredovisat belopp
Total projektkostnad

0
0
0
0
0
0
1 190 551

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Missiv

GVN 2020/78
29 april 2020

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2019 - Gotlands folkhögskola.
Förslag till beslut

•

Verksamhetsberättelsen för Gotlands folkhögskola godkänns.

Sammanfattning

Gotlands folkhögskola har utarbetat förslag till verksamhetsberättelse.
Bakgrunden till att en verksamhetsberättelse utarbetas är dels att nämnden tillika
styrelsen, som ytterst ansvarig för verksamheten, ska ges en samlad information om
den verksamhet som bedrivits under det gångna året dels utgör
verksamhetsberättelsen en av delarna för ansökan om bidrag hos Folkbildningsrådet.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att utarbetad verksamhetsberättelse väl speglar den
verksamhet som bedrivits under det gånga året och föreslår därför att nämnden
godkänner densamma.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2019, Gotlands folkhögskola

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Gotlands folkhögskola
Folkbildningsrådet
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Verksamhetsberättelse 2019

Gotlands folkhögskola

"Jag är nästan jämt i kustateljén.
Det är så kul att jag gärna
jobbar över."

“Frihet - alla har sin
diagnos, men här får alla
göra sig hörda”

"Jag har lärt mig mycket, mycket
nytt och ändå kunnat följa mina
egna idéer, det var superroligt att
gå på folkan i Hemse!"

”Det är så fint att ha en klass man
trivs i, en klass där man kan frodas
och utvecklas på riktigt. För två
månader sedan kände jag inte dessa
människor, idag går det inte mer
än några dagar förrän jag längtar
tillbaka till dem.”
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Det är frihet under ansvar.
Man får ta tag i saker och ting
själv, och man har mycket att
säga till om.
Tidigare deltagare

Inledning
En tillbakablick på verksamhetsåret 2019 på
Gotlands folkhögskola
När vi summerar allt som har hänt under det
gångna året infinner sig en känsla av tacksamhet och stolthet. Skolan har genomfört ett
stort antal utbildningar med hög kvalitet på de
båda enheterna i Hemse och Fårösund. Alla de
helårskurser som erbjöds till de sökande har
genomförts under året därtill har SFI erbjudits
på båda enheterna.

Skolan har genomfört utbildningar på de utökade
platserna som tilldelats Gotland.
Särskilda utmaningar under året har varit att styra
och anpassa resurser trots att AF:s anvisningar
mer eller mindre avstannat under året som en
följd av den omorganisation som beslutades för
myndigheten inför 2019. Gotlands folkhögskola
har därför tvingats att lämna tillbaka en del av de
utbildningsplatser som var avsedda för särskilt
svaga grupper till Folkbildningsrådet (FBR).

Ett par nya profiler har erbjudits inom film och
manus och vi konstaterar att det har varit ett
spännande och utmanande arbetsår. Gotlands
folkhögskola planerade inför läsåret 2019/20
för utökad verksamhet genom att göra anspråk
på några av de 8 000 nya utbildningsplatser
som totalt skulle fördelas mellan skolorna över
hela landet.

Ungefär hälften av de studerande på folkhögskolan kommer från fastlandet, och 46 av dessa
valde att skriva sig på Gotland under 2019.

Ungefär hälften av de studerande på
folkhögskolan kommer från fastlandet

46 deltagare valde att skriva sig
på Gotland under 2019
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"Vårt mål är att
du ska få uppleva lyckan
av att lyckas!"

Regional utveckling
i närsamhället
Huvudman för Gotlands folkhögskola är Region
Gotland. Sedan några år tillbaka ingår folkhögskolan som en del av verksamheterna i Utbildningsoch arbetslivsförvaltningen och sorterar under
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som
även utgör folkhögskolans styrelse.
Folkhögskolan har två väl fungerande enheter i
Hemse och Fårösund.

inte bara om försörjning utan också om att
människor är delaktiga i en demokratisk process,
likaså i kommunikation, kulturliv och föreningsliv.
Folkhögskolan har en viktig roll när det gäller att
höja den allmänna utbildningsnivån. Detta är extra
viktigt eftersom Gotland har en av de lägsta
utbildningsnivåerna i landet. En viktig del i detta
arbete utgör Allmänna linjen som tillgodoser ett
utbildningsbehov bland lokalbefolkningen.

Gotlands folkhögskola ser sig som en viktig aktör
i samhällsutvecklingen och deltar aktivt i lokalt
och regionalt utvecklingsarbete. Men folkhögskolans roll och uppdrag är inte enbart regionalt
utan det finns också ett nationellt uppdrag.
Folkhögskolan utbildar för den gotländska
arbetsmarknaden men också för kompetensförsörjning i andra regioner. Detta sker genom
de yrkesutbildningar och yrkesförberedande
utbildningar som folkhögskolan erbjuder.

Folkhögskolan har under året deltagit i den
regionala kompetensplattformen och samverkar
med flera av de andra utbildningsanordnarna
på ön. I enlighet med den regionala filmstrategin
samverkar skolans filmutbildningar med branschen
och utgör en viktig del i försörjningen av medarbetare till branschen.
Socialpedagogutbildningen som är en 2-årig
yrkesutbildning har kommit att utgöra en viktig
del i försörjningen av medarbetare i såväl skolans
värld som inom behandlingsområdet och civilsamhällets ungdoms och fritidsgårdar.

Regional utveckling definieras på folkhögskolan
som ett brett begrepp som innefattar alla de
förutsättningar som krävs för att människor
ska kunna leva och bo i en bygd. Det handlar
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"Musiklinjen har inte bara
betytt mycket för min personliga och
musikaliska utveckling,
det är dessutom det roligaste jag
någonsin gjort."
Tidigare deltagare

Utveckling och profilering
2019 präglades av rekrytering och utveckling av
ett par nya profiler huvudsakligen inom filmutbildningarna. Utökningen av antalet studieplatser
skulle kunna få positiva effekter för Gotlands
folkhögskola som ända sedan enheten i Fårösund
etablerades haft en betydande verksamhet utöver
tilldelade statsbidrag samt att det nu skulle vara
möjligt att erbjuda nya utbildningar och utöka
de befintliga. Rekryteringen och utökningen har
fungerat väl under året.

fastställde i juni 2018. Handlingsplanen beskriver
regeringens centrala åtaganden och lyfter fram
vikten av att genomförandet måste bygga på ett
brett samhällsengagemang på samhällets alla
nivåer.
Region Gotland har statens uppdrag att leda
och samordna det regionala tillväxtarbetet i
länet. Just nu pågår arbetet med att ta fram en
ny regional utvecklingsstrategi (RUS) med syfte
att uppnå en hållbar regional utveckling. Det
regionala utvecklingsarbetet är inriktat på en
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar
utveckling – helt i linje med de övergripande
ambitionerna Agenda 2030. I Handlingsplanen
för Agenda 2030 framhålls vikten av att folkbildningen (Folkhögskolor och studieförbund) bidrar
till att höja den generella kunskapen vad gäller
hållbar samhällsutveckling på både lokal och
regional nivå.

Nu står vi i det västerländska och svenska samhället inför nya stora utmaningar som handlar
om klimatet och enligt en samlad forskarkår
nödvändig minskning av belastningen på jordens
resurser. Det handlar om hur vi ska kunna ställa
om vårt samhälle till ett hållbart och uthålligt
samhälle, det handlar bl.a. om ekologisk hållbarhet,
hållbara försörjningssystem av mat, vatten och
energi men också om social och ekonomisk hållbarhet. Allt detta kräver en bred insikt och
en djupare kunskap.

Gotlands folkhögskola har en tydlig och stark
förankring hos den gotländska allmänheten
och vill axla den utmaning och förväntan som
uttrycks i Handlingsplan Agenda 2030.

Sverige har höga ambitioner att bidra till genomförandet av Agenda 2030 vilket tydliggörs och
konkretiseras bland annat i Handlingsplan Agenda
2030 (plan för 2018 - 2020) som regeringen

GLOBALA MÅLEN
för hållbar utveckling
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Utvärdering av Aktivitetsplan 2019
Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund
Vi vill vara ett center för kultur i alla former
•

Ett av statens fyra syften med statsbidraget till folkhögskolan är att bidra till att bredda intresset
för och öka delaktigheten i kulturlivet. Gotlands folkhögskola har under 2019 erbjudit en mängd
olika kulturarrangemang, såväl på de båda skolenheterna som på andra arenor och scener på ön.

•

Arrangemangen är i de flesta fall öppna för allmänheten, allt från stora evenemang som konserter
och utställningar, till mindre och mer frekventa samlingar med både dans- och musikuppträdanden.

•

Mitt i veckan, ett kulturarrangemang på Hemse, arrangerades vid 25 tillfällen under 2019 och
hade i snitt 55 besökare, varav 59% kvinnor.

•

Deltagarna som studerar på de estetiska linjerna, inom textil, foto, musik, film och skrivande har
årliga turnéer eller utställningar och andra publika arrangemang.

Låg avbrottsfrekvens i våra utbildningar
•

Folkhögskolan arbetar kontinuerligt med antagning och mottagande. Ansökningshandlingar
och studerandekommunikation sker digitalt via skolans administrativa system Schoolsoft. Skolan
arbetar för att nå så låg avbrottsfrekvens som möjligt, men har kunnat notera en ökande andel
studerande med psykisk ohälsa vilket troligtvis bidrar till en väsentlig del av avbrotten. Under
höstterminen 2019 avbröt 3 deltagare av 45 sina studier på Allmänna linjen vilket motsvarar
7%, motsvarande siffra ht -18 var 15%. På särskilda kurser valde 5 personer av totalt 210 att
avbryta studierna vilket är knappt 3%, motsvarande siffra ht -18 var 5%.

Ett ökat söktryck, både på allmän linje och kurser
•

Tillgången på arbete har varit ovanligt god i Sverige, det sista året med rekordlåga arbetslöshetssiffror. Därtill har tillgången på utbildningsplatser, såväl inom kommunal vuxenutbildning som
YH och högskola och folkhögskola, väsentligt utökats. Detta har inneburit en ökad konkurrens
om sökande och har kunnat avläsas i antalet sökande till folkhögskolornas kurser. Det här gäller
naturligtvis inte bara Gotlands folkhögskola utan generellt för utbildningsinstitutioner i hela
landet. Söktrycket på Allmänna linjen för Gotlands folkhögskola var hösten 2019, 1,5 sökande
per plats vilket kan jämföras med hösten 2018 där motsvarande siffra var 1,2. På särskilda kurser
var söktrycket hösten 2019 1,6 sökande per plats, motsvarande siffra 2018 var 1,3.

En hög andel av kursdeltagarna ska uppge att de rekommenderar oss till andra.
•

Omdömet som de studerande lämnar är en viktig del i rekryteringen av nya deltagare. Målvärdet
har satts till att minst 90% av deltagarna ska uppge att de rekommenderar skolan till andra. Vid
vårenkäten 2019 var siffran 91% vilket skall jämföras med 2018 då siffran var 96%.

Bidra till ett ökat självförtroende och ökad självinsikt hos deltagarna
•

Att arbeta med varje deltagares enskilda behov och utgå från de behoven i lärandet är en del av
folkhögskolans pedagogiska modell och en central arbetsmodell hos skolans personal. I skolans
vårenkät ställs frågan om studierna har gett deltagarna ökat självförtroende. Indexvärdet blev
78 vilket är samma resultat som 2018.
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Erbjuda en bra och trygg boendemiljö
•

Av de deltagare som bodde på skolans båda internat höstterminen 2019 svarade 98 % att de
trivs (föregående år 94%) och indexvärdet på frågan om de anser att skolan arbetar för att skapa
en god stämning och en trygg miljö blev 95% (föregående år 86%)

Ett demokratiskt förhållningssätt
•

Ett av statens syften med stöd till folkhögskolor är att stärka och utveckla demokratin och för att
ha en möjlighet att arbeta med dessa frågor måste vi själva ha ett demokratiskt förhållningssätt
som genomsyrar hela skolan.

•

På frågan om deltagarna anser att skolan arbetar på ett demokratiskt sätt som uppmuntrar
delaktighet och inflytande får skolan indexvärdet 92% på höstens deltagarenkät, (föregående år 78%).

Jämställdhetsintegrering
•

Gotlands folkhögskola arbetar sedan många år för ökad genusmedvetenhet och jämställdhet.
Jämställdhetsarbetet omfattar beslutsprocesser, rekrytering, lönesättning. Flera av skolans
utbildningar har normkritik och genuskunskap i sina kursplaner. Skolans likabehandlingsplan
garanterar att de olika verksamheterna känner till och följer de fastlagda målen för arbetet.

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
•

Gotlands folkhögskola arbetar kontinuerligt och systematiskt med kvalitet i verksamhetens
olika delar. Kvalitetsarbetet tar sin utgångspunkt i ett för folkhögskolorna gemensamt framtaget
kvalitetsdokument, ”Fyra hörnstenar”, som identifierar det specifika i folkhögskolans uppdrag
och arbete. Pedagogik, Bildningsmiljö, Ledning och Formalia är de områden som utgör fokusområden för det systematiska kvalitetsarbetet.

•

Skolan genomför årligen deltagarenkäter för att ta reda på om deltagarna upplever att skolan
erbjuder det som utlovats. Även medarbetarenkäter genomförs parallellt med medarbetarsamtal
för att identifiera förbättringsområden, resultaten bearbetas och hanteras genom handlingsplaner
som sedan följs upp.

•

Processkartläggning och en årlig revision utifrån statsbidragsvillkoren av administrativa funktioner
och hantering av det formella ansvaret är viktiga delar för att säkerställa hög kvalitet och trygghet i hanterandet av såväl ekonomi som intyg och formaliahantering. En annan viktig del av det
systematiska kvalitetsarbetet är att säkerställa forum för att lyfta viktiga frågor såväl för deltagare
som medarbetare och sådana forum genomförs kontinuerligt. Exempelvis skolråd/kursråd,
boenderåd/internatmöte, matråd, skyddsronder, APT och samverkansmöten där frågor lyfts
och protokollförs för att kunna hanteras på ett relevant sätt.

Arbetsmiljö och kompetensförsörjning
Vi vill befästa och utveckla den goda arbetsmiljön på folkhögskolan.
•

Genom att följa upp medarbetarenkäten och upprätta handlingsplaner utifrån de behov som
framkommit vid undersökningarna arbetar skolan systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Även
medarbetarsamtalen utgör ett viktigt instrument för att komma åt eventuella brister. Genom
att kontinuerligt samtala om folkhögskolans mål och hur skolan kan/ska arbeta för att nå dessa,
skapas en bred samstämmighet och medvetenhet som bidrar till uppfyllelsen av de satta målen.
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Ett rakt och tydligt ledarskap
•

Ett rakt och tydligt ledarskap som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet,
effektivitet och arbetsglädje är ett uttalat mål för Folkhögskolan. Genom delegerat ledarskap
kommer målsättning och tydlighet nära de olika verksamheterna. Ytterligare en form att utveckla
en god arbetsmiljö i de olika arbetslagen är att arbeta med kollegial handledning, arbetet har
påbörjats men det finns mer att utveckla.

Särskilt uppmärksamma arbetsbelastning och ojämn arbetsfördelning
•

Att arbeta med ett stort mått av frihet utifrån förtroende och tillit kräver en ökad uppmärksamhet
och en individuell förmåga till gränssättning. Förmåga och möjlighet att påverka ojämn arbetsbelastning är en återkommande och prioriterad fråga i samverkansarbetet.

Alla medarbetare ska ha god kunskap om likabehandlingsplanen
•

Folkhögskolans arbete vilar på en tydlig värdegrund, förhållningssätt och likabehandling är
grundbultar i det demokratiska arbetssättet, detta förutsätter att alla medarbetare har god kunskap
om och är väl förtrogna med skolans likabehandlingsplan. Planen är därför återkommande vid
olika typer av personalsamlingar.

Analys av medarbetarenkäten
•

Medarbetarenkäten utgör grunddokumentet i det sociala skyddsrondsarbetet. De svagaste
resultaten eller uppenbara brister identifieras och analyseras på enhetsnivå. Särskilda handlingsplaner upprättas för att komma till rätta med eventuella brister och redovisas i ett regionalt
analysverktyg gemensamt för hela Region Gotland.

Användning av digitala verktyg
•

I Etablerings- och SFI-kurserna sker ett aktivt arbete med att utveckla den digitala kompetensen
hos deltagarna.

Gotlands kompetensförsörjning
Bidra till att utbildningsnivån i samhället höjs
•

Folkhögskolan har också en viktig roll när det gäller att höja den allmänna utbildningsnivån.
Detta är extra viktigt eftersom Gotland har en av de lägsta utbildningsnivåerna i landet. Viktigast
här är förstås den allmänna linjen som tillgodoser ett utbildningsbehov bland lokalbefolkningen.

•

Folkhögskolan är en av deltagarna och aktiva aktörerna i den regionala kompetensplattformen
vars syfte är att höja kompetensnivån och att förse den gotländska arbetsmarknaden med
utbildade personer. Utbildning har en avgörande betydelse för det gotländska samhället.

•

Dagens samhälle kräver aktiva och kunniga medborgare i alla åldrar som kan tillvarata sina
demokratiska fri- och rättigheter. Den tekniska utvecklingen påverkar såväl arbetsliv som privatliv.
Ökad valfrihet ställer krav på förmåga att inhämta och kritiskt granska information.
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•

För att fungera i det moderna samhället och i det sociala samspelet krävs inte bara kompetens
och kunskap utan också bildning. Nödvändigheten att tolka och möjlighet att hantera den
ständigt ökande mängden av information och erbjudanden/val utgör en viktig del av individens
demokratiska rättigheter.

•

Ett föränderligt samhälle kräver en högkvalitativ och flexibel utbildning för såväl unga som vuxna.
Förändringarna i samhället och på arbetsmarknaden kräver ständig förnyelse av utbildningsutbud och former som utvecklar individen och individernas studieförmåga och studieintresse
samt viljan att ta ansvar för det egna lärandet. I detta avseende har folkhögskolan en viktig roll
att spela.

Att bidra till att efterfrågan på kompetenser tillgodoses
•

I detta avseende är Folkhögskolan en viktig aktör i det gotländska samhället. Dagens arbetsliv
ställer allt större krav på högre utbildning. Många vuxna är intresserade av vidareutbildning men
hindras i sin yrkeskarriär av att de saknar behörighet för högre studier. Många behöver stimulans
och stöd för att ta steget vidare.

•

Genom att möjligheten till kompletterande utbildning erbjuds på hemorten ökar dels förutsättningarna för att den enskilde påbörjar och genomför högre studier, dels att man förblir boende i
regionen under och efter högskolestudierna. Efterfrågan på arbetskraft med högre utbildning ökar
ständigt, en bred och högkvalitativ gymnasieskola och vuxenutbildning är ett effektivt sätt att
öka andelen med högre utbildning på Gotland.

•

Den enskilt viktigaste faktorn för en framgångsrik utveckling av det gotländska samhället och
näringslivet torde vara den yrkesverksamma befolkningens utbildning och kompetens. Utbudet
inom vuxenutbildningen såväl folkhögskolan som Komvux kommer att ha stor betydelse för tillväxten i regionen. Det är viktigt att på Gotland eftersträva former som främjar såväl kontinuitet som
flexibilitet. Nya grupper tillkommer ständigt som behöver få en andra chans efter avbrutna studier.

•

Innehållet i utbildningsutbudet skall svara mot det faktiska behovet på arbetsmarknaden
men framförallt av nya kompetenser som kommer att krävas för att vi skall få ökad tillväxt.
Vuxenutbildningen måste därför utöver kurser som är högskoleförberedande även erbjuda
kurser som har direkt koppling till det regionala behovet utifrån det regionala tillväxtarbetet.

•

Flera av folkhögskolans utbildningar leder direkt in på en arbetsmarknad med stor efterfrågan.
De som läser på utbildningarna till socialpedagog och filmarbetare är hett eftertraktade på den
gotländska arbetsmarknaden och går ofta direkt till arbete efter avslutad utbildning. Samhällsnyttan
i kombination med individens utveckling är målsättningen i folkhögskolans arbete.

Allas ansvar för skolans uppdrag
Utveckla och bredda arbetet med genuskunskap och de olika
diskrimineringsgrunderna
•

Folkhögskolans likabehandlingsplan är ett levande dokument och uppdateras årligen. Den tar
sin utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna som återfinns i diskrimineringslagen. Där
finns vision, mål, handlingsplan och utvärdering beskrivna.

•

Av skolans alla långkursdeltagare hade 90% (93%) fått kännedom om den och drygt 68 % (72%)
fått möjlighet att lämna synpunkter. Det får man anse som ett gott resultat. På frågan om man
upplevt någon form av trakasserier på skolan svarade 94% nej och resterande 6% ja, samma
resultat som föregående år. Dessa fördelades relativt jämnt över samtliga diskrimineringsgrunder.
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”Det har varit det bästa året
på väldigt länge. Jag har verkligen
blivit inspirerad att fortsätta
med det jag tycker om och
är bra på”
Tidigare deltagare

Strategisk kompetensutveckling
•

Personalen som arbetar på Gotlands folkhögskola ska ha en grundkompetens inom några
särskilda områden som ska vara gemensamma oavsett arbetsroll. Arbetet med att identifiera
dessa kompetenser har resulterat i tre prioriterade områden. Målsättningen med detta är att
inom några år kompetensutveckla all personal på lite olika sätt beroende på behov i sitt arbete.
Områdena är:
• Folkbildningskunskap
• Bemötande/kommunikation
• Kunskap om olika funktionsvariationer

Integration och etablering
Utveckla samarbetet mellan kurserna
•

Under 2019 har kurserna som riktar sig till nyanlända en fortsatt hög beläggning. På Etableringskursen har det gått totalt 35 personer varav 15 personer påbörjade kursen under 2019, övriga
året innan. På kursen SFI Svenska för invandrare har 106 personer varit inskrivna under vår- och
höstterminen och på Svenska från dag 1 har det varit 17 deltagare.

•

Integration i det svenska samhället måste ske på olika nivåer och en av dessa nivåer har för folkhögskolan varit att arbeta mer med gemensamma projekt över linjegränserna. Exempel
på detta har varit "klassträffarna" i Hemse då olika klasser en gång per vecka träffat Etablering/SFI
och gjort gemensamma aktiviteter. Satsningen har varit mycket lyckad.

•

I Fårösund har man regelbundet bjudit in till liknande möten mellan Etablering/SFI och övriga
deltagare på skolan.

Bidra till att målgruppen snabbare hittar sin plats i samhället
•

Målgruppen ingår i flera olika arbetsintroducerande aktiviteter som hanteras av
Arbetsförmedlingen (AF). Därtill introduceras deltagarna till individuella praktikplatser där
skolan har varit behjälplig med kontakter.

Risk och väsentlighetsanalys
Identifiering av händelser:
Interna och externa händelser som kan påverka folkhögskolans möjligheter att nå sina mål
identifieras och redovisas till förvaltningen vid tre tillfällen per år. Dessa delårsrapporter skall
innehålla en beskrivning av väsentliga och kritiska händelser inom kvalitet, ekonomi och
medarbetare. På så sätt är risk- och väsentlighetsanalysen systematiserad och dokumenterad.

Riskbedömning och åtgärder:
När en intern eller extern händelse har identifierats görs en riskanalys med utgångspunkt från
deras sannolikhet och konsekvens för verksamheten.
I skyddsronderna (både den fysiska och psykiska) identifieras risker och händelser värderas
och processas i alla personalgrupper, vilket resulterar i åtgärdsplaner. Dessa planer samverkas
därefter med berörda fack.
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Genomförda kurser
Deltagarna läser de ämnen som ingår i grundläggande behörighet till
högskola. Kursen ges på grundnivå och gymnasienivå beroende på vilken
skolbakgrund och ibland vilken arbetslivserfarenhet deltagaren har.

Allmänna linjen

Ella Music-utbildningen
Ella Pop/Rock
Ella Composer

SeQF-intyg utfärdas till de deltagare på Allmänna linjen som uppnått
grundskole- eller gymnasiekompetens. SeQF är en del av det europeiska
ramverket för nivåplacering av olika utbildningar och jämförbarheten i
hela Europa.

En musiklinje som vänder sig till kvinnor och transpersoner som vill
satsa på musik. Förutom ett års grundutbildning finns möjlighet att
bygga på med ett projektår.

Fotolinjen

Utbildningen är en grundläggande, yrkesförberedande fotoutbildning.
Skolan erbjuder även ett påbyggnadsår i form av ett projektår.

FilmCrew

En utbildning med fokus på att lära sig arbeta med film-/TV-produktioner
genom att göra skarpa projekt där deltagarna är uppdelade i filmteam.
Filmcrew 1 är en grundläggande, yrkesförberedande utbildning.
Filmcrew 2 är en ettårig yrkesutbildning.

Livskraft

En kurs för de som behöver hjälp att hitta vidare i livet med hjälp av
kreativt skapande, friskvård, framtidsinriktade samtal m.m.
Utbildningen är ettårig.

Story Academy

Utbildningen är utformad utifrån den kommersiella film- och TV-branschens förutsättningar när det handlar om att skriva manus. Story 1 är
en grundläggande, yrkesförberedande utbildning. Story 2 är en ettårig
yrkesutbildning och Story MasterClass är en yrkesutbildning på distans
med 2 fysiska träffar per termin.

Musiklinjen

En ettårig utbildning som erbjuder en grundkurs i musik och fördjupningar i gitarr, sång, folkmusik, fiol och körledning. Utbildningen kan
också byggas på med ytterligare ett fördjupningsår.

Textillinjen

Detta är en ettårig utbildning för de som både vill designa, konstrueraoch skapa i textil. Skolan erbjuder ett påbyggnadsår i form av ett projektår.
Dessutom har två deltidskurser erbjudits i stickning och i vävning.

Skrivarlinjen

Utbildningen bygger på skönlitterärt skrivande där deltagarna ges
möjlighet att utveckla sitt eget skrivande. Utbildningen är ettårig.
Skolan erbjuder även ett påbyggnadsår i form av ett projektår.

Socialpedagog

Detta är en tvåårig yrkesutbildning som har två inriktningar;
Socialpedagogik och Mänskliga rättigheter och kulturkommunikation.
I den senare ingår en studieresa till Indien.

Deltidskurser

Kurserna är utformade som ”dagfolkhögskola” och grupperna träffas
en dag/vecka. Grupper finns i Hemse och i Fårösund. Ämnena varierar
utifrån deltagarnas önskemål, det kan vara Gotlands historia, konsthistoria, datakunskap, m.m.

Etableringskurs

Detta är en 6-månaders kurs och är ett regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet som riktar sig till nyanlända
invandrare. Rekrytering sker av Arbetsförmedlingen. Syftet med
utbildningen är att deltagarna ska ha stärkt sina möjligheter att få
ett arbete.

Svenska från dag 1

Kursen riktar sig till asylsökande personer och finansieras genom ett
särskilt anslag från Regeringen via Folkbildningsrådet. Syftet med
kursen är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och
påskynda en framtida etablering i samhället.

SFI
Svenska för invandrare

I januari 2016 fick Gotlands folkhögskola tillstånd av Skolinspektionen
att bedriva kurser i SFI. Många av deltagarna som fullgjort sin
Etableringskurs har övergått till att studera SFI, men även andra deltagare
har sökt sig både till Hemse och Fårösund

Varje sommar erbjuds ett antal kortare sommarkurser. Dessa kan vara
allt från 3 dagar till 4 veckor och har ett varierat innehåll.
Exempel på sommarkurser är:

Sommarkurser

• Smaka på Gotland
• Arkeologi, svensk och internationell
• Cykla på södra Gotland
• Irländsk låtkurs
• Fjärilar och natur på Gotland

Statistik

Genomförda och inrapporterade deltagarveckor, oavsett finansieringsform

Kurstyp

Kursnamn

2019

2018

2017

1

Allmänna linjen

1 864

1 885

1 888

4

Allmänna linjen, extra platser

0

173

182

2

Särskilda kurser

4 196

4 196

4 215
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Särskilda kurser, extra platser

2 264

1 626

1 027

3

Korta kurser / Sommarkurser

207

162

367

9

Uppdragsutbildning

0

0

0

15

SMF - Studiemotiverande fhsk-kurs

0

40

29

26

Svenska från dag 1

632

735

431

21

Etableringskurs

382

1 066

1 456

8

SFI, Svenska för invandrare

2 683

2 397

1 508

12 228

12 280

11 103

Totalt antal deltagarveckor

Antal deltagare uppdelat per termin och kön

HT

Kvinnor

VT

Kvinnor

2019

339

208

367

222

2018

533

337

395

234

2017

301

179

344
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Statistik

Lärartäthet

2019

2018

2017

Allmän kurs

2,23

2,7

2,23

Särskild kurs

2,41

2,54

2,89

I tabellen nedan går det att läsa vilka förkunskaper de studerande på allmän och särskild kurs har,
vilka som har grundskolekompetens alternativt gymnasiekompetens.

Kurs

Utan grund
skolekomp

Med grundskolekomp

Utan gymnutbildning

Med 3-årig
gymn.utbildning

Med högre
utbildning

Allmän linje

13

6

25

1

0

Särskild linje

0

1

61

129

25

Deltagare fördelade på ålder HT 2019

Kurs

< 18 år

18-24 år

25-29 år

30-45 år

46-60 år

> 60 år

Allmän linje

0

26

9

8

2

0

Särskild linje

0

100

27

34

17

48

Etableringskurs/SFI

0

6

10

26

16

2

Svenska från dag 1

0

3

3

2

0

0

Att gå en sommarkurs på Gotlands
folkhögskola innebär möten med
likasinnade, spännande kunskaper och
avkoppling i en skön miljö.

Sommarkurser
Verksamheten på Gotlands folkhögskola kan
delas in i tre terminer, läsårets två och sommarterminen. Sommaren är en viktig del av folkhögskolans totala utbud, inte minst för att kunna
nyttja lokalerna året runt på ett mer effektivt
sätt. Utvärdering sker efter varje sommar både
gällande utbud och marknadsföring för att hitta
nya målgrupper och upplägg.

År

Sommarkurserna 2019 spände över områden
som t ex Fjärilskurs, Gotländsk kyrkokonst,
Cykla på Gotland och Almedalsveckan.
Vi tog även emot ett antal gruppresor där vi
genomförde färdiga kursprogram om Gotlands
natur och kultur
I tabellerna nedan redovisas antal genomförda
kurser samt antal gästnätter.

Antal kurser

Antal deltagare

Antal deltagarveckor

2019

20

453

486

2018

25

457

465

2017

20

335

367

År

Gästnätter

2019

2 379

2018

2 673

2017

2 723
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Kvalitetsarbete
Strategi, genomförande, åtgärder och utveckling
som skett i verksamheten samt ev. resultat av
tidigare åtgärder.
Folkhögskolans aktivitetsplan 2019 utgår från
statens syften med stöd till folkhögskolor samt
förvaltningens prioriterade utvecklingsmål inom
följande områden:
•

Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund

•

Arbetsmiljö och kompetensförsörjning

•

Allas ansvar för skolans uppdrag

•

Gotlands kompetensförsörjning

•

Integration och etablering

För att följa upp de aktiviteter vi beskrivit
används ett flertal olika verktyg, bland annat:
•
•

Resultaten av dessa utvärderingar bearbetas i
lednings- och personalgrupp samt i klass- och
kursråd när så är lämpligt. Resultat och eventuella
åtgärdsplaner redovisas på förvaltningsnivå.
Aktivitetsplanen revideras årligen utifrån de
behov och resultat som framkommit och
som skolan upplever. Varje linje tar utifrån
studerandeenkäten fram förbättringsområden
inom sin verksamhet. Dessa reflekteras sedan
tillsammans med linjeledargruppen och vidare
till ledningsgrupp.
Reflektion kring metod och lärande är en naturlig
del av det vardagliga arbetet och därigenom
sker utveckling och ständig förbättring.

Pågående utvecklingsarbeten:
•

Kursspecifika studerandeenkäter
ca 1 gång/år

Kompetensutveckling kring tillgängliga
lärmiljöer

•

Gemensamma studerandeutvärderingar
för hela skolan 2 gånger/år

Implementering av hållbarhetsmålen
utifrån Agenda 2030.

•

Arbete med den interna kommunikationen
med utbildningsinsatser inom Office 365

•

Medarbetarenkät 1 gång/år

•

Processkartläggning beroende på
behov och område

•

Medarbetar- och lönesamtal vardera
1 gång/år
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Organisation
Folkhögskolestyrelsen / Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden

ett linjeledaravtal. Linjeledarna träffas tillsammans
med rektor/biträdande rektor ca 1 gång per
månad, antingen enhetsvis eller gemensamt
för planering och överläggning. Varje linje har
sina egna linjeråd, då respektive linjes personal
träffas för planering och samtal om den aktuella
verksamheten.

Eftersom Gotlands folkhögskola har Region
Gotland som huvudman och ingår i
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
fungerar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden även som folkhögskolestyrelse.

Kurs/matråd, skolråd och
internatmöten (boenderåd)

Många beslut är delegerade till rektor enligt
särskild delegationsordning, men ärenden
som hamnar på styrelsens bord är t ex verksamhetsmål, budget, uppdrag, kursutbud och
uppföljning.

Att lyssna in och ta tillvara deltagarnas åsikter
och låta det vara en naturlig del av verksamheten
är en av grundstenarna på en folkhögskola.
Ett av statens syften är att ”Stärka och utveckla
demokratin” och det kan ske både i det lilla sammanhanget och i det stora.

Ledningsgrupp
Folkhögskolans ledningsgrupp fungerar som
rådgivande organ för rektor. Ärenden som tas
upp i ledningsgruppen är av övergripande slag,
t ex studeranderätt, förslag på kursutbud, planering
av gemensamma kursdagar, kompetensutveckling,
budget och utvärderingar.

Till de olika deltagarråden utser klasserna sina
representanter vid kursens början. Råden har
sina samlingar ca 1 gång/månad. Inför ett
rådsmöte tas aktuella frågor upp i klasserna för
att sedan föras vidare till rådet, där det sedan
protokollförs.

Linjeledare och linjeråd

De olika ärendena tas sedan upp för hantering.
Aktuella frågor som tagits upp kan vara studeranderätt, arbetsmiljö, information på hemsida,
matens innehåll, internatfrågor m.m.

Varje linje företräds av en ansvarig linjeledare
som har ett av rektor delegerat ansvar för linjens
ekonomi, arbetsmiljö, planering och ett operativt
personalansvar. Linjeledarens ansvar definieras i
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”Att kombinera socialpedagogisk
kunskap med personlig utveckling ger en
oslagbar helhet och bredd att ta med sig
ut i arbetslivet”
Tidigare deltagare

Studeranderättsligt arbete
Folkhögskolan är en fri skolform som styrs av få
gemensamma regler. Skollagen gäller inte för
folkhögskolor och det finns inga statliga läroplaner.
För att stärka den rättsliga ställningen för de som
studerar vid en folkhögskola har Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd (FSR) tillsatts.

löpande arbete som pågår hela året, på alla
nivåer, för att göra skolans information så tydlig
som möjligt och att leva upp till den utlovade
standarden.
Deltagarna på Gotlands folkhögskola har tillgång
både till studie- och yrkesvägledare och stöd
från kurator.

Om den studerande under sin studietid inte
anser sig ha fått det som skolan utlovade i sin
information kan den studerande vända sig till
FSR för att få sin sak prövad. Det är ett viktigt

Arbetet är uppdelat i tre områden:
1. Skolan måste säkerställa att all information är tydlig och korrekt. Information
som getts till deltagare innan kursstart ska vara korrekt och även dokumenteras
och arkiveras.
2. Skolans personal ska vara informerade och uppdaterade kring studeranderätt
och skolans egen standard.
3. Deltagarna ska ha fått information som är tydlig och lättillgänglig om hur
överklagan går till.
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”Vi har haft flera samarbeten med
Storyutbildningen, och det är
tydligt att utbildningen förbereder
studenterna för branschen.
Deras kunskaper är praktiska och direkt
applicerbara på sådant jag som
producent har behov av.”
Börje Hansson, producent

Ekonomi
Under 2019 var folkhögskolans omsättning knappt
58 mkr, vilket är en ökning med ca 1,5 mkr jämfört
med föregående år. Den främsta orsaken är ökat
bidrag för Svenska från dag 1. Däremot minskade
antalet deltagare på etableringskurs. Det sammanlagda resultatet vid årets slut blev 499,9 tkr.

ytterligare tilldelning av utbildningsplatser från
staten till Folkbildningsrådet. 2019 tilldelades
folkhögskolan 1 809 utökade deltagarveckor,
totalt 7 890. Vi genomförde 2 243, dvs ytterligare
434 deltagarveckor utöver den extra tilldelningen.
Den utökade tilldelningen har permanentas för
2020 och folkhögskolans nya ingångsvärde är
7 764 deltagarveckor.

Antalet genomförda deltagarveckor är grunden
för statsbidragets storlek. Folkbildningsrådet
fastställer taket för antalet bidragsberättigade
deltagarveckor för allmän och särskild kurs.

Kurser med specialdestinerade statsbidrag har
också bedrivits, Etableringskurs samt Svenska
från dag 1, på totalt 1 060 deltagarveckor och
SFI-kurser på totalt 2 683 deltagarveckor.

För Gotlands folkhögskola har grundtilldelningen,
6 081 deltagarveckor, i princip legat stilla sedan
2006. Under de senaste åren har det som kallats
”utökade platser” tillkommit som ett resultat av

2019

2018

2017

2016

2015

Statsbidrag

21 110

21 196

20 147

16 783

15 130

Regionanslag

20 461

21 164

20 232

20 447

19 612

Egen försäljning

14 190

11 797

10 514

12 344

12 923

I följande diagram redovisas omsättning under fem år uppdelad
mellan stat, region och egen finansiering.
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37 %

39 %
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41 %
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2016
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75 %

50 %

25 %

0%

Statsbidrag

Regionanslag
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Egen försäljning

Resultatanalys
Årsbudget tkr
Jan 19 - Dec 19

Ack utfall tkr
Jan 19 - Mån 13 19

Resultat tkr

-4 927,0

-4 969,9

42,9

-52,0

-12,1

-39,9

-4 548,0

-5 120,0

572,0

-21 766,0

-21 109,7

-656,3

-4 037,0

-4 088,2

51,2

-35 330,0

-35 299,9

-30,1

731,0

561,5

169,5

36 654,0

35 249,7

1 404,3

Lokalhyror

8 543,0

8 653,8

-110,8

Bränsle, energi o vatten

1 900,0

2 022,2

-122,2

Förbrukningsmaterial

3 078,0

3 303,0

-225,0

Diverse övriga tjänster

4 531,0

5 197,3

-666,3

854,0

766,2

87,8

Summa vht kostnader

56 291,0

55 753,7

537,3

Resultat f finansiella poster

20 961,0

20 453,8

507,2

0,0

7,3

-7,3

20 961,0

20 461,1

499,9

464 Folkhögskolan
INTÄKTER
Försäljningsmedel
Taxor o avgifter
Övriga intäkter/inkomster
Hyror och arrenden
Bidrag *
Försäljning vht o entreprenader **
Summa vht intäkter

KOSTNADER
Köp av verksamhet
Personalkostnader inkl PO

Kapitalkostnader

Finansiella intäkter o kostnader

RESULTAT

Not *
Periodiserat
till 2020

Specifikation av bidrag
Statsbidrag från Folkbildningsrådet
Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag

-14 420 600
-885 000
-9 790 400

Förstärkningsbidrag

-380 900

Bidrag språkligt stöd

-69 900

Bidrag för korttidsutbildade
Bidrag extra platser Allmän/Särskild kurs

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM
Stödperson
Övriga stödinsatser

Övriga bidrag
Etableringskurs 2019

-290 100

21 900

-3 004 300

-91 800

-2 303 000
-2 275 000
-28 000

-4 386 100

55 000
-241 000

Asyl, Svenska från dag 1, överfört från 2018 till 2019

-1 204 600

Asyl, Svenska från dag 1

-1 200 800

Asyl, Svenska från dag 1 överfört till 2020
Arbetsmarknadsstöd
Övrigt

Summa bidrag

Försäljning vht o entreprenader
Mobilitetsersättning
Övrigt

1 429 100

-875 500

Etableringskurs, överfört till 2020
Etableringskurs, överfört från 2018 till 2019

24 500

1 024 100
350 000

-831 762
-32 438

-21 109 700

-4 088 200
-692 043
-3 396 157

1 429 100

Sammanfattning
Verksamheten vid Gotlands folkhögskola under
2019 kan beskrivas som framgångsrik och uppskattad med en hög måluppfyllelse avseende
utbildningskvalité och deltagarnöjdhet. Skolan
har en engagerad och professionell medarbetarstab som i hög grad bidragit till det goda
resultatet.
Gotlands folkhögskola kompletterar genom
den unika utbildningsformen övrig utbildningsverksamhet för vuxna på Gotland med sin väl
fungerande verksamhet. Under året har nya
utbildningsplatser startats upp på Fårösundsenheten inom skrivare och filmutbildningarna.
Gotlands folkhögskola har en aktiv roll i det
lokala och regionala utvecklingsarbetet. Genom
sin geografiska förankring i Hemse och Fårösund
bidrar vi till ett levande lokalsamhälle och ett
breddat kulturutbud som särskilt når människor
på norra och södra Gotland.

En av folkhögskolans stora utmaningar är att
erbjuda vuxenutbildning till människor med låg
utbildningsbakgrund och skapa förutsättningar
för deras fortsatta lärande. Gotlands folkhögskola
kan konstatera att många av våra deltagare
upplever sina studier som meningsfulla och att
studierna gjort dem bättre rustade för att gå
vidare i livet. För många betyder det att de fått
behörigheter för vidare studier. Vi gläds också
över att de som fullföljt de yrkesinriktade kurserna
har goda chanser till jobb efter avslutad utbildning.
Gotlands folkhögskola strävar efter att behålla
en hög utbildningskvalité och samtidigt vara
flexibel och anpassningsbar för att kunna möta
framtida utmaningar och behov. En förutsättning
för detta är att också i fortsättningen kunna
rekrytera kvalificerad och kompetent personal
och erbjuda ett utbildningsutbud som lockar
deltagare från såväl Gotland som övriga Sverige.

Hemse 2020-04-24

Andreas Unger

Thomas Nilsson

Ordförande
Gymnasie- och vuxenutbildnigsnämnden

Rektor
Gotlands folhögskola
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Gotlands folkhögskolas styrelse
Ordinarie ledamöter
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-2022:

Andreas Unger (M)
ordförande

Jimmy Larsson (M)
ledamot

Kjell Genitz (C)
1:e vice ordförande

Malin Åberg (C)
ledamot

Aino Friberg Hansson (S)
2:e vice ordförande

Therese Olofsson (C)
ledamot

Birgitta Nylund (S)
ledamot

Wolfgang Brunner (MP)
ledamot

Viktoria Öjefors (V)
ledamot

Visby 2020-06-11
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Gotlands folkhögskola
Folkhögskolan är en skolform som låter människor lära, växa,
mötas och agera – för att få behörighet till högre studier,
utveckla ett intresse eller utbilda sig till ett yrke.
Gotlands folkhögskola bildades redan 1876 och är en av Sveriges
äldsta. Vi arbetar för att skapa en genusmedveten folkhögskola
som involverar alla – studerande, personal och styrelse.
Vi har två skolor, en i Fårösund, cirka 50 km norr om Visby och
en i Hemse, cirka 50 km söder om Visby.
Läs mer på www.gotlandsfolkhogskola.se

Gotlands folkhögskola
HEMSE
Storgatan 11
623 50 Hemse
Tel. 0498-20 36 50

FÅRÖSUND
Kustparksvägen 6
624 70 Fårösund
Tel. 0498-20 38 80

E-post
folkhogskolan@gotland.se
Hemsida
www.gotlandsfolkhogskola.se
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RAPPORT

6vnn FAKTISKA IAKTTAGBLSER

Till Gotlands folkhdgskola
Jag har genomfiirt de gransknings6tgarder som

bifogade rapporteringen

vi kommit dverens om och som

anges nedan rdrande den

till folkbildningsridet ftir 61 2019. Virt uppdrag har utftirts enligt den standard ftir
pi uppdrag att utfora granskning enligt sarskild 0verenskommelse

nlraliggande tjlinster som 6r tilldmplig

r6rande finansiell information. SNT 4400.

Gransknings$tgiirder och iakttagelser
Granskningsitgtirderna har vidtagits som ett led i Ert ttagande gentemot folkbildningsridet. Nedan beskriver vi
de granskningsitgarder som vidtagits, vilka har grund i folkbildningsridets villkor enligt "statsbidrag till
folkhOgskolor 2019" och de iakttagelser vi giort.

l.

Uppfyllnad av folkbildningsrAdets villkor enligt "Statsbidrag till folkhiigskolor 2019" kapitel3
"Villkor ftir utbildningsformen folkhOgskola" med avseende pA ftiljande omr6den:

a)

Grundlriggande vcirderingar, att folkhdgskolan aktivt arbetar med ott fdrmedla och fArankra
grundkiggande demokratiska vcirderingar. Dtiribland lika rcittigheter och mdjligheter utifrdn de sju
d i s kr

im

iner i ngs gr un d e r n a.

Iakttaeelser

Vi har inga avvikande iakttagelser att notera.
Gotlands folkhOgskola iir 6lagd att ftilja Region Gotlands viirdegrund. Folkhdgskolan har iiven en
likabehandlingsplan vilken omfattar b6de deltagare och personal diir diskrimineringsgrunderna beaktas.
Folkhdgskolan beaktar bide statens syften och egna visionsmil med blde demokratigrunder och
medvetenhet om diskrimineringsgrunder. Folkhdgskolan ftiljer upp deltagares kiinnedom och
uppfattningar genom regelbundna utviirderingar. De grundltiggande vtirderingama beaktas iiven i
folkhOgskolans sam lade aktivitetsplan.

b)

Organisatoriska kriterier enligt avsnitt 3.3.1.
Iakttaselser

Avvikelser vi noterat frln organisatoriska kriterier:

.
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Folkh0gskolan saknar stadgar eller reglemente som giiller specifikt ftir folkhOgskolan. Diiremot har
Region Gotlands Gymnasie- och vuxenutbildningsniimnd definierat ett uppdrag till Gotlands
folkhOgskola (20 I 8-06- I I ) vilket beskriver folkhOgskolans uppdrag.
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Omriden dlir vi ej har nigra avvikande noteringar:

o

Gymnasie- och vuxenutbildningsniimnden utgdr styrelse ftir Gotlands folkhOgskola. Reglemente
fOr ndmnden fdreli gger.

o

Folkhogskolan har en organisationsform som inte tir vinstutdelande di folkhdgskolan iir en del av
Region Gotland som st6r under kommunallagen. Det innebdr att dverskott inte kan beh6llas eller
delas ut. Nlgra Overskott loreligger inte inom verksamheten.

o

Folkhtigskolan har en organisation som i grunden svarar mot administrativa och
redovisningsmiissiga krav.

o

Rektor som arbetar

pl

uppdrag av folkhdgskolans styrelse och som finns

pi

plats

pt

folkhOgskolans siite.

c)

Folkhogskolans krav pd anordnarskap enligt avsnitt 3.3.2 gcillande anordnarskop exempelvis
dokumentation om folkbildningen samt upprc)ttande w samverkansavtal vid samverkan.
Iakttagelser

Vi har inga avvikande iakttagelser att notera.
Folkhtigskolan har ingen samverkan med andra aktdrer. FolkhOgskolan har en dokumentation och
liimnar tydlig information i dess kurskatalog, pi dess hemsida och i informationsblad.

d)

Folkhdgskolan har dokumenterade systemfor kvalitetsarbete enligt avsnitt 3.3.3.
Iakttaselser

Vi har inga avvikande iakttagelser att notera.
Folkh0gskolan har en systematik ftir kvalitetssiikring av verksamheten. Det utgir fr6n regelbundna
utvdrderingar av verksamheten med enkdter och uppftiljning av aktivitetsplan. Utgingspunkten iir
statens syften med stdd till folkhOgskolor och ftirvaltningens prioriterade utvecklingsmil.
Folkh0gskolan uttrycker inom dessa omriden mAlstittningar vilket sedan utvlirderas.

e)

Folkhogskolan har rutiner
enligt avsnitt 3.4.1.

for

att srikerstcilla att verl<sqmhetsvillkor

for avgiftsfri undervisning uppfylls

Iakttagelser

Vi har inga avvikande iakttagelser att notera.
Folkhdgskolan redovisar pi hemsidan avgifter ftir exempelvis internatboende. De kurser som har
avgiftsbelagda aktiviteter st som studieresor redovisas pi hemsidan vid beskrivning av respektive
linie/kurs.

"cP
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Folkhogskolan har rutiner
svsnitt 3.4.2.

fbr

att scikerstcilla att verksamhetsvillkor

far Deltagare uppfylls enligt

Iakttagelser

Avvikelser vi noterat frtn verksamhetsvillkor avseende deltasare:

o

Det finns ingen antagningspolicy. Dock finns en beskrivning av antagningsprocessen finns pA
hemsida och ftir respektive kurs.

o

Folkh0gskolan till?impar programvaran Schoolsoft vilket st6djer skolan i att identifiera elever som

lir under l8 ir, det finns dock inga spiirrar eller avstiimningar Over huruvida individer under l8 frr
registreras i Schoolsoft. Kontroller finns vid rapportering till SCB genom att dessa identifierar
individer som inte uppfuller Alderskravet.

Vi har inga avvikande iakttagelser att notera

r

avseende:

Folkh0gskolan informerar om obligatoriska kostnader och villkor deltagare har
kurser, vilka behtirigheter som allmdn kurs kan leda fram

till och niir

fiOr

att delta i

kurser ber?ittigar

till

studieomddmen. Folkh0gskolan informerar diir ocksl om villkor flor avstiingning och avskiljande,
former fiir deltagarinflytande och grunder

ftr

behdrigheter och deltagare

flr tillging till

studievAgledning och kurativt stdd.

C,) Folkhbgskolan har rutiner fAr

au scjkerstcilla och bercikna lcirartdthet och att personalen beaktqr
selvetess i elewdrdande verksamhet enligt avsnitt 3.4.3.

Iakttagelser
Folkh0gskolan bertiknar ldrartiirhet genom en delvis manuell beriikning i excel. Rutiner finns men

pi grund av den hdga
frtn folkhtigskolan iir det komplext att fa till ett

dessa har en hiig grad av personberoende och risk lor oavsiktliga fel fdreligger

grad av manuella hanteringen. Enligt uppgift
systemstdd ftir att mtita liirartiirheten.

Folkh0gskolan har inhtimtat sekretessavtal ltir dess personal. Vi har tagit del av ett urval av dessa och
noterar att rutiner

ftr

att sdkerstiilla fullstiindigheten i att samtliga sekretessavtal finns pA plats inte 6r

fullt ut etablerade. Dock finns ett register ddr folkhOgskolan bockar ftir anstiillda niir sekretessavtal
inhiimtats, det registret tir inte fullstiindigt

h)

if

llt.

Folkhogskolan har rutiner for att scikerstcilla att grundlciggande kriterier for Allmdn kurs, Scirskild
kurs, kort kurs, kulturprogrqm och utbildningar pd distans efterlevs, ovsnitt 3.5.
Iakttagelser

Vi har inga avvikande iakttagelser att notera.

v
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Vi har tagit del av rutiner

flor rapportering

till folkbildningsridet, rapportering i systemet Schoolsoft,

terminsbeskrivning och kursbeskrivningar, hemsida och verksamhetsberiittelse vilket bekriiftar detta.
Gdllande distansutbildningar har dessa ett start- och slutdatum. Vi har erhillit exempel pi schema dessa
distansutbildningar men det 96r inte att se exakt deltagande fiir elevema.

i)

Folkhdgskolan uppfyller grundlciggande kriterier fdr studieomdomen enligt avsnitt 3.6.I och 3.6.2.
lakttagelser

Vi har inga avvikande iakttagelser att notera.
Samtliga deltagare erhlller intyg diir det framgAr vilka kurser som deltagaren gitt och vilken ndrvaro
deltagaren haft och om/ntir deltagare uppfyller behOrighetsvillkor uppriittas ocksi beh0righetsintyg.
Intyg finns arkiverade hos folkhOgskolan. Vid ansdkan ltimnas information om grunder ftir
omddmessiittning och vilka utbildningsformer som inte leder till nigon behOrighet.

j)

FolkhAgskolan har rutinerfdr verksamhetsrapportering som rbverensstcimmer med qvsnitt 4.2 och 4.3
samt 4.5.
Iakttagelser

Vi har inga avvikande iakttagelser att notera.
Enligt folkhOgskolans rutiner ska minst 20 timmar per vecka vara liirarledd. Folkhdgskolan stliller krav

pl

att eleven m&ste ha minst 80% nArvaro for att eleven ska anses

fullftiljt sina studier. Folkh0gskolan

anviinder Schoolsoft ftlr bAde scheman inom Allmiin linje och som n?irvarosystem.
Folkh0gskolan har rutiner ftir att avregistrera deltagare som efter tre veckor inte deltagit.
Folkh0gskolan har stdd i Schoolsoft lor att styra deltagarrapporteringen.
Folkhtigskolan iir siirredovisad pi eget kostnadsstiille i Region Gotlands totala ekonomi. Kostnaderna
Overstiger

pi total nivi intiikterna.

Resultat for de olika intiiktskategorierna gdrs manuellt i excel och

frrdelningen har inte granskats inom ramen ftir virt uppdrag.
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2.

Beddmning av huruvida det finns viisentliga brister i Gotlands folkhiigskolas interna kontroll
avseende den finansiella rapporteringen.
Iakttagelser

Vi har i Ar fiiljt upp de avvikande noteringar vi gjorde vid ftiregAende

6rs granskning gtillande intern

kontroll avseende finansiell rapportering. Det gtiller fdljande:

o

lntdkter

o

Foreglende

[r

hanterades fakturering av deltagaravgifter/internatavgifter i ett system

utanfiir redovisningen. Vilket medldrde en utOkad administrativ hantering i form av
piminnelseavisering, peridoisering etc. FrAn lr 2019 har folkhdgskolan dvergltt till att
hantera fakturering genom kommunens system.

.

Ink6p och leverantdrsfakturahantering

Vi har noterat att ekonomiassistent kan

gOra utanordning fdr utbetalning sjtilvstiindigt.

Enligt uppgift ska utbetalning hanteras i dualitet niir betalningen verkstdlls. Detta iir dock
inte siirskilt granskat inom ramen fiir detta uppdrag.

Vi har erhillit en lista

avseende beloppsgrdnser fiOr attester,

vi har inte kunnat stimma av

vilket styrdokument som reglerar dessa beloppsgriinser. Til lvir frrsttelse kan tindring av
beloppsgriinser gdras utan dualitet.

Ldnehantering

o

Vid upplagg av grunddata i personaladministrativt system sker ingen kontroll fr6n
folkhdgskolan av att korrekta grunddata lagts upp.

o

Avvikelserapportering sker i system. Ftireglende 6r fanns liven viss manuell rapportering
men frin hr 2019 ska det vara avslutat. Rutinen iir att ansttilld ska klarmarkera
avvikelserapport frr att sedan godktnnas och attesteras av dverordnade chefer. Det finns
en eftersldpning ddr medarbetare inte klarmarkerar sina tidrapporter, vilket medfOr att
kansliet i vissa fall mlste godkdnna och attestera frr att lOnekdrning ska genomfrras.

o

Vi har noterat att

nAgra medarbetare

erhiller dvertid/mertid ftir arbete ut0ver avtalsenlig

veckoarbetstid vilken rapporteras i avvikelserapporteringen ntimnd ovan. Ddremot har
flera anstdllda ftirtroendetid/oreglerad tid och avseende dessa avvikelserapporteras inte
overtid.

Di overtid

inte rapporteras (oberoende om den ersdtts eller ej) minskar

arbetsgivarens fiirm6ga att

ftlja

upp sitt arbetsmiljOansvar.
clb,

,
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Beh6riga chefstjiinstemtin kan bide korrigera fel, liimna godkiinnandeattest och
beslutsattest. Det har delvis delats upp men inte fullt ut. Attest ftir godkiinnande respektive
beslut bOr delas upp

o

pi tvi olika roller.

Fordelningsnycklar ftir bokftiring av lOnekostnader uppdateras inte rutinmdssigt. Dock
fOriindras detta inte detta annat iin ndr linjeledare/liirare byter anstAllning/ansvar.

3.

Beddmning av huruvida det finns viisentliga brister i Gotlands folkhtigskolas interna kontroll
avseende den icke finansiella rapporteringen.
Iakttagelser

Vi har inga avvikande iakttagelser att notera.
Vi har gitt igenom de rutiner folkhrigskolan har ftir att liigga upp kurser, hantering av ansdkningar,
rapportering till SCB och CSN samt Schoolsoft.

4.

Beddmning genom stickprov av huruvida limnad finansiell rapportering har substans och ftiljer
llande redovisningsprinciper avseende periodisering.

gfl

Iakttagelser

Vi har inga avvikande iakttagelser att notera.
Vi har stiimt av mot bokforingssystem och rambudget. Bokslutet iir iiven granskat av Region Gotlands
revisorer.

5.

Beddmning genom stickprov av huruvida 16mnad icke finansiell information i
verksam hetsberfl ttelsen har substans.
Iakttaselser

Vi har inga avvikande iakttagelser att notera.
Vi har stiimt av mot rapporter frAn Schoolsoft och SCB-rapport samt siirskild excel0versikt ftir berdkning av
siirskilda nyckeltal.
Eftersom de granskningsitgdrder som vidtagits enligt ovan varken iir en revision enligt ISA eller sAdan
oversiktlig granskning som utfrrs enligt Standard ftir 0versiktlig granskning av finansiella
rapporter/del8rsinformation ISRE si bestyrker jag inget. Om jag hade genomfort ytterligare granskningsitgtirder,
eller om jag hade utftrt en revision enligt ISA, en 0versiktlig granskning enligt ISRE, eller en granskning enligt
ISAE 3000, skulle andra ftirhlllanden kanske ha kunnat komma

till min kiinnedom och

ha rapporterats

Min rapport iir enbart avsedd lor det syfte som angivits i det ftrsta stycket i denna rapport och ftir Er
information, och den skall inte anviindas ldr nlgot annat syfte eller spridas till andra parter An

-(v

Folkbildningsrldet. Rapporten gliller endast den finansiella rapport som angivits ovan.
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Uppsala den 27 april 2020

Auktoriserad revisor
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Inledning
Handlingsplanen bygger på tidigare program för självmordsförebyggande arbete inom
Region Gotland, för åren 2015-2020, beslutad av regionfullmäktige. Handlingsplanen
ses som en del av arbetet utifrån Region Gotlands program för god jämlik jämställd
hälsa.
I handlingsplanen används ordet suicid istället för självmord. Orden har samma
betydelse men ordet självmord kan ses som stigmatiserande. Suicid används numer till
största delen i nationella och regionala dokument och kommunikation inom området.
För definitioner av olika begrepp, se bilaga 1.
Under 2018 avled cirka 1300 personer i Sverige i suicid och det uppskattas att 3-10
procent av den vuxna befolkningen gör minst ett suicidförsök under sin livstid. På
Gotland avlider i medeltal 11 personer per år i suicid och cirka 170 personer gör
suicidförsök. Suicidnärhet är ett folkhälsoproblem som skapar lidande och stora
samhällskostnader.
Suicid kan ses som en psykologisk olyckshändelse till följd av många olika påfrestande
faktorer. Liksom för andra olyckor kan det vara svårt att förebygga samtliga men
strävan måste finnas att de inte ska behöva hända. Sedan 2008 finns en politiskt
beslutad 0-vision för suicid både nationellt och på Gotland.
Handlingsplan har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, Suicide Zero och Riksförbundet för suicidprevention och
efterlevandestöd, SPES.

Syfte och mål
Syftet med handlingsplanen är att ytterligare stärka det suicidpreventiva arbetet som
påbörjades i Region Gotland 2015. Långsiktigt finns 0-vision för suicid. Delmål till
och med 2025 är att se en nedåtgående trend för antal suicid och suicidförsök mellan
2016-2025.
Genomförande och uppföljning
Respektive nämnd/bolag/stiftelse ansvarar för planering och uppföljning av
aktiviteter så att uppdragen i handlingsplanen genomförs. Arbetet för att uppfylla
uppdragen kan innebära behov av prioritering och omfördelning av resurser.
Respektive nämnd/ bolag/stiftelse har ansvar för att tydligt, vid behov, lyfta och
hantera frågor om prioriteringar, ambitionsnivå eller liknande.
Arbetet med genomförande av uppdragen lyfts in i verksamheternas ordinarie system
för ledning och styrning och återrapporteras i samband med delårsrapporter och
bokslut. Regionstyrelsen ansvarar för årlig sammanställning och stödjer förvaltningar,
bolag och stiftelse i genomförandet genom kunskapsstöd och underlättande av
övergripande samarbete. Inrättande planeras av ett nätverk för social hållbarhet inom
Region Gotland, där arbetet med genomförande av handlingsplanen kan följas och
stärkas.

Bakgrund
Utförligare fakta om suicid och suicidprevention finns tillgänglig via följande
hemsidor:
 Region Gotland www.gotland.se/självmordsförebyggande
 Folkhälsomyndigheten www.suicidprention.se
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Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP
https://ki.se/nasp
Suicide Zero https://www.suicidezero.se/
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd, SPES
https://spes.se/

Statistik Gotland
Detaljerad sammanställning av statistik över suicid och suicidförsök, på Gotland,
finns tillgänglig på hemsidan www.gotland.se/självmordsförebyggande. Nedan
presenteras en sammanfattning.
Suicid
De senaste 10 åren har mellan 5-15 gotlänningar tagit sitt liv, i snitt 11 personer per
år. Någon tydlig trend i att antalet har ökat eller minskat kan inte ses, varken uppdelat
för kvinnor och män eller i olika åldersgrupper.
Det är vanligare med suicid bland män än bland kvinnor. Senaste 10 åren har cirka 90
personer tagit sitt liv på Gotland, de flesta i åldern 40-79 år. Jämfört med hur många
personer det finns i olika åldersgrupper var det något vanligare med suicid i
åldersgrupperna 40-59 år och 80+ år än i andra åldersgrupper. Men jämfört med
totala antalet dödsfall i olika åldersgrupper var suicid dödsorsaken vid vart tredje
dödsfall i åldern 10-24 år, vart femte i åldern 25-39 år och vart tionde i åldern 40-59år.
Nästan 40 procent av de personer som avlidit i suicid på Gotland har inte haft
vårdkontakt under de sista 4 veckorna i livet.
De flesta suicid på Gotland sker i hemmet och det vanligaste tillvägagångssättet är
hängning och därefter skjutning.
Suicid är något vanligare på Gotland jämfört med snittet i andra län och kommuner.
Även andra kommuner med liknande struktur som Gotland (avlägset belägen
landsbygdskommun enligt tillväxtverkets indelning) har högre suicidstal än snittet
bland alla kommuner.
Suicidförsök
Heltäckande, tillförlitlig statistik för suicidförsök på Gotland finns inte att tillgå.
Utifrån den statistik som finns görs uppskattning att cirka 170 personer på Gotland
gör suicidförsök per år. Det är vanligare att kvinnor gör suicidförsök än att män gör
det men antalet suicidförsök har ökat både bland kvinnor och bland män de senaste
åren.
I nationell jämförelse är det vanligare på Gotland än i riket med vård på sjukhus efter
självskada, men statistiken är svårtolkad på grund av olika behandlings- och
registreringsrutiner. På Gotland vårdas cirka 60 personer på sjukhus, efter självskada
med i snitt 1,4 vårdtillfällen per person. De flesta är under 60 år och det är vanligast i
åldersgruppen 10-24 år. Slutenvård efter självskada är betydligt vanligare bland
kvinnor, 10-24 år än bland kvinnor och män i andra åldersgrupper.
Mer än var femte person som under åren 2010-2018 haft vårdkontakt i primärvård (i
Region Gotlands regi), specialiserad mottagning eller vårdavdelning på Gotland för
självskada har under samma period även haft kontakt med beroendemottagningen
inom psykiatrin.
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Orsaker till suicidförsök och suicid
Suicid är ett komplext problem där det inte finns en enskild orsak. Flera olika
påfrestande faktorer samverkar så att personen inte orkar leva. Det kan vara
exempelvis psykisk ohälsa, biologiska och genetiska faktorer, ogynnsamma
livshändelser, psykologiska och sociala faktorer liksom förhållanden i den fysiska
miljön och i samhället. Psykisk ohälsa är alltså inte den enda förklaringen till suicid
men vid suicidhändelsen har de flesta personerna någon form av psykisk ohälsa.
Vanligast är depression och alkoholmissbruk. Trots det har cirka hälften av de som
tar sitt liv inte haft kontakt med psykiatrin.
Bilden nedan sammanfattar olika riskfaktorer för suicid.
Exempel på faktorer som samspelar vid sucidnärhet

Bild: Ullakarin Nyberg
Innan en person gör suicidförsök eller tar sitt liv är personen i en så kallad
suicidsprocess som börjar med tankar på suicid som efter en tid övergår i mer eller
mindre tydlig kommunikation kring suicid. Det kan så småningom leda fram till
suicidförsök och suicid. En person som är inne i suicidprocessen upplever
hopplöshet, att hens problem är olösliga och står inte ut men är ofta ambivalent till att
ta sitt liv, ända in i själva suicidhandlingen. Suicid kan ses som en psykologisk
olyckshändelse till följd av påfrestningar som individen för stunden inte kan bemästra,
på samma sätt som vid fysiska olyckor. Suicidhandlingen uppkommer oftast när
personen varit en tid i suicidprocessen. Det är vanligt att suicidhandlingen är en
impulshandling efter en utlösande situation med ökad stress och påfrestning.

Suicidprevention

Grunden för att förebygga folkhälsoproblemet suicid och suicidförsök handlar om att
påverka de bestämningsfaktorer som påverkar hälsa; exempelvis välfärdstjänster och
livsmiljö, trygghet, socialt deltagande, inkludering, utbildning, sysselsättning,
försörjning och hälsofrämjande levnadsvanor. Nationellt styrs detta arbete genom det
folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa i hela befolkningen. Inom Region Gotland utgår folkhälsoarbetet utifrån mål i
Vision 2025 och underliggande program och strategidokument och styrkort.
Viktigt för suicidprevention är också specifikt riktat arbete för psykisk hälsa inom
4

exempelvis hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst, skola och vuxenutbildning.
Inom Region Gotland samordnas arbetet inom RSS, Regional samverkans- och
stödstruktur, med stöd av handlingsplan för psykisk hälsa.
För att ytterligare förebygga suicid, som är den yttersta konsekvensen av psykisk
ohälsa, behövs åtgärder som är tydligt formade med tanke just på att förhindra
suicidförsök och suicid. Det är avgörande att suicidpreventiva insatser görs inom fler
olika områden, insatserna behöver vara både befolknings- och individinriktade.
Befolkningsinriktade insatser

Befolkningsinriktade insatser har visat sig ha effekt om de är breda med kombination
av olika delar. Det innebär att parallellt göra flera olika typer av insatser, som
presenteras nedan.
Åtgärder för att minska tillgången till metoder för suicid har utvärderad effekt för att
förebygga suicid och suicidförsök. Det kan till exempel handla om barriärer i den
fysiska miljön, förskrivning och förvaring av läkemedel och att personer med nedsatt
psykisk hälsa inte har tillgång till vapen. Även alkoholrestriktioner i samhället har
suicidpreventiv effekt.
Insatser för att minska stigmatisering omkring psykisk ohälsa rekommenderas av
WHO och Folkhälsomyndigheten. De framhåller vikten av utbildningsinsatser för
ökad kunskap i befolkningen om suicid, var stöd och vård finns samt för att motverka
myter och tabun. De flesta som tänker på att ta sitt liv, tar sig igen krisen och gör inte
handling av suicidtankarna om de får stöd och vård. En stor del av de som tar sitt liv
har inte uppmärksammats eller fått vård och behandling som skulle kunnat medföra
att suicidnärheten hade avtagit. Det finns även evidens för att ökat förtroende för
psykiatriska verksamheter har suicidpreventiv effekt.
Ett exempel på utbildning som kan användas i befolkningen är Första hjälpen till
psykisk hälsa, MHFA-Mental Health First Aid1. Den används internationellt och
evidens finns för att personer som gått utbildningen får ökade kunskaper, minskade
negativa attityder mot personer med psykisk sjukdom och ökad upplevd beredskap att
hjälpa personer med psykisk ohälsa.
Skolbaserad prevention som är riktade till barn och ungdomar har visats kunna minska
antalet suicidförsök. Det handlar till exempel om att prata med elever, lärare och
föräldrar om suicid. Elever och lärare kan utbildas i att känna igen tecken på att en
person är suicidnära. Det kan göras på olika sätt och exempelvis finns det idag två
skolbaserade program för suicidprevention, med vetenskaplig evidens. Det ena är
Good Behaviour Game, PAX som i Sverige används i lågstadiet syftar till att skapa ett
klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Det andra är Youth Aware of
Mental Health Programme, YAM, riktat till elever i åldern 14-16 år, som ger kunskap
om tecken på psykisk ohälsa.
Den evidensbaserade utbildningen i Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, skulle
också kunna användas för utbildning av elever i årskurs 3 på gymnasiet. I en del
regioner i Sverige används utifrån beprövad erfarenhet även andra metoder för
suicidpreventiva insatser till ungdomar, exempelvis olika föreläsningar och
Acceptance and commitment therapy, ACT, i grupp.
1

Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, är mellan 12-14 timmar lång och vänder sig till
vuxna. Den finns i tre versioner: att stödja ungdomar, vuxna eller äldre. Instruktörer utbildas av
NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention. En utbildningsplats till instruktör kostar
22 500 kronor, exklusive moms (per person) och omfattar 5 dagar. Utbildningen för Första hjälpare ges
sedan av instruktörerna, i grupp med max 20 deltagare.
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Individinriktade insatser

Individinriktade suicidpreventiva insatser handlar dels om att tidigt hitta personer
med risk för suicidhändelse och dels om att ge adekvat stöd och behandling vid
psykisk ohälsa och suicidnärhet.
Medarbetare inom vård och omsorg behöver uppmärksamma personer som är
suicidnära eller som har risk att bli det. Det också viktigt att upptäcka psykisk ohälsa
som obehandlad skulle kunna leda till suicidhändelser, exempelvis depression och
missbruks- och beroendeproblem.
Åtgärder behövs för att säkra att suicidnära personer får snabb bedömning inom
hälso- och sjukvård. På flera platser i Sverige görs exempelvis försök med mobil
psykiatrisk verksamhet och psykiatriambulans. Det behöver finnas kompetens i akut
omhändertagande för att kunna bryta pågående suicidhandling och på flera platser i
landet sker tydlig samverkan mellan ambulans, räddningstjänst och polis för optimalt
omhändertagande vid akut suicidhändelse.
De insatser som görs för en suicidnära person behöver vara av god kvalitet, utifrån
tydlig vårdplan där behandlingsinsatser följs upp. En åtgärd som har stor betydelse
för suicidprevention är att säkra uppföljning av personer som gjort suicidförsök.
Vårdkedjan för suicidnära personer behöver vara sammanhållen där övergångar
mellan olika vård- och stödinsatser behöver fungera. Förutom insatser från hälso- och
sjukvården kan den suicidnära personen behöva annat stöd för att komma ur
suicidprocessen, t.ex. insatser från socialtjänst och från andra aktörer.
Åtgärder behövs för att använda närstående som en viktig resurs i vård- och stöd till
den suicidnära personen. Samtidigt behöver stöd ges till närstående för att förebygga
egen psykisk ohälsa och suicid. Åtgärder behövs även för att säkra stöd till
efterlevande vid suicid, både akut och långsiktigt, eftersom de ofta drabbas av psykisk
ohälsa och har ökad risk att själva avlida i suicid. Suicid hos närstående kan också leda
till stora påfrestningar i relationer och t.ex. familjekonflikter kan förebyggas genom
adekvat stöd.
När en person som har pågående kontakt med hälso-och sjukvården avlider i suicid
bör en händelseanalys göras. Även då personen inte haft kontakt med hälso- och
sjukvård kan någon form av retrospektiv genomgång vara av värde för att ge kunskap
som kan användas för att hitta adekvata åtgärder för att undvika liknande situationer i
framtiden.
För att åtgärderna som nämns ovan ska kunna genomföras, med önskvärd kvalitet,
behövs kompetens hos medarbetare om suicidalitet liksom kompetens och möjlighet
att samverka över verksamhetsgränser. Rutiner behöver vara kända och följas.
På hemsidan www.gotland.se/självmordsförebyggande finns ett stort antal länkar till
kunskap om suicidalitet, bland annat utbildningsmaterial från WHO. Där finns också
länk till fri tillgång till webbutbildningen Suicidprevention i Svensk Sjukvård, SPISS.
Syftet med SPISS är att öka kunskapen hos medarbetare inom vård och andra
verksamheter där man möter människor som kan vara suicidbenägna.
En annan utbildning som medarbetare inom Region Gotland har tillgång till är
Psyk-E suicid. Det är ett evidensbaserat utbildningsmaterial som består av filmade
föreläsningar och faktablad att användas i studiecirkelform.

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention
Följande 9 åtgärdsområden för suicidprevention finns i det nationella
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handlingsprogrammet som beslutats av riksdagen:
1. Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper
2. Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för
självmord
3. Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
4. Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag
5. Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
6. Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
7. Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och
omhändertagande av personer med självmordsproblematik
8. Händelseanalys i samband med Lex Maria anmälningar
9. Stöd till frivilligorganisationer

Tidigare program för självmordsförebyggande arbete inom
Region Gotland
I det tidigare programmet för självmordsförebyggande arbete i Region Gotland
(2015-2020) finns fem strategier för det suicidpreventiva arbetet:
1) Ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmord i befolkningen och bland
medarbetare i Region Gotland, 2) Specifik fokus på barn och unga i det
självmordsförebyggande arbetet, 3) Regionövergripande samordning av individuellt
krisstöd i samband med självmordsförsök och självmord, 4) Säker hantering av
skjutvapen, 5) Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det
självmordsförebyggande arbetet.
Utifrån strategierna formulerades 20 uppdrag för Region Gotlands nämnder att
genomföra under programtiden 2015-2018. Efter beslut i fullmäktige förlängdes det
till att gälla även under 2019-2020.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna.
Detaljerad sammanställning av uppföljning av aktiviteter, som genomförts mellan
2015-2019, finns på hemsidan www.gotland.se/självmordsförebyggande.
15 av 20 uppdrag bedöms vara genomförda och 5 uppdrag är delvis genomförda.
Effekten på förekomst av suicid och suicidförsök är för tidigt att följa upp eftersom
antalet varierar mellan åren och trend för flera år behövs för att kunna bedöma
utvecklingen. Uppdragen har formulerats och genomförts utifrån aktuellt nuläge på
Gotland och vetenskap/beprövad erfarenhet för suicidprevention. Utifrån det görs
antagandet att genomförda aktiviteter bidrar till att minskning kommer att ses av
suicid och suicidförsök, under de närmaste 5-10 åren. Det är under förutsättning att
det fokuserade suicidpreventiva arbetet fortsätter under de närmaste åren.

Handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland, 2020-2025
Fyra aktuella insatsområden har identifierats utifrån statistik och fakta om
suicidprevention, genomförda aktiviteter i tidigare program och uppfattade
insatsbehov: 1)Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och
förebyggande av självmord, 2) Kompetens och samverkan kring suicidnära personer,
3) Efterlevandestöd vid suicid, 4) Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga
vuxna.
Beskrivning av tidigare genomförda insatser och identifierade insatsbehov som ligger
till grund för formulerade uppdrag finns i bilaga 2, Underlag till uppdrag i
handlingsplanen. Vilka insatsbehov som ligger till grund för vilka uppdrag finns
markerade i handlingsplanen.
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Handlingsplan suicidprevention Region Gotland år 2020-2025
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Bilaga 1

Definition av begrepp

Suicid
Synonymt med självmord och innebär död efter egen avsikt att ta sitt liv
Suicidalitet
Samlingsbegrepp för suicidtankar, suicidförsök och suicid
Suicidsförsök
Synonymt med självmordsförsök och innebär livshotande eller skenbart livshotande
beteende, i avsikt att sätta sitt liv på spel eller göra intryck av en sådan avsikt, men
som inte leder till döden
Suicidshandling
Suicidförsök eller suicid
Suicidnära
Synonymt med suicidal och används för personer som:
- nyligen (inom senaste året) har gjort ett suicidförsök
- har allvarliga suicidtankar och där suicidrisk bedöms föreligga under den
närmaste tiden framöver
- utan att ha allvarliga suicidtankar ändå bedöms vara i riskzonen för suicid på
grund av omständigheterna i övrigt, t.ex. att utsättas för starkt negativa
livshändelser
Suicidnärhet
Beskriver tillståndet för en person har antigen nyligen gjort suicidförsök eller har
allvarliga suicidtankar eller på annat sätt bedöms vara i riskzonen för suicid
Suicidprevention
Synonymt med suicidpreventivt arbete och med självmordsförebyggande. Begreppen
innefattar åtgärder med syfte att förhindra suicid och suicidförsök
Suicidprocess
Utvecklingen från den första allvarliga suicidstanken över eventuella suicidförsök till
självmord
Suicidrisk
Risken att genomföra suicidförsök eller suicid
Suicidsituation
Tillfälle då suicidhandling genomförs
Suicidtal
Antal suicid per 100 000 invånare
Suicidtankar
Fantasier, tankar, önskningar om och impulser att begå suicid. Dessa kan utvecklas till
avsikter, planer och eventuellt beslut att ta sitt liv
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Bilaga 2

Underlag till uppdrag i handlingsplanen

Nedan presenteras en sammanfattning av hur uppdragen i program för förebyggande
av självmord inom Region Gotland genomförts under 2015-2019, tillsammans med
identifierade fortsatta insatsbehov.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna.
15 av 20 uppdrag bedöms vara genomförda och 5 uppdrag är delvis genomförda.
Delvis utförda uppdrag
Uppdrag att ta fram rutiner och kompetensutveckling för funktioner som möter personer som är
suicidnära
Flertalet aktiviteter är genomförda kring rutiner och kompetensutveckling men
uppdraget bedöms inte vara helt genomfört.
Mer arbete kring rutiner och kompetensutveckling har gjorts i de verksamheter som
har tydligt uppdrag kring suicidnära personer än i de verksamheter där det inte är lika
självklart att kunskap och rutiner behövs för identifiering av personer med risk för
suicidnärhet.
Rutiner finns och har tagits fram i många verksamheter men inte tydligt i alla berörda
verksamheter.
Under programtiden har exempelvis övergripande regionala rutiner för arbete inom
olika verksamheter vid suicidalitet tagits fram. Primärvården, akutmottagningen och
psykiatrin har deltagit i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolags satsning ”Säker
suicidprevention”. Inom socialförvaltningen har riktlinjer för suicidprevention tagits
fram. Barn- och elevhälsan har arbetat fram riktlinjer för psykisk hälsa och
förebyggande av suicid, i skolan.
Mycket av arbetet som gjorts med rutiner har handlat om insatser som kan göras i
den egna verksamheten och en mindre del om samarbete och samverkan över
gränser, som del i arbetet att ge stöd till suicidnära personer.
Många insatser har genomförts för kompetensutveckling till medarbetare, men tydliga
planer saknas i flera verksamheter.
Exempel på genomförda insatser är flertalet regionövergripande föreläsningar och
workshops. Deltagandet vid dessa tillfällen har främst varit från barn- och elevhälsan,
ungdomsavdelningen i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
ungdomsmottagningen, psykiatri, primärvård, habilitering och rehabilitering,
hemsjukvård, räddningstjänst, individ- och familjeomsorgen, hälsofrämjande enheten
i socialförvaltningen, äldrevården, beroendevården och ambulanssjukvården.
Medarbetare i hälso- och sjukvården, barn- och elevhälsan och socialförvaltningen har
genomfört web-utbildningen Suicidprevention i svensk sjukvård (SPISS).
Socialförvaltningen har tagit fram ett utbildningspaket om suicidprevention för
användning vid arbetsplatsträffar. Barn- och elevhälsan har gjort flera
utbildningsinsatser om suicidprevention, för pedagoger i grundskola och gymnasiet.
Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, har använts för att öka kompetensen kring
psykisk ohälsa och förebyggande av suicid inom vuxenutbildning, studievägledning,
integrationsenhet, HR-avdelningen, äldreomsorgen och boendestöd inom
socialförvaltningen. 2019 tog socialnämnden inriktningsbeslut om att utbilda samtliga
medarbetare i förvaltningen i MHFA och sedan 2019 erbjuds två MHFA-utbildningar
per år till chefer i Region Gotland.
Insatsbehov (A): Det finns ännu viktigt arbete att göra för att säkerställa att det finns
rutiner och planer för kompetensutveckling i alla berörda verksamheter.
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Utbildningsmaterial och utbildningstillfällen som är tillgängliga för medarbetare i
Region Gotland skulle kunna användas av fler medarbetare och i fler verksamheter.
Ökad användning av utbildningen i MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa kan också
vara ett sätt att öka kompetensen kring psykisk ohälsa och förebyggande av suicid,
framförallt för medarbetare som i sin profession inte har specialistkunskap inom
dessa områden.
Både de rutiner som redan finns och nya som tas fram behöver implementeras så de
efterlevs av alla medarbetare. Det handlar exempelvis om att ha kännedom och följa
rutiner som finns i den egna verksamheten, regional rutin och nationella vård- och
insatsprogram inom kunskapsområdet psykisk hälsa/ohälsa.
När rutiner finns för arbetet med suicidnära personer, i den egna verksamheten
behöver nästa steg tas för att öka samarbete och samverkan över verksamhetsgränser,
för att hjälpa den suicidnära personen att komma bort från suicidnärheten. Det ställer
krav på att medarbetare har fördjupad kunskap om bakgrunden till suicidnärhet, för
att kunna förstå den enskilda personens komplexa situation.
Kompetens och möjlighet för samarbete och samverkan behöver öka, inom och
mellan olika enheter i hälso- och sjukvården, socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och med externa aktörer; för att kunna sätta samman en
åtgärdsplan med helhetsperspektiv på den suicidnära personens unika situation.
Gemensamt processarbete och större kännedom och utnyttjande av SIP, samordnad
individuell plan, skulle kunna underlätta ökat samarbete och samverkan kring
suicidnära personer.
Behov finns av förbättringar i vårdkedjan mellan primärvård och psykiatri.
Vårdkedjan och uppföljning kring personer som gjort suicidförsök behöver stärkas.
Insatser behövs för att fördjupa medvetenhet och kompetensen om suicidalitet, hos
medarbetare i verksamheter som med stor sannolikhet kommer möta suicidnära
personer men som inte jobbar tydligt med vård och behandling till suicidnära. Där
kan en viktig insats göras för att upptäcka risk för suicidhandling, hos barn och
ungdomar, vuxna och äldre. Det är till exempel medarbetare inom utbildning,
somatisk sjukvård, socialtjänst och omsorg.
Behov finns att öka medvetenhet hos medarbetare, om risk för suicidnärhet hos
personer som har en bakgrund som är vanlig bland personer som genomfört
suicidhandling. Exempelvis transpersoner, personer med obehandlad psykisk ohälsa,
personer med samtidig missbruks-/beroendeproblematik och psykisk ohälsa.
Inkludering av närstående i vård och stöd till suicidnära behöver förbättras.
Behov finns av att öka kunskap om suicidalitet både hos suicidnära personer och
närstående, i alla åldrar.
Det behöver säkerställas att närstående till suicinära får eget stöd, såväl barn och
ungdomar som vuxna och äldre. Exempelvis behöver kännedom och tillämning av
rutiner för erbjudande om kontakt med Region Gotlands anhörigstöd öka, inom
hälso-och sjukvården och socialförvaltningen.
Insatser behövs för att undvika att personer som har behov av psykiatrisk vård, inte
söker vård eller avslutar vårdkontakten när de fyller 18 år. Psykiatrin bedömer att en
betydande orsak till avslut av vårdkontakt eller att unga vuxna inte söker vård, är att
vårdkontakterna blir avgiftsbelagda i samband med 18-årsdagen.
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Ett insatsbehov som uppmärksammats av bland annat polis och ambulanspersonal är
akut omhändertagande av person med psykisk ohälsa. Inom ambulansverksamheten
påtalas behovet av mer ambulansresurser och behov av mer kompetens att bemöta
och vårda personer med psykisk ohälsa. Inom polisen finns upplevelse av att flera av
deras ärenden angående psykisk ohälsa skulle kunnat hanteras bättre av personer med
utbildning i bemötande och vård av personer med psykisk sjukdom.
Både polis och ambulanspersonal på Gotland upplever att de åker på flertalet larm
där de på plats bedömer att det inte är ett polisärende eller att personen inte behöver
akut sjukvård och därför lämnar personen utan åtgärd. Att på ett bra sätt fånga upp
och ge stöd till dessa personer skulle kunna förebygga risk för senare suicidhändelse.
Någon form av mobil psykiatrisk verksamhet skulle kanske vara en lösning på flera av
de problem som identifierats.
Behov finns att förbättra samverkan vid akut suicidhändelse, mellan
ambulansverksamheten, räddningstjänsten och polisen.
Uppdrag att specifikt ta fram plan för arbete och kompetensutveckling med fokus på unga i det
suicidpreventiv arbetet, inom kultur- och fritidsverksamheten
Uppdraget anses vara delvis uppfyllt genom att ungdomsavdelningen har varit väl
representerade i regionövergripande kunskapshöjande insatser kring suicidprevention
och närliggande områden som exempelvis workshops om hbtq+ och normer.
Övergripande plan för suicidpreventivt arbete inom kultur- och fritidsavdelningen är
dock inte framtagen
Insatsbehov (B): Behovet kvarstår att säkerställa att det finns rutiner och kompetens
kring upptäckt och bemötande av suicidnärhet hos barn och ungdomar, inom kulturoch fritidsverksamhet.
Uppdrag att ge barn och unga kunskap i skolan om tecken på psykisk hälsa, genom evidensbaserad
metod
Pilottest har genomförts, med stöd av svenska kyrkan, så att elever i årskurs 3 på
vård- och omsorgsprogrammet fått utbildning i MHFA, Första hjälpen till psykisk
hälsa. Under slutet av 2019 har medarbetare gått utbildning i Youth Aware of Mental
Health Programme, YAM, och Good Behaviour Game, PAX. Fortsatt planering
pågår för införande av dessa program i skolan.
Insatsbehov (C): Fortsatt behov finns av att använda evidensbaserade metoder för
att öka kunskap om tecken på psykisk ohälsa, hos barn och unga, i skolan. Det kan
göras genom exempelvis fortsatt införande av YAM och PAX. Omvärldsspaning
behöver göras inom kunskapsområdet för att uppmärksamma om det finns eller
kommer fram evidens för andra metoder. Eleverna i de två vård-och omsorgsklasser
som fått utbildning i MHFA har framfört att de anser att utbildningen bör ges som
obligatorisk kurs på programmet men även erbjudas övriga elever i årskurs 3.
Uppdrag att skapa rutin för regelbunden statistik över suicid och suicidförsök
Rutin för regelbunden sammanställning av suicid på Gotland är införd. Däremot har
sådan rutin inte kunnat tas fram för suicidförsök eftersom det inte finns tydliga sätt
att samla in uppgifter om genomförda suicidförsök, i olika verksamheter.
Insatsbehov (D): Fortsatt behov finns att utveckla ett sätt att få löpande kännedom
om suicidförsök på Gotland, genom samverkan mellan olika verksamheter. Det är
exempelvis primärvård, psykiatri, akutmottagning, intensivvårdsavdelning,
ambulansverksamhet, räddningstjänst och polis. Att kunna följa statistik utan
fördröjning, som visar hela bilden av suicidförsök på Gotland, ger möjlighet att följa
utveckling och se mönster för att kunna göra behovsinriktade insatser.
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Uppdrag att säkerställa rapportering enligt vapenlagen om personer som ur medicinsk synpunkt inte
är lämpliga att hantera skjutvapen
Vissa aktiviteter är genomförda men en del av de utbildningsinsatser som var tänkta
inom hälso-och sjukvården har inte kunna genomföras.
Insatsbehov (E): Fortsatt behov finns av att öka efterlevnad av vapenlagen. Ett sätt
kan vara att öka kompetensen hos medarbetare i hälso- och sjukvården om suicid
som en psykologisk olyckshändelse, för att kunna identifiera personer som riskerar att
råka ut för sådan olycka suicidförsök och suicid om de har vapen hemma.
Genomförda uppdrag
Uppdrag om informationsinsats till befolkningen om psykisk hälsa och förebyggande av suicid, i
samarbete med externa aktörer
Flera aktiviteter har genomförts utifrån uppdraget, på olika platser på ön. Några
exempel är föreläsningar som arrangeras av Region Gotland och andra organisationer,
aktiviteter som genomförts i samband med suicidpreventiva dagen,
informationsmaterial på bibliotek och hemsida samt information i samband med
mässor, marknader och idrottsevenemang.
Ett par utbildningstillfällen, med inbjudan till allmänheten, har genomförts i Första
hjälpen till psykisk hälsa, MHFA. Under 2019 startades projektet Guldhjärnan där
Region Gotland tillsammans med bland annat Länsförsäkringar Gotland och Svenska
kyrkan, under initiativet Mind//Shift, har som mål att verka för att sprida
utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa, brett i samhället.
Insatsbehov (F): Fortsatt behov finns av att Region Gotland och andra aktörer i
samhället hjälps år att sprida kunskap om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och
suicidprevention, som når befolkningen i olika åldrar, sammanhang och på olika
platser på Gotland.
Uppdrag att i skolan arbeta med psykisk hälsa, normer och värden för att stärka barn och ungas
livskompetens
Uppdraget har genomförts dels av pedagoger i löpande undervisning och dels genom
specifika uppgifter som exempelvis barn- och elevhälsans psykosociala basprogram
för grundskolan och gymnasiet och 1:e-lärares arbete kring jämställdhet och
relationer i gymnasieskolan.
Insatsbehov (G): Det finns fortsatt behov att, via uppdrag i handlingsplan, hålla
fokus på utveckling av arbete i skolan för att öka elevers kunskap om psykisk hälsa,
normer och värdegrund.
Behov finns av utökat samarbete mellan skolledning och barn- och elevhälsan för
planering och genomförande i detta arbete. Ett möjligt sätt är att skapa tydlig plan
för kunskapshöjande insatser kring suicidprevention för elever i olika årskurser.
Uppdrag i skolan att ta fram rutiner för upptäckt av risk för suicid och suicidförsök och att ta
fram plan för att personal har kunskap om psykisk ohälsa
Riktlinje som vänder sig till pedagoger är framtagen och checklistor för barn- och
elevhälsan är uppdaterade. Flera aktiviteter har genomförts för kompetensutveckling
av medarbetare inom utbildningsverksamhet. Exempelvis har barn- och
elevhälsoteamet utbildat pedagoger på gymnasiet och i grundskolor.
Utbildningsinsatser har även genomförts inom vuxenutbildningen och
folkhögskolan.
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Insatsbehov (H): Fortsatt behov av arbete för att riktlinjen för psykisk hälsa och
förebyggande av suicid, i skolan, ska bli känd och användas av medarbetare. Fortsatt
behov finns av att göra en plan för kompetensutveckling för medarbetare inom
utbildningsverksamheter. Utifrån evidens och efterfrågan (från medarbetare och
elever) skulle Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, kunna vara ett effektivt sätt att
säkra bred kunskap och handlingsberedskap. Även annat utbildningsmaterial som
exempelvis psyk-E suicid och WHO:s kunskapsmaterial skulle kunna användas.
Uppdrag om suicidprevention som del i det psykosociala arbetsmiljöarbetet och att öka
medvetenheten om riskfaktorer för och tecken på suicidnärhet, hos medarbetare och chefer
Ett pass om förebyggande av suicid är inlagt i Region Gotlands arbetsmiljöutbildning
och rutin för samtal om psykisk hälsa för medarbetare och chefer inom Region
Gotland är framtagen. Utbildningstillfällen för chefer i Första hjälpen till psykisk
hälsa erbjuds två gånger per år. Flera föreläsningstillfällen som introduktion till
suicidprevention har erbjudits generellt till medarbetare i Region Gotland.
Deltagandet har varit störst från verksamheter där det är tydligt att medarbetare
möter suicidnära personer.
Insatsbehov (I): En betydande del av medarbetarna inom Region Gotland arbetar i
verksamheter där behovet av arbete med suicidprevention inte är tydligt utifrån
verksamhetens uppdrag. I dessa verksamheter finns möjlighet att bidra i högre grad
än i dag till det suicidpreventiva arbetet, genom att öka kunskap om psykisk hälsa
och förebyggande av suicid bland medarbetare, som del av det psykosociala
arbetsmiljöarbetet. En bredare insats för ökat kunnande hos medarbetare om psykisk
hälsa/ohälsa och förebyggande av suicid inom Region Gotland , oavsett arbetsplats
och funktion, skulle kunna bidra väsentligt till ökad kunskap och vinster för
samhället.
Uppdrag att stärka första linjens vård för barn och unga vid psykisk ohälsa
Uppdraget har genomförts genom exempelvis ökad samverkan mellan barn- och
elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Barn- och ungdomspsykiatriska
mottagningen har också arbetat för att bibehålla hög tillgänglighet till besök på barnoch ungdomspsykiatriska mottagningen, BUP. 2019 öppnades en ny mottagning för
råd och stöd vid psykisk ohälsa (för barn i åldern 6-17 år), i samarbete mellan barnoch ungdomspsykiatrin och socialtjänstens familjestödsenhet.
Insatsbehov (J): Det är viktigt med fortsatt utveckling av tidiga insatser för barn
och ungdomar vid psykisk ohälsa. Det görs i berörda verksamheter och genom
samverkan i RSS, regional samordning och styrning. Behov av att lyfta det som
specifikt uppdrag i den suicidpreventiva handlingsplanen ses inte.
Uppdrag om individuellt krisstöd vid suicidförsök och suicid
Rutiner har uppdaterats så att Region Gotlands krisstöd vid allvarlig händelse kan
aktiveras, vid behov, för individuellt stöd i samband med suicidhändelse. Den
övergripande regionala rutinen kring arbete vid suicidalitet som tagits fram under
programperioden lyfter fram möjligheten att använda Region Gotlands anhörigstöd
vid suicidnärhet.
Försök har gjorts med en modell för strukturerat långsiktigt efterlevandestöd som
skulle träda in efter att efterlevande fått akut krisstöd i samband med suicid. Tanken
var att ge mellanmänskligt stöd, under första halvåret efter suicid, för att förebygga
mer omfattande psykisk ohälsa och identifiera behov av stöd från hälso- och
sjukvården. I pilottest av modellen gavs stöd från beroendeenhetens boendesociala
grupp i socialtjänsten, till efterlevande när den som avlidit inte tidigare haft kontakt
med psykiatrin. Pilottestet visade att det var svårt att få rutiner att fungera i
processen kring efterlevandestödet, enligt den tänkta modellen. Testet visade också
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att situationen för efterlevande är komplex och medför behov av stöd som kräver
hälso- och sjukvårdskompetens.
Insatsbehov (K): Fortsatt arbete behöver göras för att förbättra stöd till närstående
till personer som är suicidnära, i alla åldrar. Strukturerat, proaktivt, långsiktigt stöd till
efterlevande vid suicid behöver utvecklas. Efterlevandestödet behöver anpassas
utifrån den efterlevandes ålder och individuella situation. Stödet ges troligen bäst via
hälso- och sjukvården och kan behöva kompletteras med insatser från exempelvis
socialförvaltningen, utifrån individuellt formad stödplan.
Behov finns också av att förbättra rutiner för akut efterlevandestöd i samband med
att suicid upptäcks eller konstateras som dödsorsak.
Uppdrag att pröva möjligheten att skapa modell för händelseanalys av suicid bland personer som
inte haft kontakt med sjukvården
Rutin har tagits fram för genomförande av händelseanalys när personer upp till 18 år
(eller äldre än 18 år som går i gymnasiet) avlider i suicid.
Förslag på mall är framtagen för så kallad retrospektiv genomgång, efter att en vuxen
person som inte haft kontakt med hälso- och sjukvård eller socialtjänst avlidit i
suicid. I kontakt med efterlevande har det framkommit att en retrospektiv
genomgång kan medföra skuldbeläggning.
Insatsbehov (L): Fortsatt arbete behöver göras för att utreda möjligheten att
genomföra retrospektiva genomgångar efter att en vuxen person som inte haft
kontakt med hälso- och sjukvård eller socialtjänst avlidit i suicid. När retrospektiv
genomgång görs behöver den samordnas med stöd till efterlevande.
Uppdrag att säkerställa arenor för regelbunden samverkan kring suicidpreventivt arbete inom
Region Gotland och med externa aktörer
Suicidprevention finns nu med som en fråga i flera olika sammanhang. Internt inom
Region Gotland görs det, vid behov, i mötesformer kopplade till regional
samverkans- och stödstruktur, RSS. Regelbunden rapportering om det
suicidpreventiva arbetet görs i samverkansform mellan Region Gotland och NSPH
(Nationell samverkan för psykisk hälsa).
Stor del av samverkan med andra aktörer kring suicidprevention har genomförts via
informella nätverk. Möjlighet finns dock sedan några år att lyfta regionalt arbete för
suicidprevention i Forum för social hållbarhet, som samordnas av Länsstyrelsen.
Under slutet av 2019 har också den ideella föreningen Mind//Shift Gotland bildats
för innovativ samverkan mellan näringsliv, offentlig och ideell verksamhet för att
främja psykisk hälsa.
Frågor som rör psykisk hälsa och förebyggande av suicid tas även upp i Operativt
samverkansform, OSF. Det bildades 2019 för samverkan mellan polisen och olika
enheter inom Region Gotland, kring bland anat psykisk ohälsa.
För nationell samverkan i det suicidpreventiva arbetet finns sedan några år ett
nätverk för regionala samordnare, som samordnas av Folkhälsomyndigheten.
Insatsbehov (M): Behov finns av att fortsätta utveckla samverkan kring
suicidprevention inom Region Gotland och med externa aktörer. För att hålla
fortsatt fokus på frågan bör det synas som uppdrag i handlingsplanen.
Uppdrag att utse funktion för bevakning av det nationella kunskapsläget kring suicidpreventivt
arbete samt deltagande i regionala och nationella nätverk
Strateg inom enheten social hållbarhet har utsetts att vara regional samordnare för
det suicidpreventiva arbetet.
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Insatsbehov (N): Funktion är utsedd för regional samordning av det
suicidpreventiva arbetet. Behovet av fortsatt arbete i funktionen finns kvar men
något behov att lyfta det i handlingsplanen bedöms inte finnas.
Uppdrag om uppföljning av programmet
Förvaltningarnas arbete utifrån det självmordsförebyggande programmet har följts
upp årligen i samband med bokslutsarbetet. Övergripande uppföljning av Region
Gotlands suicidpreventiva arbete har genomförts av regionstyrelseförvaltningen, via
enheten för social hållbarhet.
I utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har arbetet att
genomföra uppdragen i programmet styrts genom handlingsplan som beslutats i
respektive nämnd.
Insatsbehov (O): I flera verksamheter kan planering och ledning av genomförandet
av uppdrag i handlingsplanen förbättras. Stöd för samarbete och samverkan mellan
förvaltningar, bolag och stiftelse kan göra att genomförandet av uppdragen bli mer
effektivt och av högre kvalitet.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

RS remiss - Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland
Förslag till beslut

•

Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget

Sammanfattning

Handlingsplan suicidprevention bygger på tidigare program för
självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland för åren 2015–2020, och är en
del av Region Gotlands arbete utifrån programmet för god jämlik jämställd hälsa.
Handlingsplanen syftar till att i närtid bidra till en nedåtgående trend för suicid och
suicidförsök och långsiktigt till 0-visionen för suicid.
Utifrån nationell och regional statistik, fakta om suicidprevention, samt genomförda
insatser i tidigare program för självmordsförebyggande inom Region Gotland, lyfter
handlingsplanen fram fyra insatsområden, som är gemensamma för samtliga
nämnder:
-

Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och förebyggande av
självmord

-

Kompetens och samverkan kring suicidnära personer

-

Efterlevandestöd vid suicid

-

Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga vuxna.

Handlingsplanen innehåller tilldelade specificerade uppdrag till Region Gotlands
respektive nämnder, kopplade till varje insatsområde.
Respektive nämnd ansvarar för planering och uppföljning av aktiviteter så att
tilldelade uppdrag i handlingsplanen genomförs. Arbetet med genomförande av
uppdragen ska lyftas in i verksamheternas ordinarie system för ledning och styrning
och återrapporteras i samband med delårsrapporter och bokslut.
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För GVN finns i handlingsplanen fem uppdragsområden:
1. Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa och
självmord ingår i det psykosociala arbetsmiljöarbetet.
2. Öka kompetensen i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) bland
förtroendevalda och medarbetare. Långsiktig plan för utbildning i MHFA tas
fram inom varje verksamhetsområde.
3. Säkerställa att medarbetare har fördjupad medvetenhet och kompetens om
suicidalitet och att rutiner finns för förebyggande, upptäckt, bemötande och
stöd av suicidnära personer. Uppdraget inriktas främst på medvetenhet,
kompetens och rutiner för upptäckt och bemötande vid självmordsnärhet.
4. Säkerställa att arbete med psykisk hälsa, tecken på psykisk ohälsa, normer och
värden i skolan, genomförs under rektors ansvar.
5. Säkerställa att grund- och gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola,
vuxenutbildning och folkhögskola har tydliga och väl implementerade rutiner
för upptäckt av psykisk ohälsa och risk för självmordsförsök och självmord.
I handlingsplanen finns också för GVN: s del identifierade fortsatta insatsbehov
kopplade till respektive uppdragsområde.
Yttrande

Genom att sammanställa remissens text i en matris specifik för GVN för att få en
tydlig förståelse av vad handlingsplanen för GVN skulle kunna innebära framträder
en sammantagen bild att den i remissen föreslagna handlingsplanen är genomförbar,
där stöd kan tas i de identifierade insatsbehoven som möjliga aktiviteter i
uppfyllandet av de tilldelade uppdragsområdena.
Dock önskar nämnden ett förtydligande gällande uppdragsområdet: ”Öka kompetensen
i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) bland förtroendevalda och medarbetare. Långsiktig
plan för utbildning i MHFA tas fram inom varje verksamhetsområde”.
För att kunna ta ställning i detta område behöver nämnden kompletterande
information
-

Hurvida det föreligger kostnader för att genomföra utbildningen, t.ex. i form
kurslitteratur liksom tillgången till/eventuellt behov av att utbilda instruktörer
(och därmed kostnader) som kan utföra MHFA-utbildning.

-

Remissen nämner andra alternativa utbildningar som SPISS och Psyk-E
suicid. Förtydligande önskas om dessa alternativ kan anses som
utbytbara/likvärdiga för detta uppdragsområde.

Barnkonsekvenser

Handlingsplanen suicidprevention innehåller uppdrag bland annat bestående av
suicidpreventiva insatser i skola för barn, unga och unga vuxna, utifrån barns rätt till
en god hälsa, att barns och ungas bästa ska prioriteras, samt att skolbaserade
preventiva insatser visat sig ha goda hälsofrämjande effekter samt minska antalet
suicidförsök. Insatser för barn, unga och unga vuxna är särskilt relevanta med hänsyn
till de ökade ohälsotalen i gruppen både regionalt och nationellt, och de svar som
framkommit i de hälsoenkäter Gotlands skolsköterskor administrerar till elever.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2020/68

Jämställdhet

Relevant statistik uppdelat på kön redovisas i planen utifrån att kön är en riskfaktor
för suicidförsök och suicid. Könsmässiga skillnader behöver synliggöras och tas i
beaktande för att kunna säkerställa samma tillgång till insatser för alla gotlänningar,
oberoende av könstillhörighet.
Landsbygdsperspektiv

Omständigheter som att planen är regionsövergripande, att Region Gotland är öns
största arbetsgivare, och att dess skilda verksamheter finns över hela ön, gör att de
suicidpreventiva insatserna kan tillgängliggöras för många, både i stad och på
landsbygd. Många av Region Gotlands verksamheter finns i/utgår dock från Visby
vilket påverkar tillgängligheten negativt för dem som bor och verkar långt därifrån.
Viktigt för likvärdigheten är därför att säkerställa att de suicidpreventiva insatserna
genomförs spridda över ön.
Ekonomiska konsekvenser

Preventiva insatser, såväl generella som riktade, har långsiktigt positiva effekter, i
första hand mänskliga men också ekonomiska. Preventiva insatser från samhället kan
i många fall förhindra framtida psykisk ohälsa och insatser på ett område kan bidra
positivt till andra aktörer än de som genomför insatsen. Insatser på skilda områden
såsom skola, socialtjänst och hälso-sjukvård, såsom föreslås i planen, påverkar risken
för negativ utveckling och främjar positiv utveckling för barn och unga i allmänhet
och barn och unga med sårbarhet för ohälsa i synnerhet.
Beslutsunderlag
Remissversion - Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland, 2020-01-29, Ärende nr:
2019/974
Sammanställning/matris Uppdrag och Identifierade fortsatta insatsbehov för BUN/GVN

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
förvaltningschef
Skickas till
Regionstyrelsen
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Samanställning/förtydligande matris: Uppdrag och identifierade fortsatta insatsbehov för BUN/GVN
Underlag för sammanställningen: Remiss: Handlingsplan suicidprevention Region Gotland år 2020–2025

Uppdrag för BUN/GVN
Insatsområde: Kunskap i samhället om
psykisk ohälsa, psykisk hälsa och
förebyggande självmord Uppdrag 1
Främjande av psykisk hälsa och
förebyggande av psykisk ohälsa och
självmord ingår i det psykosociala
arbetsmiljöarbetet.
Insatsområde: Kunskap i samhället om
psykisk ohälsa, psykisk hälsa och
förebyggande självmord Uppdrag 2
Öka kompetensen i Första hjälpen till
psykisk hälsa (MHFA) bland
förtroendevalda och medarbetare.
Långsiktig plan för utbildning i MHFA tas
fram inom varje verksamhetsområde.
Insatsområde: Kompetens och samverkan
kring suicidnära personer Uppdrag 3
Säkerställa att medarbetare har
fördjupad medvetenhet och kompetens
om suicidalitet och att rutiner finns för
förebyggande, upptäckt, bemötande och
stöd av suicidnära personer. Uppdraget
inriktas främst på medvetenhet,
kompetens och rutiner för upptäckt och
bemötande vid självmordsnärhet.
Maria Benczy 2020-04-25

Identifierade fortsatta insatsbehov för BUN/GVN
F
1. att Region Gotland och andra aktörer i samhället fortsatt hjälps år att sprida kunskap om psykisk hälsa,
psykisk ohälsa och suicidprevention, som når befolkningen i olika åldrar, sammanhang och på olika platser
på Gotland
I
2. att öka kunskap om psykisk hälsa och förebyggande av suicid bland medarbetare, som del av det
psykosociala arbetsmiljöarbetet.
F
3. att Region Gotland och andra aktörer i samhället fortsatt hjälps år att sprida kunskap om psykisk hälsa,
psykisk ohälsa och suicidprevention, som når befolkningen i olika åldrar, sammanhang och på olika platser
på Gotland
I
4. att öka kunskap om psykisk hälsa och förebyggande av suicid bland medarbetare, som del av det
psykosociala arbetsmiljöarbetet.

A:
5. att säkerställa att det finns rutiner och planer för kompetensutveckling i alla berörda verksamheter
6. att verka för att medarbetare får utbildningen i MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa
7. att både de rutiner som redan finns och de nya som tas fram implementeras så att de efterlevs av alla
medarbetare
8. att öka samarbete och samverkan över verksamhetsgränser, för att hjälpa den suicidnära personen att
komma bort från suicidnärheten
9. att kompetens och möjlighet för samarbete och samverkan ökar, inom och mellan olika enheter i hälso- och
sjukvården, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och med externa aktörer; för att
kunna sätta samman en åtgärdsplan med helhetsperspektiv på den suicidnära personens unika situation

Samanställning/förtydligande matris: Uppdrag och identifierade fortsatta insatsbehov för BUN/GVN
Underlag för sammanställningen: Remiss: Handlingsplan suicidprevention Region Gotland år 2020–2025

10. att gemensamt processarbete sker för större kännedom och utnyttjande av SIP, samordnad individuell plan,
för att underlätta ökat samarbete och samverkan kring suicidnära personer
11. att insatser sker för att fördjupa medvetenhet och kompetensen om suicidalitet, hos medarbetare i
verksamheter som med stor sannolikhet kommer möta suicidnära personer men som inte jobbar tydligt
med vård och behandling till suicidnära
12. att säkerställa att närstående till suicinära får eget stöd, såväl barn och ungdomar som vuxna och äldre
B:
13. att säkerställa att det finns rutiner och kompetens kring upptäckt och bemötande av suicidnärhet hos barn
och ungdomar, inom kultur- och fritidsverksamhet: uppdrag att specifikt ta fram plan för arbete och
kompetensutveckling med fokus på unga i det suicidpreventiv arbetet, inom kultur- och fritidsverksamheten
E:
14. att fortsatt arbeta för att öka efterlevnad av vapenlagen.
- Ett sätt kan vara att öka kompetensen hos medarbetare i hälso- och sjukvården om suicid som en
psykologisk olyckshändelse, för att kunna identifiera personer som riskerar att råka ut för sådan olycka
suicidförsök och suicid om de har vapen hemma: uppdrag att säkerställa rapportering enligt vapenlagen om
personer som ur medicinsk synpunkt inte är lämpliga att hantera skjutvapen
H:
15. att fortsatt arbeta för att riktlinjen för psykisk hälsa och förebyggande av suicid, i skolan, ska bli känd och
användas av medarbetare
16. att fortsatt arbeta för en plan för kompetensutveckling för medarbetare inom utbildningsverksamheter
- Utifrån evidens och efterfrågan (från medarbetare och elever) skulle Första hjälpen till psykisk hälsa,
MHFA, kunna vara ett effektivt sätt att säkra bred kunskap och handlingsberedskap. Även annat
utbildningsmaterial som exempelvis psyk-E suicid och WHO:s kunskapsmaterial skulle kunna användas.
K:
17. att fortsatta arbetet för att förbättra stöd till närstående till personer som är suicidnära, i alla åldrar.
Strukturerat, proaktivt, långsiktigt stöd till efterlevande vid suicid behöver utvecklas. Efterlevandestödet

Maria Benczy 2020-04-25
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Insatsområde: Specifikt fokus på
suicidpreventiva insatser för barn, unga
och unga vuxna Uppdrag 4
Säkerställa att arbete med psykisk hälsa,
tecken på psykisk ohälsa, normer och
värden i skolan, genomförs under rektors
ansvar.

Specifikt fokus på suicidpreventiva
insatser för barn, unga och unga vuxna Uppdrag 5
Säkerställa att grund- och gymnasieskola, grund- oh gymnasiesärskola,
vuxenutbildning och folkhögskola har
tydliga och väl implementerade rutiner
för upptäckt av psykisk ohälsa och risk för
självmordsförsök och självmord.

Maria Benczy 2020-04-25

behöver anpassas utifrån den efterlevandes ålder och individuella situation. Stödet ges troligen bäst via
hälso- och sjukvården och kan behöva kompletteras med insatser från exempelvis socialförvaltningen,
utifrån individuellt formad stödplan. Behov finns också av att förbättra rutiner för akut efterlevandestöd i
samband med att suicid upptäcks eller konstateras som dödsorsak.
C
18. att fortsätta arbetet att använda evidensbaserade metoder för att öka kunskap om tecken på psykisk
ohälsa, hos barn och unga, i skolan.
- Det kan göras genom exempelvis fortsatt införande av YAM och PAX.
- Omvärldsspaning behöver göras inom kunskapsområdet för att uppmärksamma om det finns eller
kommer fram evidens för andra metoder.
- Eleverna i de två vård-och omsorgsklasser som fått utbildning i MHFA har framfört att de anser att
utbildningen bör ges som obligatorisk kurs på programmet men även erbjudas övriga elever i årskurs 3
H
19. att fortsatt arbeta för att riktlinjen för psykisk hälsa och förebyggande av suicid, i skolan, ska bli känd och
användas av medarbetare
20. att fortsatt arbeta för en plan för kompetensutveckling för medarbetare inom utbildningsverksamheter
- Utifrån evidens och efterfrågan (från medarbetare och elever) skulle Första hjälpen till psykisk hälsa,
MHFA, kunna vara ett effektivt sätt att säkra bred kunskap och handlingsberedskap. Även annat
utbildningsmaterial som exempelvis psyk-E suicid och WHO:s kunskapsmaterial skulle kunna användas.
A
21. att säkerställa att det finns rutiner och planer för kompetensutveckling i alla berörda verksamheter
22. att verka för att medarbetare får utbildningen i MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa
23. att både de rutiner som redan finns och de nya som tas fram implementeras så att de efterlevs av alla
medarbetare
24. att öka samarbete och samverkan över verksamhetsgränser, för att hjälpa den suicidnära personen att
komma bort från suicidnärheten
25. att kompetens och möjlighet för samarbete och samverkan ökar, inom och mellan olika enheter i hälso- och
sjukvården, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och med externa aktörer; för att
kunna sätta samman en åtgärdsplan med helhetsperspektiv på den suicidnära personens unika situation

Samanställning/förtydligande matris: Uppdrag och identifierade fortsatta insatsbehov för BUN/GVN
Underlag för sammanställningen: Remiss: Handlingsplan suicidprevention Region Gotland år 2020–2025

26. att gemensamt processarbete sker för större kännedom och utnyttjande av SIP, samordnad individuell plan,
för att underlätta ökat samarbete och samverkan kring suicidnära personer
27. att insatser sker för att fördjupa medvetenhet och kompetensen om suicidalitet, hos medarbetare i
verksamheter som med stor sannolikhet kommer möta suicidnära personer men som inte jobbar tydligt
med vård och behandling till suicidnära
28. att säkerställa att närstående till suicinära får eget stöd, såväl barn och ungdomar som vuxna och äldre

Maria Benczy 2020-04-25

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/257
2 juni 2020

Sabina Voivodas
Kvalitetscontroller

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Analysrapport VÅR
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

Som ett led i uppföljningen av verksamhetsplan 2020 samt som en del i det
systematiska kvalitetsarbetet framstället kvalitets- och utvecklingsavdelningen en
analysrapport VÅR som har fokus på de mjuka värdena.
Utgångspunkt för samtalen i analysrapport VÅR 2020 har varit projektet Tillgängliga
lärmiljöer samt tillitsbaserat ledarskap som tillsammans med flertalet olika data och
resultat bildar ett underlag för analysrapporten.
Analysrapport VÅR utgör dessutom ett av underlagen för kommande års
verksamhetsplan.
En del av framtagandet av analysrapporten är att processa resultat i olika forum.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att analysrapport VÅR 2020 inklusive bilagor,
skapar en helhetsbild av de mjuka värdena och är ett mått för kvalitetssäkringen av
nämndernas verksamhet.
Barnperspektiv

Projektet med tillgängliga lärmiljöer är viktigt för att skapa likvärdighet och
tillgänglighet för alla barn och ungdomar så att de kan fullfölja grundskola och ta
examen på gymnasiet. Det är viktigt att följa upp projektet för att säkerställa att det
arbete som lagts ned fullföljs och inte går förlorat.
Det tillitsbaserade ledarskapet är viktigt både för medarbetare och barn/elever
eftersom det skapar trygghet för eleverna när det finns ett tillitsbaserat ledarskap.
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Jämställdhetsperspektiv

Genom att skapa likvärdighet mellan verksamheterna inom förvaltningen genom
både tillit och tillgänglighet så ökar det möjligheterna till jämställdhet.
Landsbygdsperspektiv

Projektet tillgängliga lärmiljöer sträcker sig över alla skolor inom förvaltningen vilket
ger en likvärdighet mellan verksamheterna på landet och staden.
Ekonomisk konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Beslutsunderlag
Analysrapport VÅR 2020, inklusive bilagor

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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1. Sammanfattning
Analysrapport VÅR är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som sker på
huvudmannanivå. Den lägger stort fokus på de mjuka värdena i verksamheten såsom
värdegrundsarbete, trygghet och studiero. Syftet med analysrapporten är att utveckla och
säkerställa kvaliteten inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter genom
att följa upp delar av de prioriterade utvecklingsområden i innevarande års
verksamhetsplan. Ett annat syfte är att säkerställa skolledares och enhetschefers
systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Analysrapport VÅR är ett av underlagen till
kommande verksamhetsplan år 2021.
Med denna rapport som bakgrund anser avdelning kvalitet- och utveckling att det finns ett
bra underlag till fortsatt arbete i förvaltningsledningsgruppen och i avdelningarnas egna
ledningsgrupper. Där behöver prioriteringar göras och aktiviteter fastställas för
verksamheterna att arbeta vidare med samt att följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet.
Vårens kvalitetsuppföljningssamtal utgick från två frågeställningar om tillitsbaserat
ledarskap och tillgängliga lärmiljöer. Under dessa samtal utkristalliserades fem olika
utvecklingsområden som beskrivs i denna analysrapport under respektive skolform/enhet.
I arbetet med framtagandet av analysrapporten har utvecklingsområden och delar som
behöver beaktas identifierats. Det finns även väl fungerande delar som behöver hållas i,
bevaras och kontinuerligt utvecklas framöver.
Tillitsbaserat ledarskap - för att rektorer/enhetschefer och dess personal skall känna tillit till
förvaltningsledning och de som arbetar inom centralförvaltning måste det finnas tydlighet i
uppdrag och ansvar och en god kommunikation. I kombination med god framförhållning
ger detta en bra grund för delaktighet, tillit, en känsla av samhörighet och förståelse för
helheten.
Kommunikation och information - det är mycket viktigt att rektorer, chefer och
medarbetare får tydlig och kontinuerlig information från förvaltningsledningen.
Informationen behöver vara lättillgänglig och kommunikationsvägarna väl kända.
Kommunikation och information från förvaltningen upplevs i nuläget som både bra och
dålig. En väg framåt kan vara att utveckla den nya insidan ytterligare då den har flertalet bra
funktioner som bör användas för kommunikation, att hålla samman viktig information och
göra den mer tillgänglig.

Ärendenr RS

Datum 2020-06-11

Systematiskt kvalitetsarbete – Mål, rapporter och planer. Överlag anses det systematiska
kvalitetsarbetet inom förvaltningen vara relativt väl förankrat. Det finns en gemensam bas i
årshjulet vilket skapar trygghet och tillit, även om tidplanerna ofta är korta. För att hålla i
och även utveckla arbetet behöver det finnas långsiktighet, uthållighet och ett
verksamhetsnära ledarskap. Det bör även finnas rutiner för att kontinuerligt introducera
nya chefer och medarbetare i det systematiska kvalitetsarbetet.
Projekt - majoriteten av deltagarna i samtalen är av den åsikten att om projekt ska
förberedas, implementeras och genomföras på bästa sätt så behöver central förvaltning ha
god framförhållning. Det är önskvärt att ledningsgrupp för respektive avdelning erbjuds
vara med i processen inför beslut om vilka projekt som skall startas. I flera fall kan det vara
aktuellt att göra en form av förprojektering så att när ett projekt väl skall starta så är
förankringen i verksamheten redan gjord. Det skapar, förutom mer tillit, ökad förståelse
varför projekt ska genomföras och ökar delaktigheten i beslutandeprocessen.
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Tillgängliga lärmiljöer - Alla verksamheter är på gång i arbetet med tillgängliga lärmiljöer
och de flesta valde att börja med den fysiska miljön. Vissa skolor anser sig dock ha haft
svårt med implementeringen och det krävs dock fortfarande en hel del arbete för att det
ska bli en tydlig rutin som alla kan att arbeta efter, som löper över tid och som inkluderar
god introduktion av ny personal.
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2. Bakgrund och syfte
Analysrapport VÅR tas fram en gång per läsår och är en del av det systematiska
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Det systematiska kvalitetsarbetet skall enligt skollagen
inriktas mot att uppfylla de nationella målen med utbildningen. Det innebär en systematisk
och kontinuerlig uppföljning, analys, planering och utveckling av såväl huvudmän som
förskole- och skolenheter (skolverket 2012:5). Analysrapporten har i år specificerats, vilket
innebär att varje nämnd får en egen rapport för att analys och slutsats ska kunna bli ännu
tydligare.
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen1 följer kontinuerligt upp de mål och aktiviteter som
beslutats i verksamhetsplanen. Syftet med analysrapporten är att utveckla och säkerställa
kvaliteten i UAF’s olika skolformer. Därmed blir analysrapporten även ett viktigt underlag
till kommande års verksamhetsplan. De mål som följs upp i år är:




Mål 1 Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Mål 12 Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
Mål 13 Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.

Ärendenr RS

Datum 2020-06-11

I arbetet med att ta fram analysrapport VÅR 2020 har frågor kring mjuka värdena som inte
går att följa upp med statistik diskuterats. Syftet med frågorna har varit att följa upp det
tillitsbaserade ledarskapet som Region Gotland har till syfte att implementera. Syftet har
också varit att följa upp projektet ”Tillgängliga lärmiljöer” för att säkerställa att
verksamheterna har de verktyg som krävs för att fortsätta arbetet även när projektet
avslutats.

1

Från och med nu kallat UAF.
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3. Metod och underlag
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen ansvarar för att ta fram en nämndövergripande
analysrapport, Analysrapport VÅR 2020. Ett utkast tas fram av avdelningen gemensamt
genom att använda nedanstående underlag. Under arbetet involveras utbildningsdirektör
och avdelningschefer och utkast bearbetas i förvaltningsledningsgrupp. Sedan presenteras
underlag för barn- och utbildningsnämndens respektive gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott och respektive nämnd. Därefter fastställs
analysrapporten av utbildningsdirektören.
Följande underlag har använts i framtagandet av analysrapport VÅR 2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Kvalitetsuppföljningssamtal med skolledare och enhetschefer
Resultat från mentimeter vid UAF:s chefsforum oktober-19
Analysarbete i kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Slutrapport tillgängliga lärmiljöer
Analysarbete i förvaltningsledningsgrupp
Presentation för arbetsutskott för barn- och utbildningsnämnden respektive
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utöver ovanstående har följande använts som underlag

Två frågeställningar och följande text har skolledare och enhetschefer fått som förberedelse
inför kvalitetsuppföljningssamtalen.
1. Vad i vårt ledarskap och systematiska kvalitetsarbete ger dig som chef goda förutsättningar för
eller ev. motverkar ett tillitsbaserat ledarskap?
2. Tillgängliga lärmiljöer ska bli en naturlig del av verksamheten som ständigt utvärderas och
utvecklas. Berätta om nuläget inom ditt område och hur planeringen framåt ser ut.

Ärendenr RS

Datum 2020-06-11

Syftet med samtalen är att ni delar goda exempel med varandra och att vi får ta del av er analys och
reflektion. Samtalen är även en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete på huvudmannanivå. Efter
att alla samtal har genomförts sammanställs och analyseras samtalen och de övriga underlagen i
analysrapport VÅR
Bifogar delar av text ur Peter Lindwalls månadsbrev som stöd för egen reflektion. Brev till chefer skickades
2020-01-08 och finns i sin helhet i chefsinfo.
”Tillit som begrepp är väldigt inne just nu och det är viktigt att vi definierar och beskriver vad tillit är för
oss, så att det blir konkret och inte bara ett modebegrepp. 2008 släpptes en bok av Stephen M.R. Covey
som heter ”Speed of Trust” och som bland annat behandlar just begreppet tillit. Covey beskriver 13
beteenden som bygger tillit. Se dessa som ett exempel på vad tillitsfullt beteende skulle kunna vara.
 Säg som det är
 Visa respekt
 Var transparent
 Rätta till dina misstag
 Visa lojalitet
 Leverera
 Jobba på att ständigt bli bättre
 Konfrontera verkligheten
 Klargör dina förväntningar
 Håll dig själv och andra ansvariga

6 (29)

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Analysrapport VÅR 2020 - GVN





Ärendenr RS

Datum 2020-06-11

Lyssna aktivt
Fullfölj dina åtaganden
Visa att du litar på andra
Detta har sedan kompletterats med kvalitet- och utvecklingsavdelningens egna framtagna
frågeställningar utifrån följande:
 Mentimeter - tillitsbaserat ledarskap, genomförd vid UAF:s chefsforum oktober-19
 ”En gemensam organisationskultur - Ett Region Gotland” – nulägeskartläggning
november 2019
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4. Nulägesbeskrivning
Under samtalen med rektorer, biträdande rektorer och enhetschefer har utgångspunkten
varit förutsättningar för att arbeta utifrån det tillitsbaserade ledarskapet som Region
Gotland har som grund i ledarskapskulturen. Samtalen har även berört andra frågor såsom
delaktighet, synen på arbetet med verksamhetsplan, aktivitetsplaner med mera. Vi har i
rapporten valt att presentera vad varje verksamhet, eller enhet, var för sig har framfört
under samtalen. Inom vissa områden har alla varit överens och då har vi sammanfört detta
till en gemensam inledande text. Svaren kan variera överlag men även inom enheterna
eftersom upplevelsen är olika om yrkesrollen till exempel är rektor/enhetschef eller
biträdande rektor/biträdande enhetschef.
4.1 Tillitsbaserat ledarskap
4.1.1 Wisbygymnasiet

Det upplevs att det finns tillit och lojalitet gentemot förvaltningen och mellan gymnasiet
och förvaltningsledningen. Rektorn känner att det finns utrymme för att prova nya saker.
Det grundar sig på goda relationer, tydliga ramar och ömsesidigt förtroende. Det är inget
som bara skapas utifrån en organisationsmodell. Det kan dock vara svårt att känna tillit för
människor som man inte träffat eller känner till. Gymnasie- och vuxenutbildningen är en
relativt bred avdelning vilket gör att det kan vara svårt för många att få en
sammanhängande helhetsbild. Avdelningen upplevs också relativt dold, det finns ingen
tydlig transparens mellan delarna inom förvaltningen. Om transparens kan uppnås så tror
skolledarna att förståelsen för de olika delarna skulle öka och då även tilliten.
Det framförs även att närmare utbyte och samarbetet med barn- och utbildningsnämndens
verksamheter skulle underlätta och skapa en större förståelse för helheten i förvaltningens
uppdrag. Det skulle dessutom hjälpa till att skapa en känsla av att det är en gemensam
förvaltning, vilket rektor och biträdande rektorer fortfarande inte upplever det som.
Gymnasiet arbetar fortfarande med en del missnöje som ligger kvar efter
sammanslagningen av de kommunala gymnasieskolorna2 som genomfördes för några år
sedan. Det ligger tyvärr kvar och skapar delvis ett misstroende mot ledningen. Rektorn och
biträdande rektorer anser sig dock arbeta mycket för att skapa starkare framtidstro. Det
görs genom att vara tillgänglig, arbeta nära personalen och därigenom skapa goda relationer
vilket skall bygga upp tillit och förtroende.
Ledning inom Wisbygymnasiet anser också att det är av stor vikt att avdelningschef och
även politiker besöker verksamheten då och då. Det skulle öka tilliten och även känslan av
delaktighet.
4.1.2 Folkhögskolan

Ärendenr RS

Datum 2020-06-11

Samtalet färgas relativt mycket av de besparingskrav som ställts på Folkhögskolan under
2019–2020 samt processen före och efter besluten.
Folkhögskolans grund och idé bygger på tillitsbaserat ledarskap. Personal och elever arbetar
utifrån frihet under ansvar med tydliga uppdrag och ansvar för att de genomförs och
2

Tidigare Christopher Polhem, Richard Steffen, Elfrida Andrégymnasiet, 2000–2016
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slutförs. Folkhögskolans ledning anser att den interna organisationen fungerar väl med
transparens där alla är delaktiga och tar ansvar. Däremot så känner de sig inte helt och fullt
som en del av förvaltningen och inte heller delaktig i beslut som tagits under åren. Det har
tyvärr skapats en oro och en misstro mot avdelningschef, förvaltningschef och politiken.
Det får konsekvenser internt inom Folkhögskolan. Det skapar en osäkerhet vilket påverkar
förtroendet för folkhögskolans ledning och i förlängningen även lojaliteten mot förvaltning
och politiken som helhet. De har även upplevt att det varit en viss rörighet och turbulens
internt på central förvaltning, bland annat med byte av förvaltningschef och att det kan ha
påverkat processerna till viss del.
Ledningen förstår att folkhögskolan behöver vara en del av de besparingar som måste
genomföras inom förvaltningen, däremot hade de önskat att få vara delaktiga inför beslut
och i analys av konsekvenser. Att få möjlighet till diskussion om alternativ är viktigt. Det är
tydligt att folkhögskolan upplever att förvaltningsledning och politikerna inte lyssnat på de
konsekvenser som folkhögskolan försökt förmedla kring de besparingar som beslutats. En
del av detta är att framförhållningen inte har varit bra. Folkhögskolans ledning har ställts
inför fullbordat faktum och sedan förväntats lösa problemet. Den dåliga situationen kunde
ha undvikits med bättre kommunikation och framförhållning.
Känslan av att inte bli lyssnad på är något som motverkar det tillitsbaserade ledarskapet
anser rektorerna. För att bygga upp en tillit behöver man börja om från början och bygga
från grunden. Då personalen känner en lojalitet mot sin arbetsplats så finns det en bra
grogrund att arbeta med inom den egna organisationen.
Folkhögskolan är en komplex verksamhet vilket kräver specialkompetens och en förståelse
för verksamheten. Den kompetensen är något som rektorerna anser sig besitta och därmed
anser de att det är viktigt att ledningen involveras i de förslag som läggs. Det hade också
uppskattats om politiker kommit på besök för att se hur folkhögskolan arbetar och då haft
möjlighet att få visa upp det arbete som genomförs. Att visa intresse och bjuda in till
delaktighet skapar förtroende och tillit och verksamheten känner sig uppskattad och
behövd. I dag är upplevelsen många gånger tyvärr den motsatta eftersom känslan av att bli
styrd och kontrollerad är starkare än upplevelsen av stöd och tillit.

4.1.3 Ungdomsenheten

Ärendenr RS

Datum 2020-06-11

Att arbeta tillitsbaserat är ibland svårt. Chefen för ungdomsgårdarna anser att det är viktigt
att förvaltningschef och avdelningschef har förtroende för dennes kompetens och kunskap.
Det är viktigt att ledningen litar på att enhetschefen leder verksamheten åt det håll som är
bäst för ungdomarna. Personal och chef har arbetet fram en bra verksamhet och det finns
ett behov av att få visa upp den.
Chefen för ungdomsgårdarna upplever den centrala förvaltningen som något rörig i vissa
lägen. Exempel som anges är att det kan ges olika direktiv beroende på vem de vänder sig
till. Något annat som skapar rörighet och ineffektivitet är att chefen inte kan vara
administratör i ekonomisystemet. De har behörighet och ansvar för ekonomin i sin
verksamhet men det är ekonomichefen som är administratör. Styrkedjan blir svår att förstå
och blir onödigt lång vilket gör att beslut tar väldigt lång tid att få till. Det är en del av det
som motverkar det tillitsbaserade ledarskapet som eftersträvas inom Region Gotland.
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Dock trivs både chef och personalen bättre i UAF än vad de gjorde i sin tidigare
förvaltning.
4.1.4 Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Enhetens historia är väldigt speciell då två enheter3 i januari 2020 sammanfördes till en
enhet. Processen inför och tiden efter sammanslagningen har påverkat enheterna och
personalen på olika sätt. Av olika anledningar har tre tidigare chefer valt att lämna sina
uppdrag, vilket har skapat en oro och en viss misstro mot förvaltningsledningen.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten har hittills inte upplevt sig som prioriterade och
delvis känt sig som en udda del inom förvaltningen som annars präglas mycket av
utbildning och skola. Pågående arbeten och processer internt inom enheten är nu på väg att
förändras. Hittills har det saknats tydliga uppdrag och strukturer vilket gjort att en del
arbete fått avvakta.
Den stora enheten är nu på plats, den nya enhetschefen har tillträtt och rekryterat
biträdande chefer. Det finns nu en större framtidstro till att arbetet och processerna
kontinuerligt ska utvecklas i den nya strukturen. Förväntningarna framåt är en tätare
kontakt med förvaltningsledning och politik, vilket det varit en stor avsaknad av tidigare.
Det finns en stark önskan om att bli lyssnad på och få vara delaktig i helheten.
4.1.5 Vuxenutbildningen

Tillitsbaserat ledarskap jobbar vuxenutbildningen med hela tiden. Det finns ett kollegialt
lärande. Det finns en önskan om att förvaltningen skapar sig en större förståelse av
vuxenutbildningens behov, som till exempel behovet av fler lokaler nu när verksamheten
ökat så mycket de senaste åren. I och med den stora tillväxten av verksamheten de tre
senaste åren så har sammanhållningen blivit lite sämre. Det är något som nu börjat byggas
upp igen.
Den information som vuxenutbildningen försöker förmedla till politiker och
förvaltningsledning upplevs inte nå fram. Ett exempel är verksamhetsberättelsen som, på
grund av sin storlek, blir spretig och alla verksamheter kommer inte fram på ett tydligt sätt.
Det anses viktigt att rektorerna skall få möjlighet att föredra egna ärenden för nämnd, det
skulle öka tilliten till ledning och politik och förstärka en kontinuerlig dialog.

Ärendenr RS

Datum 2020-06-11

Vuxenutbildningen upplever att de inte får tydligt stöd från förvaltningen, utan att de anger
exakt vad som saknas. Även här finns en känsla av att inte vara en viktig del i förvaltningen.
Det finns processer som har pågått och som vuxenutbildningen inte varit delaktiga i. Ett
tydligt exempel på det är de effektiviserings och besparingskrav som lagts fram under
2019–2020. Beslutet om dessa kom utan diskussion och bra förklaringar.
Vuxenutbildningen efterlyser även samarbete med andra delar av förvaltningen, vilket
skulle vara bra för alla och kunna öka känslan av helhet och större förståelse för varandras
uppdrag. Det finns vissa samarbeten med folkhögskolan och gymnasiet, men inget med till
exempel grundskolan.

3

Arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten
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4.2 Kommunikation och information

Från central förvaltning skickas det ut chefs och medarbetarinformation (kallad chefsinfo
och medarbetarinfo). Informationen går ut på torsdagar, via mail och vid behov bifogas
filer. Detta görs för att hålla samman relevant information som en service och är
förvaltningsledningens val av informations- och kommunikationsväg till alla verksamheter.
Basinformation ligger i nuläget på insidan.
Det är delade meningar om huruvida förvaltningens informations- och
kommunikationsvägarna är bra. Några anser att chefsinfo är bra, likaså medarbetarinfo,
men att det ibland upplevs som en upprepning. Fördelen för många är att den är
sammanhållen men det blir också till en nackdel då det blir för omfattande och då inte
berör alla. Det är medarbetarnas eget ansvar att läsa medarbetarinfo, men vissa
rektorer/enhetschefer gör ändå ett eget informationsbrev till medarbetarna då det ofta
känns som att medarbetarinfo är för stort och svårt att ta till sig.
Den nya insidan anses vara ett bra forum som mycket väl kan och behöver utvecklas
ytterligare framöver. De tror dock att medarbetarna inte aktivt går in och läser på insidan
och inte heller behöver, eftersom det inte anses relevant för lärarkåren. Några rektorer
använder insidan som en information vid exempelvis arbetsplatsträffar för att leda alla rätt
och då öka antalet användare.
Under samtalen betonas vikten av god framförhållning och tydlighet när det gäller extra
viktig information, till exempel att i god veta om ens egen enhet skall upp som ärende i
nämnd, vilka beslut som tagits i nämnd och att det sedan snabbt kommuniceras till rektorer
och personal så att de i sin tur kan informera vidare innan det går ut i media.
4.2.1 Wisbygymnasiet

Chefsinformation upplevs ofta som rörigt, det beror delvis på mängden bilagor, men också
eftersom det är svårt att skaffa en överblick. En önskan om att chefsinformationen ska gå
ut i början av veckan finns eftersom det blir stressigt att hinna med att läsa på fredag när
veckan ska avslutas, utöver det har gymnasiet även veckomöten som krockar med
informationen vilket skapar ytterligare svårigheter att hinna läsa informationen.

Ärendenr RS

Datum 2020-06-11

Planering med eleverna sker för att skapa en bra tillvaro och delaktighet. Kommunikation
med personal och mellan lärare och elever anses fungera väl. Det genomförs via
lärplattform och sharepoint4. Platser för kurs och ämnesplaner, uppgifter, information som
protokoll, blanketter med mera finns upplagt i sharepoint. I dagsläget är det många
medarbetare som inte använder sig av insidan. De förlitar sig på och hänvisas även till
gymnasiets egna veckobrev. Det sätts ihop av skolans ledning och skickas ut till personalen
en gång per vecka. Det framförs att det finns lite för många plattformar eller ytor att välja
mellan vilket gör det svårt att veta vart de ska leta efter informationen och vilken
information som är den senaste och mest korrekta. Extra svårt blir det tyvärr för nyanställd
personal. Det blir ett stressmoment då det är tidskrävande att leta och samtidigt finns då en
osäkerhet om vilken information som är rätt.
Rektorn och biträdande rektorer upplever också att det ibland saknas stöd från
förvaltningen när det gäller just information och kommunikation. Och även en tydlighet

4

En del av Office 365

11 (29)

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Analysrapport VÅR 2020 - GVN

vilket stöd som finns att få samt vilka kommunikations och informationsvägar som skall
vara gemensamma för förvaltningen
4.2.2 Ungdomsenheten

Informationen som kommer från förvaltningen till cheferna är i grunden bra, dock är det
ofta för mycket information på en gång. Det är svårt att läsa och att kunna ta till sig det
som är viktigt. Det finns dock en förståelse för att det inte är lätt att göra alla nöjda när
förvaltningen är så stor som den är.
4.2.5 Vuxenutbildningen

För att öka transparensen och informationsflödet finns det en önskan om att det ska vara
tydliga och informationsrika protokoll från ledningsgruppen, särskilt när det fattas viktiga
beslut. Chef- och medarbetarinformationen har väldigt lite information som riktar sig till
just vuxenutbildningen. Det är ofta övergripande information eller information som inte
berör. Vuxenutbildningen gör av den anledningen egna veckobrev med information som
skickas ut till personalen som är anpassat för vuxenutbildningens verksamhet. Den
information man får efter egen ledningsgrupp är då mer givande.
4.3 Systematiskt kvalitetsarbete – Mål, rapporter och planer

Arbetet med verksamhetsplan och aktivitetsplan fungerade mindre bra jämfört med tidigare
år. Det saknades tydliga instruktioner hur man skulle arbeta kring mål och aktiviteter. I
arbetet med mål och aktiviteter gäller det att välja ut och sortera för att kunna arbeta på ett
systematiskt och strukturerat arbetssätt för att nå måluppfyllelse. Det saknas även
återkoppling gällande alla rapporter och redovisningar. Det är överlag svårt att veta om det
som är inlämnat var rätt eller fel. Det återkopplas heller inte hur politikerna har resonerat
kring det inlämnade materialet. Återkoppling är viktigt för att kunna utveckla
verksamheternas arbete framåt.
4.3.1 Wisbygymnasiet

Aktivitetsplanen är gymnasiets viktigaste dokument. De mål som känns relevanta är också
de som arbetas med. Genom att försöka koppla ihop det statliga uppdraget och det
kommunala uppdraget så har en balans uppnåtts som ger möjlighet till ett bra sätt att arbeta
på. Arbetet kring förvaltningens årshjul ligger dåligt till i gymnasiets processer. Det upplevs
vara svårt att få ihop arbetet tidsmässigt och koppla det till det övergripande systematiska
kvalitetsarbetet inom UAF och regionen.
Gymnasiet har kopplat aktivitetsplanen till medarbetarsamtalen och följer på så vis upp
personalens utveckling. Även lönekriterierna kopplas till aktiviteter och mål.

Ärendenr RS

Datum 2020-06-11

Arbete med aktivitetsplanen sker i ledningsgruppen och är tillgängligt för alla. I år kom
dock förvaltningens underlag försent, vilket gör att förankringen i personalgruppen
försvåras. Arbetet med mål och aktivitetsplan anses ligga fel i tiden. Det bör ligga tidigare
på året så att det finns möjlighet att arbeta med aktivitetsplanen läsårsvis istället för
kalenderårsvis. Även det stora antalet mål och aktiviteter får en del kritik.
4.3.2 Folkhögskolan

Folkhögskolan har ett väl utarbetat systematiskt kvalitetsarbete inom skolan som även
redovisas för Folkbildningsenheten. Det är däremot svårare att utifrån verksamhetsplan,
med många mål som inte rör folkhögskolan, arbeta fram en aktivitetsplan.
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4.3.3 Ungdomsenheten

Många av de rapporter, inklusive verksamhetsplan samt även den information som skickas
ut, är väldigt fokuserade på skolan. Det skapar svårigheter för ungdomsenheten i
rapporteringen. Det är många system och inrapporteringar under året och det gör att
kvalitetsarbetet upplevs som detaljstyrt istället för tillitsbaserat. Det hade varit bra om
förvaltningen kunde fånga upp de andra verksamheterna som inte är skola, på ett tydligare
sätt. Det skulle skapa större delaktighet och ge ökat förtroende från verksamheterna.
Den ständiga tidspressen med korta tidplaner gör att personalen inte alltid kan vara
delaktiga i arbetena kring till exempel verksamhetsplan och aktivitetsplan. Här försöker
ledningen utifrån bästa förmåga informera personalen för att skapa förståelse och
delaktighet.
4.3.4 Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Enheten har lagt mycket tid på den inre omorganisationen och därmed har det systematiska
kvalitetsarbetet för den nya enheten inte hunnit påbörjats ordentligt. Nu har den nya
enhetschefen och biträdande chefer börjat och de kommer tillsammans med personalen
arbeta fram enhetens systematiska kvalitetsarbete.
4.3.5 Vuxenutbildningen

Det är svårt att få ihop alla delar och hela kedjan kring verksamhetsplan och aktivitetsplan.
Det är kopplingen hela vägen fram, den röda tråden, som tyvärr är svår att få till.
Ledningsgrupp och personal arbetar aktivt med att skapa aktivitetsplanen tillsammans. Det
är viktigt, men svårt att få till delaktighet i arbetet då tidplaner och framförhållning nästan
alltid är för korta. Med det stora antalet mål som det är tänkt att arbeta med så blev det
inför 2020 mycket förvirrande. Det innebar att planen tyvärr inte blev tillräckligt
genomarbetad. Den korta tidplanen gjorde att delaktigheten i arbetet med aktivitetsplanen
blev lidande.
Det är för många mål och aktiviteter inom verksamhetsplanen. Antalet borde minskas och
mer tid borde kunna läggas på det statliga uppdragen.
4.4 Projekt

Antalet projekt anses vara för många. Förberedelsetiden innan projekt startar är otillräcklig,
kvalitén på analys, uppföljning och utvärdering av genomförda projekt varierar. Det har
över åren kommit flera nya projekt och det har inneburit att det inte funnits möjlighet att
hålla i de nya kunskaperna. Projekten skapar också merarbete i form av fler mål att uppnå
och upplevs bli sidospår frikopplat från huvuduppdraget. Det som i grunden anses vara ett
positivt projekt får en negativ ingång och blir till ett problem i verksamheten.

Ärendenr RS

Datum 2020-06-11

Projektet med tillgängliga lärmiljöer anser däremot alla att det är ett lyckat projekt där det
funnits möjlighet till förståelse för projektet från början. Mer om projektet tillgängliga
lärmiljöer kommer i avsnitt 4.5 Tillgängliga lärmiljöer.
4.4.1 Wisbygymnasiet

När ett projekt är klart behövs det några läsår för att det ska bli bra och sätta sig som en
rutin. Som det har varit nu har projekten avlöst varandra vilket gjort att de projekt som
varit, bara har tappats bort. Det blir bortslösad tid, energi och resurser. Ofta har det blivit
så att de statsfinansierade projekten inte blir behovsbeprövade utifrån verksamheten. Det
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är av stor betydelse att verksamheterna rådfrågas och görs delaktiga vid diskussion om start
av nya projekt
Det skapar stress hos personalen när projekten bara avlöser varandra. Det finns heller inte
utrymme att avsätta tid för reflektion eller analys och göra bra uppföljningar. För
personalens del så upplevs det som att det kontinuerligt kommer nya planer som de inte
hinner sätta sig in i.
4.5 Tillgängliga lärmiljöer

Projektet Tillgängliga lärmiljöer genomfördes med stöd från Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM5). Arbetet startades under 2017 och pågick fram till och med
2020-03-27 och en slutrapport6 är levererad till SPSM. Syftet med projektet har varit att öka
måluppfyllelsen och öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever
med funktionsnedsättning. Genom kartläggning och analys utvecklas tillgängligheten
pedagogiskt, socialt och fysiskt.
4.5.1 Gymnasiet

Gymnasiet började arbetet med tillgängliga lärmiljöer genom att utbilda nyckelpersoner
som har fått leda arbetet. Det kollegiala lärandet är uppskattat av de flesta medarbetarna.
För att skapa delaktighet och tillgänglighet har man det så kallade ”skoleso”7 där eleverna
får diskutera aktuella frågor.
Gymnasiet har hälsopedagoger som hjälper till med implementering i verksamheten.
Genom att förankra och samverka blir det tydligt i hela verksamheten. Projektet har tydligt
ökat medvetenheten kring barn med npf-diagnoser8 och nu gäller det att hålla i de rutiner
som skapats.
När gymnasieskolan stängdes och gick över till fjärr- och distansundervisning sågs en tydlig
positiv förändring för en elevgrupp. Flera av de som tidigare inte vågat fråga på lektionerna
eller som alltid kommer försent var nu alltid närvarande, med från början av lektionen och
ställde även frågor via till exempel chattfunktion. Det har varit en tydlig förbättring för de
eleverna.
4.5.2 Folkhögskolan

Folkhögskolan har en verksamhet där många elever har någon slags funktionsnedsättning.
Man har därför rekryterat mycket personal med specialpedagogisk kompetens för att möta
upp det behovet. Folkhögskolan har använt materialet som finns för grundskolan och
anpassat det för sin verksamhet. Arbetet med tillgängliga lärmiljöer har öppnat ögonen för
de fysiska miljöerna och att det inte ser likadant ut på de olika folkhögskolorna på Gotland.
Miljöer såsom färgkodning i korridorer är ett sådant exempel som det arbetats med.

Ärendenr RS

Datum 2020-06-11

Arbetet kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har pågått i många år, även innan
projektet tillgängliga lärmiljöer. Men projektet och det medföljande gedigna arbetssättet har
skapat ytterligare möjligheter och en del nya tankesätt.

5

SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten

6

BUN 2020/292

7

Skolans elevskyddsombud
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

8
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4.5.3 Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Tillgängliga miljöer är viktigt och arbetet pågår hela tiden med att göra det tillgängligt för
dom nyanlända och försöka öppna och anpassa världen för individen. Fokus kring
tillgänglighet ligger på bemötandet av individen och få till en trygg tillvaro och där
information på alla språk är mycket viktigt. Tillgänglighet i lokaler och miljöer blir
sekundärt för verksamheten då tyngdpunkten ligger i att få individen att hitta och möta
arbetsgivare i vardagen.
Vid några tillfällen har värderingsverktyget som finns hos Specialpedagogiska
skolmyndigheten använts men det är tyvärr inte anpassat för arbetsmarknads- och
integrationsenheten.
4.5.4 Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen har ett stort behov av stöd med översättningen för att det skall vara
tillgängligt och inkluderande. De har jobbat mycket med att anpassa värderingsverktyget
för att det ska fungera för verksamheten.
Elever som inte kan svenska är en grupp som det jobbats mycket med tillsammans med
studiehandledare och lärare. SFI, svenska för invandrare, har nu utökat
introduktionskursen från 4 till 8 veckor för att kunna lotsa ut eleverna till rätt mål.
Introduktionen har blivit bättre och målet är att närma sig arbetsmarknaden. ”Steget ut” är
ett projekt där de läser och knyter kontakt ute i arbetsliv, föreningar och företag.
Pedagoger i det som kallas verkstaden har arbetat för att få till anpassade frågor, utifrån
värderingar, som då kan användas i undervisningen. Frågorna skall bli digitaliserade och
effektivare. Arbetet med pedagogerna är viktigt också för att få till frågeställningar som är
anpassade till varje språk på bästa sätt.
Den information som skickas ut på schoolsoft9 behöver förbättras i form av mer
lättförståeliga texter som alla kan läsa. Informationen ska kunna läsas av alla för att skapa
en tillgängligare förvaltning.
Många utav utbildningarna som erbjuds kan både läsas på distans eller i verksamhetens
lokaler. Distansundervisningen sker nu via It´s learning10. Lärarna använder inte bestämd
portal för fjärrundervisning. Lärarna använder den digitala plattform som fungerar bäst för
stunden, till exempel Skype, Zoom eller Teams

Ärendenr RS

Datum 2020-06-11

I och med Corona-pandemin skapades en situation där den digitala kompetensen har
behövts höjas. Det fanns inget annat val för lärarna än att anpassa sig till de rådande
omständigheter och bedriva undervisningen mer digitalt.

9

System för lärande, administration och kommunikation
Vuxenutbildningens och gymnasiets lärplattform

10
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5. Analys och diskussion
5.1 Tillitsbaserat ledarskap

För att rektorer/enhetschefer och dess personal skall känna tillit till förvaltningsledning och
de som arbetar inom centralförvaltning måste det finnas tydlighet i uppdrag och ansvar
samt en god kommunikation. I kombination med god framförhållning ger detta en bra
grund för delaktighet, tillit, en känsla av samhörighet och förståelse för helheten. Det
kvalitet- och utvecklingsavdelningen ser är att framförhållning, delaktighet, kommunikation
och information behöver förbättras. Det är en mycket viktig del för att ytterligare höja
tilliten till förvaltningsledningen och politiken samt öka känslan av delaktighet.
Gymnasie- och vuxenutbildningen är en relativt bred avdelning vilket gör att det kan vara
svårt för många att få en sammanhängande helhetsbild. Delar av avdelningen upplever att
det finns tillit och lojalitet gentemot förvaltningen och mellan verksamheten och
förvaltningsledningen. Det finns även utrymme och möjlighet att prova nytt utan att
behöva först förankra med ledningen.
Andra enheter känner inte tillit och känner inte heller sig som en viktig del av förvaltningen
eller delaktiga i beslutsfattandet. Detta skapar en oro och en misstro mot avdelningschef,
förvaltningschef och politiken. Känslan av att inte bli lyssnad motverkar det tillitsbaserade
ledarskapet anser skolledare och chefer.
Besök av ledning och politik efterfrågas hos majoriteten av enheterna inom GVN. Den
efterfrågan grundar sig i botten på att verksamheterna vill skapa en relation för att känna
förtroende och öka tilliten. De vill öka politikernas kunskap och förståelse för
verksamheterna. I dag upplever de att den inte finns fullt ut.
Att få stöd från central förvaltning är en återkommande punkt. Flertalet upplever att de får
bra stöd men det är tydligt att det finns flera som inte anser sig få detta. Exakt vilket stöd
som saknas kan verksamheterna inte alltid ange. Detta innebär då att förvaltningen behöver
arbeta vidare med den frågan. Tydliggöra vilket stöd som förvaltning i nuläget kan och ska
tillhandahålla men i nästa steg kartlägga verksamheternas behov av stöd och vilka
förväntningar de kan ha på stödfunktionerna. Viktigt för att höja känslan av att vara en
viktig del av förvaltningen.

Ärendenr RS

Datum 2020-06-11

Kritik mot budgetprocessen samt effektiviserings och besparingskrav lyfts fram. Processen
anses inte vara transparent och efterföljande beslut kom utan diskussion och förklaringar.
Rektorer/enhetschefer har här önskat att få vara delaktiga inför beslut och i analys av
konsekvenser. Att få möjlighet till diskussion om alternativ är mycket viktigt. Att visa
intresse och bjuda in till delaktighet skapar förtroende och tillit och verksamheten känner
sig uppskattad och behövd. I dag är upplevelsen många gånger tyvärr den motsatta
eftersom känslan av att bli styrd och kontrollerad är starkare än upplevelsen av stöd och
tillit.
Bristen på transparens skapar även en känsla av att vi inte är en gemensam förvaltning. Det
är i dag två politiska nämnder och olika avdelningar centralt. Till viss del gör det att
förvaltningen organiserar sig i egna stuprör vilket har en inverkan hela vägen ut i
verksamheterna. Troligen inte medvetet, men en konsekvens av olika val på vägen när
situationer skall lösas och helheten inte beaktas.
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Samarbetet mellan gymnasiet och grundskola har blivit bättre de senaste åren.
Vuxenutbildningen efterlyser samarbete med andra delar av förvaltningen, vilket skulle vara
bra för alla och kunna öka känslan av helhet och större förståelse för varandras uppdrag.
Den så kallade röda tråden från förskola till yrkeslivet, som var en viktig del vid
tillskapandet av UAF har tyvärr delvis fallit bort. När det saknas samarbete och inblick i
vad andra arbetar med finns risk för misstro, särskilt i tider med besparingar.
För att bygga upp tillit behöver förvaltningen börja om från början och bjuda in till
delaktighet och vara med att ta ansvar för att tillsammans arbeta för att utveckla hela
förvaltningen. Det är tydligt att inom avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildning är
dessa behov större än vad de är inom för- och grundskolan. Är människan i fokus blir
ledarskapet annorlunda och roligare. Förvaltningen behöver ha en grundkultur som bygger
på förtroende och delaktighet. Att få alla medarbetare att våga ta ansvar, inte styras av
rädsla och på så sätt stimulera kreativiteten. Sammantaget skapar det en god arbetsmiljö
och ett kontinuerligt lärande vilket ger goda möjligheter till att vara en lärande organisation.

Ärendenr RS

Datum 2020-06-11

5.2 Kommunikation och information

Det är delade meningar om huruvida förvaltningens informations och
kommunikationsvägarna är bra. Kort kan det beskrivas på följande sätt;
 Informationen som kommer från förvaltningen till cheferna är i grunden bra, dock
är det ofta för mycket information på en gång.
 En önskan att chefsinformationen går ut i början av veckan. Det blir stressigt att
hinna med att läsa på fredagen.
 Chef- och medarbetarinformationen har väldigt lite information som riktar sig till
vuxenutbildningen.
 För många olika platser att söka information på.
 Framförhållningen är ofta bristfällig.
 Såväl politiska beslut som förvaltningsledningens samt underlag till beslut och
framförhållningen inför beslut når inte ut till enheterna i tid.
 För att öka transparensen och informationsflödet finns det en önskan om att det
ska vara tydliga och informationsrika protokoll från ledningsgruppen, särskilt när
det fattas viktiga beslut.
 Det är medarbetarnas eget ansvar att läsa medarbetarinfo, men vissa rektorer gör
ändå ett eget informationsbrev till medarbetarna.
 Den nya insidan är ett bra forum som mycket väl kan utvecklas ytterligare
framöver, anser rektorerna. De tror dock att medarbetarna inte aktivt går in och
läser på insidan.
 Några chefer uttrycker att medarbetarna inte behöver använda nya insidan.
 Några rektorer inom Barn. Och utbildningsnämndens område använder insidan
som en information vid exempelvis arbetsplatsträffar för att leda alla rätt och då
öka antalet användare.
 Information om nämndernas sammanträden, inklusive beslut och protokoll bör
också finnas på insidan för alla medarbetare att läsa.
 Det anses viktigt att rektorerna skall få möjlighet att föredra egna ärenden för
nämnd, det skulle öka tilliten till ledning och politik och förstärka en kontinuerlig
dialog.
 Det efterlyses tydlighet i vilket stöd som finns att få när det gäller kommunikation
samt vilka kommunikations- och informationsvägar som skall vara gemensamma
för förvaltningen.
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Det är mycket viktigt att rektorer/enhetschefer och medarbetare får tydlig och kontinuerlig
information från förvaltningsledningen. Informationen behöver vara lättillgänglig och
kommunikationsvägarna väl kända. Detta uppnås inte fullt ut i dag och vi ser att
förvaltningsledningen behöver göra förändringar när det gäller kommunikation och
information. Det handlar dock inte bara om att alla skall få information utan det handlar
även om att kunna söka sig information men då behöver det vara tydligt vart det finns att
hämta. En väg kan vara att utveckla den nya insidan ytterligare då den har flertalet bra
funktioner som bör användas för kommunikation och att hålla samman viktig information.
5.3 Systematiskt kvalitetsarbete – Mål, rapporter och planer

I samtalen framförs det att arbetet med verksamhetsplan 2020 och de mål och aktiviteter
som det skulle beslutas om blev förvirrande och otydligt för flera. Tidplanen var för snäv
och tid för förankring fanns inte. Målen blev för många och otydligheten i uppdrag och
beslutsordning skapade en misstro mot förvaltningsledningen. Det är önskvärt att det finns
ett förtroende för att verksamheterna kan välja ut de mål och aktiviteter som är lämpliga
och genomförbara för verksamhetens bästa, samtidigt förstår de att det behöver finnas en
gemensam linje. Förbättrad kommunikation, större delaktighet och bättre framförhållning
är önskvärt.
Arbetet kring mål och aktiviteter blev tidspressat och icke väl genomarbetat för de flesta av
verksamheterna. Det berodde delvis på mängden mål och aktiviteter, samt en oklar
struktur. Central förvaltning behöver se över processen, samt tidplan, för verksamhetsplan
och aktivitetsplan. Utöver detta lyftes frågan om att huvuduppdraget, alltså det statliga
uppdraget, har tappats bort i arbetet med verksamhetsplan och aktivitetsplanen. Inte av
verksamheterna men av förvaltning och politik anses det. Fokus ligger istället mycket på
det kommunala uppdraget.
Utöver det så har det under samtalen diskuterats att det upplevs svårt med alla mål och
otydligheten kring om det är alla mål som det ska arbetas med eller bara några stycken. Det
har varit otydligt och ostrukturerat. Det skapar i förlängningen en osäkerhet och dålig tillit
till ledningen. Funderingar som tas upp är; hur fungerar den interna kommunikationen på
central förvaltning egentligen? Sammantaget ökar detta inte förtroendet och förståelsen för
det arbete som förväntas göras med verksamhetsplan och aktivitetsplan.

Ärendenr RS

Datum 2020-06-11

Enligt rektorer/enhetschefer så har arbetsprocessen och tidplanen för verksamhetsplan
och aktivitetsplan varit uppe till diskussion tidigare år men någon förändring till det bättre
har inte genomförts. Det anses finnas en svårighet att dels hinna med en genomarbetad
aktivitetsplan samt att hinna skapa delaktighet hos personalen. Att aktivitetsplanen sträcker
sig över kalenderår istället för läsår påverkar också planeringen en del.
Nya aktivitetsplaner skall göras varje år vilket motverkar långsiktigheten. Förvaltningen bör
se över möjligheten att arbeta fram en aktivitetsplan som sträcker sig över ett antal år, till
exempel en mandatperiod där mindre revideringar kan göras och där de avklarade
aktiviteterna kan markeras som genomförda medan andra fortsätter över tid. Då skapas
möjligheten till en kontinuerlig och långsiktig plan för verksamheterna och den kan bli en
naturlig del i budgetprocessen. Planeringsarbete blir även något mindre för verksamheterna
och de kan istället fokusera på huvuduppdraget. Det skulle skapa mer tillit och ökat
förtroende till ledningen eftersom verksamheternas behov då hörsammats på ett positivt
sätt.
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Flertalet upplever att det saknas återkoppling från förvaltningsledningen och politik när det
gäller inskickade rapporter och redovisningar. Det upplevs att det viktigaste är att
rapporten skrivs men inte att den återkopplas, analyseras och följs upp för att kunna
utveckla och förbättra verksamheterna. I detta ligger också att rapporterna ofta avlöser
varandra med korta mellanrum och tiden för genomförande och analys finns då inte. En
del av arbetet att bygga upp tilliten är att återkoppla till verksamheterna kring deras arbete.
Avsaknad av återkoppling skapar osäkerhet och frågor om rapporteringens betydelse.
Sammantaget anses det mycket viktigt med bättre framförhållning och tidigarelagd tidplan
för arbetet med verksamhetsplanen. Det skulle skapa bättre förutsättningar för ett hållbart
och effektivt arbete med aktivitetsplanerna. Det skulle också skapa möjligheter till mer
delaktighet och kollegialt lärande i personalgruppen samt att den då blir en del av
budgetarbetet under inledningen av läsåret. Engagemang och vilja finns att tillsammans
göra detta ännu bättre.
5.4 Projekt

För att projekt ska förberedas, implementeras och genomföras på bästa sätt så behöver
central förvaltning ha god framförhållning. Det framförs att det är önskvärt att
ledningsgruppen för respektive avdelning erbjuds vara med i processen inför beslut om
vilka projekt som skall startas. I flera fall kan det vara aktuellt att göra en form av
förprojektering så att när ett projekt väl skall starta så är förankringen i verksamheten redan
gjord.
Det skapar, förutom mer tillit, ökad förståelse varför projekt ska genomföras och ökar
delaktigheten i beslutandeprocessen.
Det är också av största vikt att projekten inte följer direkt efter varandra. Det behöver
finnas tid för analys av projektet och framförallt tid för att rutiner och strukturer ska
etablera sig i verksamheten. Flertalet anser att den möjligheten inte har funnits de senaste
åren utan det har kommit nya projekt efterhand. Detta motverkar tyvärr det tillitsbaserade
ledarskapet när det inte sker någon förankring och bjuds in till delaktighet.
Ett flertal projekt har genomförts och något är under genomförande. Projekten var för sig
är många gånger bra och ger goda resultat. Ofta blir det dock på bekostnad av annat som
behöver prioriteras ned och ingången i projektet blir negativ. Det totala resultatet skulle
dock kunna bli bättre om processen ses över och förändras tillsammans med
verksamheterna.
Projektet med tillgängliga lärmiljöer anser däremot alla att det är ett lyckat projekt där det
funnits möjlighet till förståelse för projektet från början.

Ärendenr RS

Datum 2020-06-11

5.5.Tillgängliga lärmiljöer

Tillgängliga lärmiljöer tar upp de fyra förutsättningarna för lärande:
1. fysisk miljö
2. social miljö
3. pedagogisk miljö
4. förutsättningar för lärande
Under samtalen framför de flesta verksamheterna, oavsett tillhörighet, att de kommit så
långt att de fysiska miljöerna blivit bearbetade. Några verksamheter har börjat med de
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sociala miljöerna, och några nämner den pedagogiska miljön och förutsättningar för
lärande. Det kan konstateras att flera arbetar med att utveckla tillgängliga lärmiljöer utifrån
förmåga och den egna verksamhetens förutsättningar. Det behövs dock en del arbete för
att det ska bli en tydlig rutin att arbeta efter och som löper över tid.
Arbetet kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har för flera pågått i många år, även
innan projektet tillgängliga lärmiljöer. Men projektet och det medföljande gedigna
arbetssättet har skapat ytterligare möjligheter och en del nya tankesätt.
Arbetet med tillgängliga lärmiljöer har öppnat ögonen för de fysiska miljöerna och att det
finns ett behov likformighet. Miljöer såsom färgkodning i korridorer är ett sådant exempel
som det arbetats med.
Tillgängliga miljöer är viktigt och arbetet pågår hela tiden med att göra det tillgängligt för
nyanlända och försöka öppna och anpassa världen för individen. Fokus kring tillgänglighet
ligger på bemötandet av individen och få till en trygg tillvaro och där information på alla
språk är mycket viktigt.
Vuxenutbildningen har ett stort behov av stöd med översättningen för att det skall vara
tillgängligt och inkluderande. De har jobbat mycket med att anpassa verktyget för att det
ska fungera för verksamheten.
I och med Corona-pandemin skapades en situation där den digitala kompetensen har
behövts höjas. Det fanns inget annat val för lärarna än att anpassa sig till de rådande
omständigheter och bedriva undervisningen mer digitalt och bli än mer tillgängliga. Det har
hittills fungerat väl och över förväntan.
Det finns här positiva effekter som fjärr- och distansundervisningen har givit. Elever, inom
gymnasiet, som tidigare varit tysta och tillbakadragna på lektionerna, eller inte dykt upp, är
nu mer närvarande och aktiva.

Ärendenr RS
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Uppföljning av ämnet idrott- och hälsa
Den fysiska miljön kring dessa lektioner har förbättrats till exempel genom att bygga om
duscharna. Det finns fortfarande saker att åtgärda. Inom ämnet idrott- och hälsa är det
relativt hög frånvaro. Delar som tros påverka är; klädombyte, duscha med andra,
lektionerna är mer utlämnande än andra då det bygger mycket på prestation med kroppen.
Skolledning och elevhälsoteamen tittar på detta och försöker förstå anledningarna för att
kunna göra åtgärder. Här är det även viktigt att gymnasieskolan har nära samarbete med
barn och elevhälsan då de ofta fångar upp viktiga delar i bland annat hälsosamtalen.
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6. Slutsats
6.1 Tillitsbaserat ledarskap

I arbetet med framtagandet av analysrapporten har utvecklingsområden och delar som
behöver beaktas identifierats. Det finns även väl fungerande delar som behöver hållas i,
bevaras och kontinuerligt utvecklas framöver. Här följer nu en sammanfattning och förslag
på åtgärder framåt.
Samtalen avdelning gymnasie- och vuxenutbildning har färgats relativt mycket av de
besparingskrav som ställts under 2019–2020 och processen före och efter de besluten.
För att rektorer/enhetschefer och dess personal skall känna tillit till förvaltningsledning och
de som arbetar inom centralförvaltning måste det finnas tydlighet i uppdrag och ansvar och
en god kommunikation. I kombination med god framförhållning ger detta en bra grund för
delaktighet, tillit, en känsla av samhörighet och förståelse för helheten.
Svaren och diskussionen under samtalen kan variera något beroende på om det är rektorer
eller biträdande rektorer som har besvarat frågorna.
Att utveckla och beakta
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Framförhållning, delaktighet, kommunikation och information behöver förbättras.
Missnöjet och bristen på tillit till förvaltningsledning och politik behöver följas upp
och åtgärder behöver vidtas.
De delar inom avdelningen som upplever tillit och förtroende behöver dela med sig
av det som anses vara framgångsfaktorer
Gymnasie- och vuxenutbildningen är en relativt bred avdelning vilket gör att det
kan vara svårt att få en sammanhängande helhetsbild.
Att få stöd från central förvaltning är en återkommande punkt. Exakt vilket stöd
som saknas kan verksamheterna inte alltid anges. Förvaltningen behöver arbeta
vidare med frågan. Tydliggöra vilket stöd som förvaltning i nuläget kan och ska
tillhandahålla men i nästa steg kartlägga verksamheternas behov av stöd och vilka
förväntningar de kan ha.
Kritiken mot budgetprocessen samt beslut om effektiviserings och besparingskrav
är tydlig. Anses inte vara transparent och efterföljande beslut kom utan diskussion
och förklaringar.
Rektorer/chefer önskar få vara delaktiga inför beslut och i analys av konsekvenser.
Att visa intresse och bjuda in till delaktighet skapar förtroende och tillit. I dag är
upplevelsen många gånger tyvärr den motsatta eftersom känslan av att bli styrd och
kontrollerad är starkare än upplevelsen av stöd och tillit.
Med två politiska nämnder och uppdelat i avdelningar centralt gör att förvaltningen
organiserar sig i stuprör vilket har en inverkan hela vägen ut i verksamheterna.
Tydligare återkoppling från ledning och politiker efterfrågas.
Samarbetet mellan gymnasiet och grundskolan har blivit bättre de senaste åren.
Vuxenutbildningen efterlyser samarbete med andra delar av förvaltningen, utöver
gymnasiet.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten har hittills inte upplevt sig som
prioriterade och delvis känt sig som en udda del inom förvaltningen som annars
präglas mycket av utbildning och skola
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Inom avdelningen anser flera att vi behöver börja om från början. Bjuda in till
delaktighet, få vara med att ta ansvar för att tillsammans arbeta för att utveckla hela
förvaltningen. Det är tydligt att inom avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildning
är dessa behov större än vad de är inom för- och grundskolan. Att få alla medarbetare
att vilja och våga ta ansvar, inte styras av rädsla och på så sätt stimulera kreativiteten.
Sammantaget skapar det en god arbetsmiljö och ett kontinuerligt lärande vilket ger
goda möjligheter till att vara en lärande organisation.
6.2 Kommunikation och information

Det är mycket viktigt att rektorer/enhetschefer och medarbetare får tydlig och kontinuerlig
information från förvaltningsledningen. Informationen behöver vara lättillgänglig och
kommunikationsvägarna väl kända. Kommunikation och information från förvaltningen
upplevs i nuläget som både bra och dålig. Framförhållningen är dock ofta bristfällig.
Flertalet rektorer anser att chefsinfo och medarbetarinfo håller samman information bra
men blir ofta för omfattande.
En väg framåt kan vara att utveckla den nya insidan ytterligare då den har flertalet bra
funktioner som bör användas för kommunikation, att hålla samman viktig information och
göra den mer tillgänglig.
Att utveckla och beakta
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Besluta om och tydliggör vilken/vilka informationskanaler förvaltningsledningen
använder. Aktuell information behöver finnas tillgänglig och även äldre information
och beslut behöver vara sökbart
Vilka digitala kanaler skall anses vara gemensamma, till exempel inom Office 365.
Vilket egenansvar skall chefer och medarbetares ha när det gäller att hålla sig
informerad?
Fortsätt utveckla den nya insidan. Den anses vara ett bra forum. Medarbetar- och
chefsinfo kan ev. vara en del av insidan.
Beskriv organisationsstrukturen tydligare på insidan. Vilka funktioner finns, vad gör
den och vilket stöd kan verksamheten förvänta sig att få.
Information om nämndernas sammanträden, inklusive beslut och protokoll bör
finnas på insidan för alla medarbetare att läsa.
En fördel om alla medarbetare har insidan som startsida.
Rektorer och chefer bör visa och använda sig av insidan på till exempel
arbetsplatsträffar. Hämta information, visa personalhandbok, visa integrering med
Office 365, osv
Förbättra framförhållning och tydlighet så att rektorer/chefer och ev. medarbetare
kan få veta vilka ärenden som skall upp i nämnd och när de skall tas upp
Informationen till enheterna om tagna beslut, underlag till beslut och
framförhållningen inför beslut behöver utvecklas. Gäller politiska beslut och
förvaltningsledningens men även till viss del koncernledningsgruppens beslut.
Framförallt när de egna enheterna berörs.
Protokoll som skrivs under till exempel ledningsgrupper behöver vara tydligare och
mer tillgängliga.
Det efterlyses tydlighet i vilket stöd som finns att få när det gäller kommunikation
samt vilka kommunikations- och informationsvägar som skall vara gemensamma
för förvaltningen.

22 (29)

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Analysrapport VÅR 2020 - GVN

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen relativt nya utbildningsdirektör har tagit fram ett
förslag till ny organisationsstruktur för den centrala förvaltningen. I det arbetet ingår bland
annat att;
 Tydliggöra den centrala förvaltningens inre organisation och övergripande ansvar.
 I arbetet även utgå från verksamheternas behov av stöd samt hur uppföljning skall
genomföras.
 Kartlägga nuvarande funktioner och vilka som behövs framåt.
 Tydliggöra funktionernas uppgifter och ansvar.
 Översyn av kommunikations och informationsvägar.
 Uppdatera och fastställa ”Handlingsplan digitalisering”. En del i planen är
informationskanaler personal, elever samt lagringsytor.
Det är mycket viktigt att rektorer/enhetschefer och medarbetare får tydlig och kontinuerlig
information från förvaltningsledningen. Informationen behöver vara lättillgänglig och
kommunikationsvägarna väl kända. Detta uppnås inte fullt ut i dag och vi ser att
förvaltningsledningen här behöver göra förändringar.
6.3 Systematiskt kvalitetsarbete – Mål, rapporter och planer

Överlag anses det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen vara relativt väl
förankrat. Det finns en gemensam bas i årshjulet vilket skapar trygghet och tillit, även om
tidplanerna ofta är korta. För att hålla i och även utveckla arbetet behöver det finnas
långsiktighet, uthållighet och ett verksamhetsnära ledarskap. Det bör även finnas rutiner för
att kontinuerligt introducera nya rektorer/enhetschefer och medarbetare i det systematiska
kvalitetsarbetet.
Samtalen med rektorer och enhetschefer har till stora delar handlat om att de vet vilka delar
de skall rapportera under året och varför. Däremot anser de att det ofta är brist på tid för
rapportering och uppföljning, det anses även ofta vara brist på återkoppling, att det saknas
långsiktighet och att läroplan och skollag delvis glöms bort i arbetet med styrkort, mål och
aktiviteter.
Arbetet med årshjul och aktivitetsplaner skulle kunna bedrivas på ett effektivare och mer
hållbart sätt om de kunde planeras utifrån läsår, eller i alla fall löpa över mer än ett år.
Rektorer och enhetschefer vill gärna lägga upp en utvecklingsplan och hålla i den en längre
tid. Det anses kunna ge bättre resultat i verksamheten.
En bättre framförhållning och tidigarelagd tidplan för arbetet med verksamhetsplanen
skulle skapa bättre förutsättningar för ett hållbart och effektivt arbete med aktivitetsplanen.
Det skulle skapa möjligheter ökad delaktighet och kollegialt lärande i personalgruppen.
Följande synpunkter från samtalen är viktiga att beakta och att följa upp
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Arbetet med verksamhetsplan 2020 och de mål och aktiviteter som skulle beslutas
blev förvirrande och otydligt. För många mål, kort tidplan och ingen tid för
förankring. Otydligt uppdrag och beslutsordning skapade en misstro mot
förvaltningsledningen.
Visa mer förtroende för att verksamheterna kan välja ut mål och aktiviteter som är
lämpliga och genomförbara för verksamhetens bästa.
Se över möjligheten att arbeta fram verksamhetsplan och aktivitetsplan som
sträcker sig över ett antal år, till exempel en mandatperiod. Skapar möjlighet till
kontinuitet och långsiktighet. Och planen blir en naturlig del i budgetprocessen.
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Ökar tillit och förtroende till ledningen eftersom verksamheternas behov
hörsammats.
Flera saknar återkoppling från förvaltningsledningen och politik när det gäller
inskickade rapporter och redovisningar. En väg att gå är att lägga in
avstämningstider för hur skolorna ligger till i processerna och hur vi kan följa upp
arbetet. Avdelningschef kan göra det vid till exempel
avdelningsmöte/arbetsplatsträff. Här kan kvalitets- och utvecklingsavdelningen
vara ett stöd
Om avdelningsmöten för rektorer inom förskola och grundskola ligger samma
dagar kan avstämning genomföras parallellt och de får en möjlighet till utbyte.
Uppdatera, förtydliga och förankra förvaltningens årshjul för systematiskt
kvalitetsarbete. Vad ingår och varför?

Påbörjat utvecklingsarbete under 2020 inom central förvaltning

Förvaltningsledningen har reflekterat och gjort egen utvärdering av arbetet med
verksamhetsplan 2020. Den har sedan kompletterats med rektorers och enhetschefers kritik
och förbättringsförslag. Sammantaget visar det att nästan alla delar i arbetsprocessen
behöver förbättras.
Under början av 2020 har kvalitet- och utvecklingsavdelningen tillsammans med
förvaltningsledningsgruppen genomfört diskussioner kring arbetsprocess och tidplan för
verksamhetsplan, mål och aktiviteter. En tydligare struktur kring hur verksamhetsplan, mål
och aktivitetsplan kan byggas upp är nu framtagen. Det finns här möjlighet att underlätta
arbetet för rektorer och enhetschefer. De kan göras mer delaktiga i arbetet med mål och
vilka aktiviteter som ska följas upp och även hur de kan kopplas till det statliga uppdraget
Förvaltningens ambition för 2020 är att fastställa verksamhetsplan 2021, inklusive mål och
aktiviteter, tidigt på höstterminen 2020. En verksamhetsplan som beslutas i september/
oktober gör det möjligt att få med aktivitetsplanen som underlag i budgetarbetet inför
nästkommande år. För närvarande gör vi tvärtom. Aktivitetsplanen som är skapad för 2020
kan följa med, ses över och uppdateras och verksamheterna kan arbeta med den under
läsår istället för kalenderår. Om verksamhetsplan, mål och aktiviteter ligger kvar över något
år, till exempel en mandatperiod, så får vi långsiktighet, ökat förtroende för
förvaltningsledning och politik samt större förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet.

Ärendenr RS

Datum 2020-06-11

I samband med detta skall förvaltningens årshjul ses över, uppdateras och förankras än
mer.
Under slutet av 2019 införde region Gotland ett system för beslutsstöd. Uppföljning av
ekonomi och mål och aktiviteter görs numera i systemet Hypergene. Även om systemet
ännu inte är helt infört och implementerat hos rektorer och chefer så ser vi redan nu att
detta på sikt kommer höja kvaliteten. Det är en viktig del i förvaltningens förändrade
arbetssätt som nu arbetas fram. Kommer succesivt ge bättre rapportering och en tydligare
styrning och uppföljning av aktiviteter hela vägen ut till enheterna. För avdelningar och
enheter blir sambanden mellan mål, aktiviteter och uppdrag tydliga i systemet i samband
med genomförande och uppföljning
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6.4 Projekt

Majoriteten av deltagarna i samtalen är av den åsikten att om projekt ska förberedas,
implementeras och genomföras på bästa sätt så behöver central förvaltning ha god
framförhållning. Det är önskvärt att ledningsgrupp för respektive avdelning erbjuds vara
med i processen inför beslut om vilka projekt som skall startas. I flera fall kan det vara
aktuellt att göra en form av förprojektering så att när ett projekt väl skall starta så är
förankringen i verksamheten redan gjord. Det skapar, förutom mer tillit, ökad förståelse
varför projekt ska genomföras och ökar delaktigheten i beslutandeprocessen.
Att beakta







Antal fristående projekt/år bör minskas.
Analysera föreslagna statliga satsningar innan de implementeras vid någon rektor.
Varför skall just detta genomföras?
God framförhållning och ökad delaktigheten inför beslut om projekt.
Utvärdera, följ upp och återkoppla genomförda projekt.
Projekt bör inte följa direkt efter varandra. Tid för analys och tid för att rutiner och
strukturer ska etablera sig i verksamheten behövs.

Flertalet projekt har genomförts och projekten var för sig är många gånger bra och ger
goda resultat. Ofta blir det dock på bekostnad av annat som behöver prioriteras ned och
ingången i projektet blir negativ. Det totala resultatet skulle kunna bli bättre om
införandeprocessen ses över och förbättras och utvecklas tillsammans med
verksamheterna.
6.5 Tillgängliga lärmiljöer

Här redovisas ett urval av det som framkommit. En mer genomarbetad analys och
summering av projektets framgångsfaktorer och svårigheter finns att läsa i slutrapporten,
BUN 2020/292. Slutrapporten kommer även att redovisas för både BUN och GVN under
juni 2020
Under samtalen framför de flesta verksamheterna, oavsett tillhörighet, att de kommit så
långt att de fysiska miljöerna blivit bearbetade. Några verksamheter har börjat med de
sociala miljöerna, och några nämner den pedagogiska miljön och förutsättningar för
lärande. Det kan konstateras att de arbetar med att utveckla tillgängliga lärmiljöer utifrån
förmåga och den egna verksamhetens förutsättningar.
Att beakta, följa upp och utveckla
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Projektets förankring har gått relativt lätt. Att motivera ett arbete för tillgängliga
lärmiljöer har inte mött något större motstånd. Det har varit en stor enighet inom
Region Gotland att satsningen varit viktig och är fortsatt viktig att arbeta vidare
med.
Nyckelpersonerna, som genomgått den webbaserade utbildningen anses vara en del
av framgångsfaktorerna.
Det finns en stor tillfredsställelse i att projektet varit väl förankrat i den politiska
ledningen och vid förvaltningsledning.
Att åstadkomma förändring i det egna arbetssättet, att gå ”från tanke till handling”
och att vidta åtgärder tar längre tid. Det tar olika lång tid för olika medarbetare att
tillämpa ett förändrat arbetssätt och till exempel att arbeta med ett digitalt verktyg.
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Därför behövs en uthållighet och ett fortsatt stöd från chefer och medarbetare på
den centrala förvaltningen.
Det efterlyses ett gemensamt bildstöd, färgkodningar och liknande redskap i den
fysiska miljön som är genomgående för alla verksamheter. Viktigt att
lokalsamordnare, skolskjutssamordnare är delaktiga i arbetet och för kunskapen
vidare till bland annat teknikförvaltningen.
Öka det kollegiala lärandet. Genomför det mellan skolor och verksamheter som en
del av årets aktiviteter.
Öka samarbetet och det kollegiala lärandet mellan särskola, vuxenutbildning och
folkhögskolan
Fördjupa arbetet kring ämnet idrott- och hälsa. Samarbete mellan skola och barnoch elevhälsan är här mycket viktigt.
Vuxenutbildningen har ett stort behov av stöd med översättning för att det skall
vara tillgängligt och inkluderande. De har jobbat mycket med att anpassa
värderingsverktyget för att det ska fungera för verksamheten.
Följa upp effekterna av distans- och fjärrundervisning inom gymnasiet och
vuxenutbildningen. Till exempel har elever som tidigare varit tysta och
tillbakadragna eller inte varit närvarande blivit mer närvarande och deltar på
lektioner när de genomförs via skype eller liknande. En första reaktion är att
tillgängligheten och likvärdigheten här har ökat.
Följa upp gymnasieskolan arbete med enkät och skapandet av en karta där s.k
”HotSpots” ringas in. Kartläggning och uppföljning av vilka områden och ytor
inom skolan där eleverna känner sig osäkra.

Från den centrala förvaltningen och avdelning kvalitet och utveckling ser vi bland annat
följande delar som vi vill lyfta fram. Det är även delar som inte tagits upp i samtalen.
 Projektmedarbetarna har under åren varit delaktiga i arbetet med ”Handlingsplan
för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro”
 Utöver detta har projektmedarbetare även medverkat i framtagande av förslag till
”Förväntansdokument”. En presentation av vilka möjligheter till information och
inflytande vårdnadshavare i förskola/skola har. ”Det är viktigt att förväntningarna
passar varandra och fungerar bra för ditt barn, för dig och för förskolan/skolan”.
Arbetet med detta dokument fortsätter fram till juni-20 under samordning av
projektets tillgänglighetssamordnare i samarbete med rektorer och
kvalitetsutvecklare
 Projektets medarbetare har även varit ett stöd och en rådgivande part i arbetet med
att ta fram en övergripande elevhälsoplan för UAF. Planen arbetas fram av
avdelning kvalitet och utveckling i samarbete med barn och elevhälsan och
representanter från verksamheterna. Den är ännu inte färdigställd då arbetet till viss
del påverkats av nuläget. Preliminärt klar till augusti-20 men arbetet kan behöva
förlängas.
 En ny sida har arbetats fram med hjälp anhöriggrupper där barn och ungdomar
med skolrelaterade problem kan få hjälp, stöd och vägledning. ”Skolan funkar inte
för mig – det finns hjälp att få” finns på regionens hemsida.
 Övergångar11 mellan och inom skolformer och mellan skolor är ett fortsatt viktigt
utvecklingsområde. Detta lyfts fram av rektorer i förskola till åk9 samt även
11

Läs vidare i Skollagen (2010:800), 3 kap. 12j§, Överlämning av uppgifter vid övergång mellan och inom skolformer
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gymnasiet. Mål nr1 i styrkortet är att alla ska gå ut gymnasieskolan och då är det
viktigt att hålla fast vid och utveckla samarbetet mellan skolformerna.
Något som är mycket intressant och värt att fånga upp är de positiva effekterna
som distans- och fjärrundervisningen givit. Elever som tidigare varit tysta och
tillbakadragna på lektioner, eller som inte ens dyker upp, är nu mer närvarande och
kommer på lektioner. En första reaktion är att tillgängligheten och likvärdigheten
ökar och vi kommer få anledning att återkomma till delar av detta längre fram och
då i samband med uppföljning av arbetet med digitalisering och tillgänglighet inom
förvaltningen.
Uppföljning och utvärdering av enheternas fortsatta arbete med tillgängliga
lärmiljöer ligger inom det systematiska kvalitetsarbetet. I verksamhetsplanen ligger
aktiviteter som inom systemet Hypergene tydligt kopplas till relevanta mål vilket
innebär att arbetet följs upp kontinuerligt.
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”En gemensam organisationskultur - Ett Region Gotland” – nulägeskartläggning november
2019
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Bilaga 1 Kallelse och frågor till kvalitetsuppföljningssamtal VT2020
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Ärende BUN 2019/13 samt GVN 2019/257
17 januari 2019

Frågeställningar till vårens uppföljning av det systematiska
kvalitetsarbetet inför analysrapport VÅR
Ni har alla fått en bokning genom kalendern till kommande
kvalitetsuppföljningssamtal och vi räknar med att du kan komma den tid du är
kallad till.
Syftet med kvalitetsuppföljningssamtalen är att ni delar goda exempel med
varandra samt att dessa kan ingå i kommande analysrapport.
Nytt för i år är att vi sammanställer två rapporter som presenteras för BUN
respektive GVN vid junisammanträdena.
Utgångspunkt för vårens samtal är nedanstående målområden i
verksamhetsplan 2020:

Mål 1 Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Mål 12 Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
Mål 13 Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.
Vi har två frågeställningar som ni får förbereda er inför.

Vad i vårt ledarskap och systematiska kvalitetsarbete ger dig som chef goda
förutsättningar för eller ev. motverkar ett tillitsbaserat ledarskap?

Bifogar delar av text ur Peter Lindwalls månadsbrev till medarbetare som stöd för
egen reflektion. Brev till chefer skickades 2020-01-08 och finns i sin helhet i
chefsinfo.
”Tillit som begrepp är väldigt inne just nu och det är viktigt att vi definierar och
beskriver vad tillit är för oss, så att det blir konkret och inte bara ett
modebegrepp. 2008 släpptes en bok av Stephen M.R. Covey som heter ”Speed of
Trust” och som bland annat behandlar just begreppet tillit. Covey beskriver 13
beteenden som bygger tillit.
Se dessa som ett exempel på vad tillitsfullt beteende skulle kunna vara.
 Säg som det är
 Visa respekt
 Var transparent
 Rätta till dina misstag
 Visa lojalitet
 Leverera
 Jobba på att ständigt bli bättre
 Konfrontera verkligheten
 Klargör dina förväntningar
 Håll dig själv och andra ansvariga
 Lyssna aktivt
 Fullfölj dina åtaganden
 Visa att du litar på andra”

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

alt registrator-gvn@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tillgängliga lärmiljöer ska bli en naturlig del av verksamheten som
ständigt utvärderas och utvecklas. Berätta om nuläget inom ditt område
och hur planeringen framåt ser ut.

Se utskick i chefsinfo 2020-01-16 nedan:
I årets kvalitetsuppföljning av arbetet med tillgängliga lärmiljöer ska
Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-ochinkludering/tillganglighet/varderingsverktyget-som-stod/

Läs mer i bilaga

G:\uaf\Chefer\Chefsinfo\2020\2020-01-16\Kvalitetsuppföljning tillgängliga lärmiljöer
vår 2020.pdf

Vi vill fokusera på det goda samtalet som ska ge er styrka att vidareutveckla en god
kvalité i alla våra verksamheter inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen på
Gotland.

Om det är något du funderar på eller vill ta upp till diskussion inför kommande
samtal är du välkommen att kontakta någon av oss.
Väl mött
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen

Bo Eriksson, chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Karin Sandberg Täpp, kvalitetsutvecklare
Marina Ljungman, kvalitetscontroller
Sabina Voivodas, kvalitetscontroller
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1. BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER
Ledningen för Region Gotland initierade hösten 2018 ett utvecklingsarbete med syfte att
utveckla en gemensam och sammanhållen kundorienterad organisationskultur, en kultur med
framgångsrika beteenden hos medarbetare som möter brukare, kunder, patienter, det vill
säga ”dem vi är till för”. Politiken har uttryckt viljeinriktningen att Region Gotland ska präglas
av en tillitsbaserad kultur (styrkort 2020-2023). Med cirka 6700 medarbetare, sex
förvaltningar, geografisk spridning och många olika verksamhetsområden har regionens
ledning sett behov av att identifiera ”minsta gemensamma nämnare”, något som ska
känneteckna organisationens olika delar och vara vägledande för beteenden hos chefer och
medarbetare i vardagen.
Det var utgångspunkten för det projekt som startade i januari 2019 och vars initiala del – en
kartläggning – presenteras i den här rapporten. Projektet har både ett internt och ett externt
fokus. Region Gotland vill vara och uppfattas som en enhetlig arbetsgivare med stolta
medarbetare som levererar tjänster med kvalitet i mötet med kunderna. Även vara en bra
arbetsgivare med ett attraktivt arbetsgivarvarumärke för att behålla och attrahera chefer och
medarbetare.
Region Gotland har tecknat avtal med Lyhra kommunikation och förändring AB. Uppdraget
innebär att;
-

-

Steg 1: Stödja Region Gotland med att konkretisera arbetet kring en gemensam
kundorienterad organisationskultur. Detta ska bland annat göras genom en kartläggning
och utmynna i ett nuläge och ett önskat läge. Resultatet av kartläggningen presenteras i
den här rapporten och är tänkt att fungera som underlag för att fastställa en önskad
inriktning.
Steg 2: Utifrån kartläggningen identifiera aktiviteter för att åstadkomma en förflyttning
mot det önskade läget. Rapporten innehåller förslag till aktiviteter som behöver
diskuteras, värderas, prioriteras tillsammans med koncernledningsgruppen (KLG) och
projektgruppen.

I den här rapporten använder vi huvudsakligen begreppet kund, en terminologi som regionen
använder. Med det omfattas medborgare, brukare, patienter, elever, de som ansöker om
tillstånd med flera. Det omfattar både dem som är i direkt och indirekt kontakt med regionen,
de som nyttjar regionens service och de som kommer i kontakt med de myndighetsutövande
delarna. I de interna styrdokumenten benämns dem ofta som ”de som vi finns till för”.

1.1 UTGÅNGSPUNKTER
Lyhra arbetar med att stödja organisationers förändringsprocesser. Vi har i många organisationer arbetat med kulturförändrande dialoger och värdegrundsprocesser för chefer och
medarbetare, alltid med syftet att utveckla beteenden som stärker det uppdrag som
organisationen har att utföra. Efter att vi de senaste åren haft flera uppdrag inom hälso- och
sjukvård och kommunal verksamhet samt genom att följa samhällsdebatten ser vi att det
finns en rad gemensamma utmaningar och utvecklingsområden där värdegrund och
organisationskultur har stor betydelse;
1. Attraktiv arbetsgivare, det vill säga att vara en arbetsgivare som attraherar
kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Enligt de senaste siffrorna
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från Sveriges kommuner och landsting (SKL) ska en halv miljon medarbetare rekryteras
till välfärden fram till 2026.
2. Kundfokus och bemötande. Förväntningarna på brukarinflytande och delaktighet ökar
liksom kraven på välfärdens tjänster. Här behövs medarbetare som har rätt
kompetens och bemötande och där även kunden uppfattar en positiv
organisationskultur.
3. Processer och samverkan över gränser. Att organisera verksamheten i processer och
flöden där olika professioner och verksamheter samverkar för kundens bästa.
4. Ett tillitsbaserat ledarskap i hela styrkedjan där både professionerna och kunderna har
utrymme att påverka, utveckla verksamheten och driva förbättringsarbete. Det ökade
intresset för tillit som styrfilosofi beror bland annat på att samhället går över allt mer
från hierarkisk styrning till samarbete i nätverk och med strategiska allianser. Tillit,
som kontrast till detaljstyrning och skarpa gränser, lyfts då fram som en viktig
förutsättning för att lyckas.
Dessa utmaningar är nära integrerade med varandra. En positiv och ändamålsenlig
organisationskultur som vägleder medarbetare och som erfars av kunder är central för
utvecklingen av alla dessa fyra områden.
Tillitsdelegationen har de senaste åren synliggjort behoven av att skapa förutsättningar för
mer tillit i ledningen och styrningen inom offentlig sektor och att säkra att medarbetares
kompetenser och erfarenheter fullt ut tas tillvara. Det handlar i slutänden om att nå bättre
resultat och skapa mer värde i samhället. Tillit ska förstås som en ledningsfilosofi där kultur
och arbetssätt fokuseras på verksamhetens syfte och brukarnas behov, där varje beslutsnivå
aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer
samt säkerställa integritet och hjälpvillighet (SOU2018:38; SOU).

1.2 ORGANISATIONSKULTUR OCH VÄRDERINGAR
Vad menas då med organisationskultur? Kultur är något som uppstår när människor arbetar
tillsammans för att nå mål och lösa uppgifter. Det är den uppsättning normer, värderingar och
verklighetsuppfattningar som finns i organisationen, de osynliga reglerna om hur vi som grupp
förhåller oss till saker och ting. Kulturen fungerar som ett socialt kitt, ger motivation, mening
och skapar trygghet.
•
•
•
•

Kulturen är relaterad till historia och tradition och påverkar förhållningssätt och sätt
att tänka och vara i organisationen.
Den är kollektiv och delas i mångt och mycket av medlemmarna i en grupp eller
grupper.
Formas och utvecklas i samspel mellan individer och mellan individer och
omgivningen.
Den är svårgripbar, svår att förklara och måste tolkas genom att upplevas.

Organisationskulturen har av flera forskare (bland annat E. Schein 2010) beskrivits med olika
”lager”. Bilden nedan är ett sätt att illustrera detta.
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Figur 1. Organisationskulturens tre lager

Det yttersta lagret är beteenden och uttryck som kan observeras och beskrivas. Det kan
handla om hur medarbetare beter sig mot varandra, agerar i relation till kunder, arbetssätt,
ansvarstagande, ledarskapsstilar, kommunikation med mera. Mellanlagret i modellen är
värderingar, normer, mål, riktlinjer som är uttalade, ofta även nedtecknade i olika former av
policys och styrdokument. Den innersta kärnan är underliggande föreställningar och
antaganden som inte går att observera, ofta är omedvetna, men som i hög grad påverkar
tankesätt och beteenden. Bakgrunden till hur chefer och medarbetare agerar i praktiken går
att finna i organisationens historia, viktiga händelser, ledarskap och organisering. Beteenden
styrs också av vad som belönas i praktiken, i form av feedback, individuell lönesättning och
befordran. Det är inte självklart att belöningssystemen stämmer överens med de förväntningar som beskrivs i styrdokument. Ett exempel är när samarbete och teamfokus uttrycks
som önskvärd arbetsform men det som i praktiken belönas är individuella prestationer.
Organisationsforskare hävdar att kulturen är lika viktigt som strategi för framgång, men också
att förändring av organisationskulturen är svår att uppnå.
Figur 2 nedan visar ett sätt att tänka kring arbetet med kultur, värderingar och beteenden i
offentlig sektor där grundläggande rättsliga principer, gemensamma för all offentlig
verksamhet, ligger som en bas. Utgångspunkten för detta resonemang är tillitsbaserad
styrning och ledning som syftar till att öka möjligheten för medarbetarna att använda sitt
professionella omdöme (som kontrast till att bli detaljstyrd).

Figur 2: En integrerad modell för arbetet med en god förvaltningskultur (Rapport nr 6 i Tillitsdelegationens
rapportserie Samtal om tillit i styrning, Bringselius 2019, s 37).
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I botten och som grund för allt ligger grundläggande rättsliga principer i form av lagar, och
andra viktiga utgångspunkter för offentlig sektor. Ovanför dessa ligger organisationens,
övergripande uppdrag som tilldelas på samhällsnivå. På nästa nivå finns styrfilosofi, mål och
strategier som beslutas internt av myndighetschefen efter dialog med ledningsgrupp och
anställda. Den översta nivån handlar om överenskommelser när det gäller konkreta förhållningssätt och beteenden i den professionella vardagen. Bilden illustrerar att organisationskulturen har en djupare bas än bara beteendenivån. Den översta nivån kan formuleras som
värdeord, men det är inte något som självklart rekommenderas. Tillitsdelegationens rapport
(Bringselius 2019) lyfter fram vikten av att ha respekt för det professionella omdömet och
menar att standardiserade värdeord kan bli allt för förenklade för att tas på allvar. Riktlinjer
behövs men mängden är ofta så omfattande att det är viktigt att ha respekt för det
professionella omdömet om fler ska upprättas. Här förespråkas i stället ett dialogbaserat
arbete i en öppen process med regelbunden kollegial dialog kring teman i den professionella
vardagen.

1.3 UTTALADE VÄRDERINGAR OCH ÖNSKADE BETEENDEN I
REGIONENS STYRDOKUMENT
Som en del i förberedelserna fick vi i uppdrag att gå igenom regionens befintliga
styrdokument för att se om det gick att hitta önskade värderingar, beteenden och uttryck för
vilken sorts kultur man vill ska råda. De dokument vi gått igenom är:
-

Vision Gotland 2025
Strategisk plan och budget 2018-2020
Digitaliseringsstrategi 2018-2022
Servicepolicy 2013-2016
Koncernledningens prioriterade områden 2018-2019
Personalavsnittet i dokument till budgetberedningen 2018
Ledarskapsdokument (under framtagande)
Riktlinjer för kvalitet och verksamhetsutveckling (under framtagande)
Målområde i styrkort (framför allt medarbetare och kvalitet) – från
regiongotland.se/årsredovisning 2017

Vi kan notera att det är gott om värdeord som beskriver ett önskat läge när det gäller
värderingar och beteenden i dessa dokument. Efter genomläsning listade vi de vi hittade och
grupperade dem i värdeord som liknar varandra. Figuren nedan illustrerar detta. I de flesta
styrdokumenten återfinns regionens definierade värderingar förtroende, omtanke och
delaktighet. Vi noterar också att det i samtliga styrdokument är mycket tydligt ”vem vi är till
för” (kunden, brukaren, medborgaren i fokus).
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Figur 3. Uttalade värderingar i Region Gotlands styrdokument.

Vi hittar också ett antal värdeord som beskriver önskade beteenden hos chefer/ledare samt
medarbetare. De illustreras nedan:

Figur 4. Uttalade värderingar/beteenden kopplade till ledarskap och medarbetarskap i befintliga
styrdokument

Efter genomgången av styrdokument kan vi konstatera att det finns många önskade
värderingar och beteenden som uttalas i styrdokumenten. Vi ser en tydlig viljeinriktning –
kunden/brukaren i centrum – och vi noterar en ambition att koppla till de tre befintliga
värdeorden. Vi noterar också att de inte verkar vara tillräckliga då de kompletteras med en
mångfald av andra värdeord.

1.4 BEFINTLIGA VÄRDEORD – FÖRTROENDE, DELAKTIGHET, OMTANKE
Som en del i kartläggningen har vi ställt frågor om de tre värdeorden förtroende, delaktighet
och omtanke. Våra intryck efter samtal i sex förvaltningsledningsgrupper, fyra
kompetensnätverk och sex medarbetargrupper är följande:
Är värdeorden levande?

Värdeorden är relativt kända i ledningsgrupper och nätverk och de återfinns i flera
styrdokument. Vi uppfattar att det var länge sedan det pågick något aktivt regionövergripande arbete med värdeorden i fokus. Få av de chefer vi träffat var med då de togs fram
och diskuterades på bred front. Vårt intryck är att det inte är många som idag använder dem
som verktyg för att påverka kultur och beteenden. Det finns förstås undantag från detta. I
några förvaltningar har värdeorden kompletterats med värdeord som uppfattas vara mer
relevanta. Ibland används orden av medarbetare och fackliga organisationer när de vill påvisa
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att arbetsgivaren gjort fel i något avseende, till exempel ”det där var motsatsen till
delaktighet”, ”var finns förtroendet?”.
Bland medarbetarna, baserat på sex fokusgrupper, är kännedomen mycket låg. Endast 1-3
personer (av ca 10-15) i varje grupp har kunnat redogöra för dem. Ytterst få svarar jakande på
frågan om de under de senaste året samtalat om dem i något sammanhang.
Är värdeorden relevanta?

När värdeorden presenteras är det ingen som reagerar på att de är direkt felaktiga men
däremot är det många som anser att de är så självklara att de inte får någon betydelse. Några
citat som uttrycker detta: ”Helt okej men saknar propeller”, ”De är inte framåtlutade, ingen
framåtsving, de är utan fartränder”, ”Borde vara lite mer offensiva, mer djävlar anamma”,
”hygienfaktorer”.
Att flera förvaltningar har tagit fram egna värdeord tolkar vi som att de inte ger tillräcklig
mening, inte är tillräckliga. Å andra sidan har det inte sedan de togs fram drivits något samlat
och aktivt arbete med att förankra dem på bred front, vilket fått som konsekvens att de till
viss del somnat in.
Flera av de professioner som finns i regionen har egna professionella och etiska koder, till
exempel läkare, socionomer och lärare för att bara nämna några. I några av fokusgrupperna,
bland annat inom hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp, diskuterades frågan hur dessa
förhåller sig till de organisatoriska värdeorden.

1.5 KARTLÄGGNINGEN – METODIK, RESPONDENTER
Vårt uppdrag har initialt varit att kartlägga den nuvarande organisationskulturen i Region
Gotland samt identifiera ett framtida önskvärt läge. Utgångspunkten är att Region Gotlands
ledning ser behov av ett förändringsarbete för att bygga en gemensam kundorienterad
organisationskultur i hela regionen.
1.5.1 Vår metodik

Med hänvisning till forskning om förändringsprocesser i organisationer1 har vi i samråd med
styrgruppen valt en metodik där delaktigheten från interna aktörer varit stor redan i
kartläggningsfasen. Genom att involvera politiker, chefer och medarbetare i analysen av
nuläge och önskat läge har intentionen varit att skapa engagemang, förändringsberedskap
och förutsättningar för en framtida kulturförflyttning. Forskning baserad på studier av lyckade
och misslyckade förändringssatsningar visar tydligt att ju tidigare viktiga aktörer involveras,
desto bättre blir utgångsläget för att åstadkomma verklig förändring. Genom bred delaktighet
ökar också förutsättningarna för att förstå olika perspektiv, något som är viktigt för att
förändringen ska tas på allvar av olika aktörer.
Inom Region Gotland finns cirka 250 chefer. Av dessa har drygt 200 medverkat i
kartläggningen. Även ett femtiotal medarbetare från kompetensnätverken, medarbetare från
kundtjänst och cirka åttio medarbetare från förvaltningarna har bidragit med viktiga inspel,
tankar och idéer, liksom Regionfullmäktige med cirka sextio politiker och den centrala
samverkanskommittén (CSK).

1

Sucessful Organizational Change. Integrating the Management Practice och Scholary Literatures, Stouten,
Rousseau, De Cremer (2018).
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Dessa möten har pågått från mars-september. Resultat och intryck har sammanfattats,
analyseras och redovisas här i rapporten. Vi har i huvudsak använt fokusgruppsmetoden som
är en slags intervju i gruppformat. Förberedda frågor har ställts till grupper som uppmanats
diskutera tankar och åsikter sinsemellan. Intervjuerna har letts av konsulter från Lyhras team
som fördjupat och lyssnat för att förstå innebörder och sammanhang. Varje fokusgrupp har
pågått under tre timmar. Vårt intryck efter alla samtal är att det finns ett mycket stort
intresse för att diskutera, bidra till och utveckla Region Gotlands organisationskultur.
För det externa perspektivet valde vi i samråd med styrgruppen att använda de
kundundersökningar om bemötande och upplevelse som görs i Region Gotland och där
resultaten går att jämföra nationellt. I ett senare skede, i samband med revidering av Region
Gotlands servicepolicyn, kommer det också att genomföras fokusgrupper. Styrgruppen
koordinerar så att dessa utvecklingsarbeten kring service och organisationskultur hålls
samman och styr mot regionens kvalitetsmål (se kap 3, Kundernas perspektiv).
Kraftfältsanalys
En kraftfältsanalys är ett verktyg för att analysera ett nuläge. Metoden bygger på att det finns
krafter (till exempel värderingar, kulturella uttryck, beteenden) som driver på och underlättar
att nå uppsatta mål och krafter som hindrar och försvårar.
En av de frågor som ställts i samtliga fokusgrupper samt chefsforum och regionfullmäktige:
-

Värderingar, beteenden, kulturella uttryck som ni är stolta över, som bidrar till utveckling?
Värderingar, beteenden och kulturella uttryck som motverkar och hindrar utveckling?

Utgångspunkten för frågorna har varit att identifiera krafter i den nuvarande kulturen som påverkar
regionens insatser för att klara sitt uppdrag/mål ”att säkra en god och kvalitativ välfärd för
medborgarna”.
Värderingsanalys
En annan metod som vi använt är värderingsanalys, en slags värderingmätning baserat på
vanliga värdeord (se bilaga 1) som brukar användas i organisationer för att definiera kulturen.
Vi har inspirerats av Barret Value Center som utvecklat ett verktyg för att stödja
organisationer och ledare att medvetandegöra rådande och önskade värderingar. Verktyget
baseraseras på en kunskapsbank med data kring värderingar i över 6000 organisationer.
Deltagare i fokusgrupper och storgruppsarenor fick en lista på 80 vanliga organisatoriska
värdeord. Listan har vi kompletterat med ytterligare värdeord från regionens styrdokument
som inte redan ingick i listan. Deltagarna ombads att av dessa välja ut de tio som bäst
kännetecknar Region Gotland idag. De fick dessutom välja tio värdeord som de skulle önska
kännetecknar Region Gotland om fem år. Mätningarna genomfördes individuellt och i de
flesta fall genom verktyget Mentimeter.
Fokusgruppsintervjuer och samtal
Utöver ovanstående har vi faciliterat samtal i fokusgrupperna och där lyssnat till
beskrivningar, exempel, tolkningar och intryck. Vi har varit två konsulter i varje fokusgrupp –
en som lett dialogen genom att ställa frågor, organisera samtal och följa upp samt en som
lyssnat, antecknat och skrivit minnesanteckningar.
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Storgruppsarenor
Utöver fokusgrupper har vi vid två tillfällen lett samtal vid så kallade storgruppsarenor, det vill
säga möten där många människor varit samlade. På chefsforum den 9 maj deltog cirka 200
chefer och i Regionfullmäktige den 13 maj cirka 60 politiker. I så stora grupper finns det
begränsade möjligheter till gemensam dialog och för att få inspel till kartläggningen initierade
vi frågeställningar som diskuterades i mindre grupper och redovisades genom mentimeter.
Fokusgruppssamtalen och storgruppsarenorna har haft fler syften utöver att kartlägga
organisationskulturen. Det har också varit att:
-

Skapa engagemang, medvetenhet och förståelse för begreppet organisationskultur och
dess kopplingar till beteenden, både hos chefer och hos medarbetarna som deltagit.
Ge förutsättningar för chefer på olika nivåer, samt nätverk, att bidra till och förbereda sig
inför ett förändringsarbete där de själva sannolikt kommer att få i uppdrag att agera
”förändringsledare”.

1.5.2 Deltagare/grupper som bidragit i kartläggningen

Kartläggningen har genomförts utifrån tre övergripande perspektiv;
Lednings- och styrningsperspektivet
a. Sex fokusgrupper med förvaltningsledningsgrupper: socialförvaltningen (SOF),
teknikförvaltningen (TKF), samhällsbyggnadsförvaltningen (SHF), hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF), regionstyrelseförvaltningen (RSF), utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF).
b. Fyra fokusgrupper med kompetensnätverken: kommunikationsnätverket, HR-nätverket,
kvalitetsnätverket och ekonominätverket.
c. Två fokusgrupper med första linjens chefer: en där cheferna leder stora grupper (över 25
medarbetare) och där cheferna som leder mindre grupper (under 25 medarbetare).
d. Chefsforum
e. Regionfullmäktige
Medarbetarperspektivet
a. Sex fokusgrupper; en från varje förvaltning med 10-16 medarbetare i varje.
b. Fackliga organisationer; en fokusgrupp med den centrala samverkansgruppen samt
presentation på samverkanskonferens där alla förvaltningarnas centrala
samverkansgrupper deltog.
Kundperspektivet
Resultaten från kundundersökningar har sammanställts av regionens kvalitetsfunktion (se
avsnitt 2.3.2) och diskuterats med kvalitetsansvariga från förvaltningarna i en särskild
fokusgrupp. Utöver detta har vi också genomfört en fokusgrupp med ett tiotal medarbetare
från regionens kundtjänst. Urvalet i fokusgrupperna har varierat. I de fokusgrupper vi haft
med förvaltningslednings-grupper och nätverk har samtliga gruppmedlemmar bjudits in och
vårt intryck har varit att grupperna varit i princip fulltaliga. Inbjudan till fokusgrupperna med
medarbetare har sett lite annorlunda ut. Till några grupper har deltagarna ”handplockats” för
att få en bred representativitet från förvaltningarnas olika professioner. I andra grupper har
medarbetare själva fått anmäla sitt intresse. Till fokusgrupperna gällande första linjens chefer
gick en fråga ut på chefsforum och chefer som ville delta fick sedan anmäla sig via HR.
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2.NULÄGE – DET INTERNA PERSPEKTIVET
Här redovisar vi kartläggningen genom ett antal områden som vi uppfattat vara centrala i
nuläget. Det är en sammanfattning av fokusgrupper; förvaltningsledningsgrupper, chefer,
medarbetare samt av värdeordsmätningar på chefsforum och i regionfullmäktige.

2.1 CHEFER OCH MEDARBETARE OM NULÄGET
Ö-läget och det nära

I samtalen i fokusgrupperna har ett återkommande tema varit ö-läget och hur det påverkar
arbetsplatsen Region Gotland. De vi har träffat inom ramen för kartläggningen ser både
fördelar och nackdelar med ö-läget. Det uttrycks tydligt en stolthet över Gotland som en
fantastisk plats och ö.
Litenheten och närheten upplevs mestadels vara av godo men personkännedom och nära
relationer kan också skapa förväntningar från kunder som försvårar förutsättningarna att vara
professionell. Att träffa kunder och kollegor på föräldramöten och i affären gör att gränser
mellan den yrkesmässiga och den privata rollen blir otydlig vilket kan leda till en känsla av att
alltid vara i sitt jobb.
Den begränsade geografiska arbetsmarknaden lyfts även den fram som både positiv och
negativ. Låg personalomsättning ger stabilitet och trygghet för kunderna, men om den blir allt
för låg kan den hindra det nytänkande som nya medarbetare kan bidra till. Det finns inte så
många alternativa arbetsgivare för den som inte trivs eller vill vidare i sin utveckling.
ETT Region Gotland

Region Gotland är en stor och komplex organisation med många olika verksamheter utspridda
över sex förvaltningar. Nästan alla som arbetar i Region Gotland bor också på Gotland och är
själva medborgare och kunder. Det innebär att var och en bär på två olika perspektiv. Som
medarbetare förväntas jag företräda min arbetsgivare medan jag som kund är kravställare
med förväntan på stöd, service och beslut. Närheten mellan politiker och medborgare är
också stor.
Samtalen i fokusgrupperna visar generellt på en stark lojalitet och tillhörighet med den nära
verksamheten – det egna uppdraget, gruppens arbete, enhetens prestationer – men inte
självklart till andra förvaltningar eller till regionen i stort. Flera beskriver ett avstånd till
ledning och central administration på Visborg. Ett uttryck som vi hör nämnas i flera
sammanhang är ”nånannanismen”, en inställning som det menas kan leda till att saker
hamnar mellan stolar och riskerar att inte bli omhändertagna.
Många uttrycker att det vore önskvärt med en större förståelse och tillhörighet till Region
Gotland men menar också att det är svårt att överblicka helheten då organisationen är så
stor. En aspekt verkar handla om kunskap om andra verksamheter och om det gemensamma
uppdraget. För att kunna företräda andra delar av verksamheten finns behov av att förstå
kopplingen mellan sin egen insats och regionen i stort. Ledarskapets betydelse för
helhetsförståelse och stolthet, för både delen och helheten, anses vara centralt.
Några citat:
”Vi är varandras kollegor om vi ser till helheten. Så när vi ”pratar illa” om en
verksamhet så behöver jag komma ihåg att det faktiskt är en kollega till mig”.
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”I en så stor och oöverblickbar organisation blir det en trygghet i att känna - vi är
vi och dom är dom”.
Yrkesstolthet, professionalism och mening

Vi har mött många chefer och medarbetare som berättar om en stark yrkesstolthet med
många uttryck för kompetens och professionalism. Vi uppfattar att det finns ett brett
engagemang för kunderna och en stark önskan och drivkraft att göra ett bra jobb. Det gäller
både chefer och medarbetare i fokusgrupperna. Vi har hört många goda berättelser om
ansvarstagande, engagemang, kamratskap och gott bemötande. Det görs bra saker för
patienter, elever, klienter och andra gotlandsbor och för Gotland i stort – för miljön, för
kollektivtrafiken, för samhällsutvecklingen. Upplevelsen är att det är meningsfullt att bidra till
välfärden på Gotland.
”Tillsammans har vi ansvar för våra patienter och när samarbetet i teamet
fungerar som bäst känns det verkligen meningsfullt”
”En bra dag på jobbet är när jag känner att jag och mina arbetskamrater har
gjort något bra för kunderna och när vi får höra det direkt från dem eller från
våra chefer”
Samarbete och samverkan över gränser

De flesta vi mött beskriver att samarbetet med kollegorna i det nära fungerar väl. Däremot
verkar det finnas utmaningar när det gäller samverkan över gränser, mellan förvaltningar,
enheter och andra avgränsade delar. Det kan även gälla mellan funktioner och individer som
arbetar med liknande frågor. Ordet stuprör återkommer frekvent liksom beskrivningar av
negativa effekter för kunden.
Olika förvaltningar verkar ha kommit olika långt när det gäller samverkan över gränser och det
finns många goda exempel. Vid återkommande situationer där det finns upparbetade
kontakter verkar det ofta fungera bra medan svårigheter uppstår vid nya utmaningar som
kräver nya samarbeten och kontaktvägar. Detta beskrivs inte bara som kulturella hinder utan
även som strukturella och något som skulle kunna underlättas genom tydliga mål,
gemensamma uppdrag och tydliga processer. Några nämner till exempel interndebitering
som hinder för att ta nya kontakter. Flera vi talat med menar att samverkan över
organisatoriska gränser är en viktig lednings- och styrningsfråga som måste prioriteras hela
vägen från nämnd till första linjens chefer för att få bäring på medarbetarnivå. I flera av
förvaltningsledningsgrupperna fick kopplingen till politiken stort utrymme.
Några citat:
”Det är viktigt att vi jobbar lika inom olika professioner och i olika delar av
verksamheten så att det blir enklare för brukaren.”
”En ökad samverkan inom och mellan förvaltningar kan också bidra till en
utveckling för medarbetaren.”
”Närhet och personkännedom kan underlätta samverkan, men kan också vara
ett hinder. Det skulle vara bättre att ha tydliga processer.”
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Utveckling och nytänkande

Det pågår många utvecklingsinsatser i regionen, både koncernövergripande under ledning av
KLG och regionstyrelseförvaltningen och inom olika förvaltningar under ledning av
förvaltningschef och andra chefer. Verksamhetsutvecklare finns både centralt och ute på
förvaltningarna. Dock hör vi många röster från medarbetare ute i verksamheten som önskar
mer av nytänkande och innovation samt att få möjlighet att vara delaktig i utvecklingsarbeten
av olika slag. Det gäller även första linjens chefer. Vardagen innehåller höga krav på
effektivitet, problemlösning och bemötande. Ärmarna kavlas upp och fokus är på kunden i
nuet, det jobbas på. I detta dagliga uppmärksammas problem och rutiner som skulle behöva
utvecklas för att bli mer ändamålsenliga.
Vi har hört engagerade medarbetare beskriva att deras idéer och förslag inte tas emot, att de
skulle önska att i högre grad få bidra till verksamhetsutveckling och delaktighet inför beslut. Vi
har också i några sammanhang fångat en viss uppgivenhet när man mött attityden ”det där
har vi provat förr”.
”Det är jobbigt att se behov och vilja förbättra men inte få till det i praktiken”
Tillit och trygghet

En aspekt på kulturen handlar om trygghet och tillit. När vi ställer frågor om organisationskulturen kommer orden försiktighet och ängslighet ofta upp. Det gäller både i fokusgrupper
med chefer och med medarbetare. Även politikerna i regionfullmäktige lyfter försiktighet som
en utmaning. Vi har fördjupat frågeställningen då vi tyckte att den var särskilt intressant, inte
minst mot bakgrund av önskemålet från politiken att Region Gotland ska präglas av en
tillitsbaserad kultur. Fenomenet återfinns i flertalet förvaltningar. Vi har ställt frågor kring
detta, både till första linjens chefer och till medarbetare. Här lyfter vi fram de viktigaste
aspekterna som framkommit i fokusgrupperna:
Många upplever att medias aktiva bevakning av händelser och beslut leder till en oro för att
på ett negativt sätt bli exponerad i rollen som representant för regionen. Vad Region Gotland
beslutar och gör berör och påverkar gotlänningarna i hög utsträckning och media rapporterar
och kommenterar aktivt. I fokusgrupperna har det framkommit en generell upplevelse av att
publiciteten i media mestadels belyser Region Gotland på ett negativt sätt, en uppfattning
som regionens kommunikationsavdelning nyanserar.2 Oavsett detta skapar medias granskning
en viss otrygghet hos både chefer och medarbetare. Mot bakgrund av detta lyfts i flera
fokusgrupper vikten av att politiker och chefer står bakom enskilda tjänstepersoner i svåra
beslut, både internt och utåt mot allmänhet och media.

2

Kommentar från kommunikationsavdelningen: De mätningar och värderingar som görs av den mediarapportering som finns om Region Gotland, visar på en kvantitativ övervikt av saklig och neutral nyhetsrapportering. Region Gotland eftersträvar en korrekt, rättvis och nyanserad nyhetsrapportering. Bedöms
dessa tre aspekter uppnådda i den rapporterade artikeln eller inslaget värderas nyheten som ”neutral”.
Värderingen som kommunikationsavdelningen gör grundar sig alltså inte i första hand på om händelsen i
sig är bra eller dålig för den allmänna bilden av Region Gotland. Här värderas istället hur nyheten presenteras, om flera sidor kommit till tals, om nyheten är korrekt och rättvis. Denna värdering tar sin utgångspunkt i att Region Gotland i sitt offentliga uppdrag först och främst eftersträvar att bli granskad och
omskriven på ett rättvist, korrekt och sakligt sätt.
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Chefers och andra ledningspersoners förhållningssätt till att göra misstag påverkas starkt om
hur någon vågar agera och inom vilka ramar. När en känner sig hämmad tas det säkra före det
osäkra och det innebär att flexibilitet, inkännande och anpassningar till rådande situationer
kan begränsas. På vissa håll i organisationen verkar det finnas en försiktighet kring att internt
synliggöra problem, fel och misstag.
Medarbetare som vi talat med önskar mer av mod i ledarskapet, chefer som vågar fatta även
obekväma beslut och genomföra nödvändiga förändringar. Chefer lyfter fram att även de
känner en oro för att bli exponerad ifall det fattas ”fel” beslut, görs ett misstag eller blir en
anmälan. Några menar att det måste finnas utrymme att våga ta ut svängarna och därmed
riskera att ”göra fel” i sitt chefsuppdrag , inte bara göra det som förväntas av en. Det finns
önskemål om en kultur där misstag i högre grad ses som källa till lärande.
Politikers agerande i enskilda ärenden har en stor påverkan på tjänstepersoners upplevelse av
tillit. När politiker har synpunkter på tjänstepersonernas professionella bedömningar blir det
svårt att göra rätt avvägningar. Större kunskap om roller, respekt för varandras
förutsättningar samt en tydlighet i vad som gäller efterlyses.
Styrning och ledning

Inom Region Gotland finns det väl utvecklade koncerngemensamma styrdokument, visionsdokument och övergripande viljeinriktningar. Det pågår eller planeras arbeten med utveckling
av övergripande policys och riktlinjer kring kvalitet, miljö, digitalisering, ledarskap, service,
arbetsgivarvarumärke med mera. Det finns en gemensam styrmodell med enhetlig struktur
för verksamhetsplanering och uppföljning. Koncernledningen samt chefer och medarbetare
på regionstyrelseförvaltningen arbetar aktivt för att bygga ETT Region Gotland med
gemensamma förhållningssätt, strukturer och beteenden. Chefsforum som genomförs fyra
gånger per år är ett sätt att skapa samhörighet och enhetlighet, något som uppskattas mycket
av de chefer i första linjen som vi mött. Det finns en hög ambition när det gäller att skapa
enhetlighet och tydlighet.
Trots ovanstående har vi mött många synpunkter på avsaknad av interna policyers och
gemensamma förhållningssätt. Andra lyfter snarare fram följsamhet, kännedom och
förståelse som problem. Bland dem som ansvarar för att ta fram övergripande styrdokument
framkommer en frustration över att det koncerngemensamma utvecklingsarbetet inte når ut i
verksamheten.
Stödfunktioner på förvaltningarna, till exempel HR, ekonomi, kvalitet och kommunikation,
rapporterar formellt till förvaltningschefer men ska också arbeta för att koncerngemensamma
riktlinjer hanteras likartat. De har därmed fler än en chef att förhålla sig till.
Kompetensnätverken ska bidra till likartad hantering på förvaltningarna men beskrivs av vissa
som inte tillräckligt påverkande för att bidra till ETT Region Gotland. Tydlighet i viljeinriktning
från koncernledning och sampratade chefer beskrivs som viktiga förutsättningar för att lyckas
med större enhetlighet.
Samtidigt som tydligare styrning efterlyses önskar många större tillit och förtroende till
chefers och medarbetares förmåga att arbeta självständigt, hantera uppkomna situationer
och utveckla verksamheten. I fokusgrupperna har många uttryckt önskemål om en större
tydlighet i roll, mandat och handlingsutrymme. En vilja att få möjlighet att använda sitt
professionella omdöme men också få stöd och vägledning av sina chefer. Feedback önskas
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både på det som görs bra och det som skulle behöva göras annorlunda. Några lyfter fram att
det idag är för mycket detaljstyrning medan andra menar att det i allt för hög grad går ”sväva
fritt”.
Några citat från första linjens chefer:
-

”Högsta ledningens vilja bärs inte vidare av mellancheferna, som gör olika”.
” Vi trycks på lösningar i stället för att skapa delaktighet och samskapande.”
”Det finns en kontrollkultur – hur rimmar det med tillitsbaserat ledarskap?”
”Vi chefer vill ha tillit uppifrån men hur mycket tillit har vi till våra medarbetare?”

Medarbetarskap och attityder

Liksom i andra stora organisationer är det svårt att tala om en kultur och enhetlighet i
medarbetarskap. Olika kulturer växer fram i olika delar av verksamheten vad gäller olika
beteenden, kommunikationsmönster, ansvarstagande med mera. Det vi noterat i
fokusgrupperna är att det finns ett stort engagemang och en vilja att vara med och påverka.
Vi har mött kloka och reflekterande chefer och medarbetare som uppskattat att få stanna upp
och tillsammans med kollegor från andra enheter prata om sitt arbete och sin arbetsgivare.
Vad har vi då hört:
-

Kunden i centrum är en självklarhet och ger mening
Det finns ett engagemang, erfarenhet och stolthet över sitt uppdrag
Gnällkulturer uppskattas inte, blir destruktivt på många sätt.
”Nånannanismen” och snävt fokus på uppgifter gynnar inte helheten
Önskemål om feedback, uppföljning och närvarande chefer.

Ledarskap, ledarkulturen

Vi genomförde två fokusgrupper med första linjens chefer, varav en grupp med chefer som
leder stora och geografiskt utspridda verksamheter (över 25 medarbetare) och en som har
färre än 25 i sin grupp. Det här avsnittet baseras i huvudsak på dessa två fokusgrupper.
Ledarkulturen beskrivs som prestigelös mellan chefskollegor med en kollegial stämning där
det gärna delas med sig av erfarenheter och kunskap. Chefsforum upplevs som positivt och
något som gynnar känslan av helhet och kollegialt utbyte. Ledningsgrupper finns på olika
nivåer och de verkar fungera lite olika, från forum för dialog, reflektion och utveckling till ren
informationsöverföring.
Generellt finns en upplevelse av att få bra support från stödfunktioner. Stödet utvecklas i rätt
riktning. Här nämns särskilt HR-stödet då personalfrågor ofta är utmanande. Dock lyfts att HR
är pressade och har ont om tid.
Cheferna upplever att ekonomin är starkt styrande. Det påverkar handlingsutrymmet och
möjligheter att utveckla verksamheten. De menar att budgeten bidrar till stuprörstänk och
bristande samarbete över gränser.
Ledningskulturen beskrivs av vissa som reaktiv och försiktig. Flera chefer lyfter fram att de
skulle önska mer delaktighet i utveckling och tydligare feedback från överordnade chefer. Det
är viktigt att bli erkänd, veta att man är på rätt väg och få förtroende från sin närmaste chef.
Det upplevs att det finns en frihet som chef, några anser att det är bra medan andra efterlyser
tydligare ramar, mål och riktning.
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Chefer som har stora och geografiskt utspridda grupper upplever att det är utmanande att
skapa samhörighet och att vara närvarande. Det är lätt att bli administratör i stället för ledare
och mycket tid går åt till att hantera personalproblem av olika slag. Möjligheterna att utveckla
verksamheten blir begränsad.
Några citat:
”Vi chefer förväntas vara lite lama, får inte styra eller bli för starka”
”Ibland låter man medarbetarna göra lite som de vill”
”Viktigt att känna att min chef har förtroende för mig och vad jag gör”

2.2 VÄRDEORD, FRÅN NULÄGE TILL ÖNSKAT LÄGE
I det här avsnittet redovisar vi det samlade resultatet av den värderingsanalys som vi
genomfört med deltagarna i fokusgrupperna, både chefer, nätverk och medarbetare. Vi har
utgått ifrån 80 värdeord som brukar användas i organisationer för att definiera kulturen
(bilaga 1). Deltagarna ombads att välja ut de tio som bäst kännetecknar Region Gotland idag.
De fick sedan välja tio värdeord som de skulle önska kännetecknar Region Gotland om fem år.
Mätningarna genomfördes individuellt, som ett inslag i fokusgruppen eller dagen efter,
genom mailsvar.
I tabellerna nedan finns de tio mest frekvent valda värdeorden listade, i fallande skala. De ord
som fått flest ”röster” återfinns överst. Ett observandum är att deltagarna i förvaltningsledningsgrupperna ombads identifiera värdeord som kännetecknar den egna förvaltningen,
medan nätverken ombads tänka på hela Region Gotland. Medarbetargrupperna har utgått
ifrån sin förvaltning. Trots att frågorna riktats lite olika har vi valt att sammanställa dem som
en helhet. De här resultaten ska ses som en grov temperaturmätning, där siffrorna inte ger
någon exakt information, men där förhållandena mellan värden, mellan värdekategorier och
mellan grupper ger en indikation på hur organisationen ser på sig själv.
I bilaga 3 återfinns varje förvaltnings respektive nätverks svar. På medarbetarnivå har vi inte
gjort motsvarande sammanställning eftersom det skulle ge missledande information då
fokusgrupperna inte kan anses representera medarbetarna i stort. Sammanslaget ger det
ändå en intressant bild.

LEDNING
NUVARANDE KULTUR
Engagemang
Kompetens
Stuprör
Ansvarstagande
Försiktighet
Erfarenhet
Göra skillnad
Meningsfullhet
Professionalism
Kvalitet

59
59
51
49
40
39
39
38
33
32

ÖNSKAD KULTUR
Engagemang
Ekonomisk stabilitet
Delaktighet
Stolthet
Professionalism
Förtroende
Samarbete över gränser
Kvalitet
Kompetens
Mod

51
43
41
40
35
35
33
33
27
25

Tabell 1. Sammanställning av ”värderingsmätning” genomförd under fokusgruppsmöten i sex
förvaltningsledningsgrupper och fyra kompetensnätverk, totalt ca 90 svarande.

Tabellen visar antal personer som valt respektive värdeord. Varje person ombads välja tio
värderingar som kännetecknar nuvarande kultur och tio som de önskar ska känneteckna
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kulturen om fem år. Röd text anger potentiellt begränsande värdeord. Fet text anger
värdeord i topp-10-listan som inte finns med bland de tio första i nuvarande kultur.
Den första tabellen beskriver nuläget. Värdeorden engagemang och kompetens ligger i topp,
följt av ansvarstagande, erfarenhet och göra skillnad. Två potentiellt begränsande värderingar
finns på listan – stuprör och försiktighet. Den andra tabellen visar önskad kultur. Även här är
engagemang den värdering som fått flest röster. Sex värderingar har tillkommit på tio-itopplistan när man jämför nuläge och önskat läge – ekonomisk stabilitet, delaktighet, stolthet,
förtroende, samarbete över gränser och mod. Det är värderingar som man önskar se mer av i
framtiden.
Tabellen nedan visar vilka värderingar som valts av personerna i de sex medarbetargrupperna,
en från varje förvaltning.

Tabell 2. Sammanställning av ”värderingsmätning” genomförd i anslutning till fokusgruppsmöten i
medarbetargrupper, totalt ca 39 svarande av ca 60 personer som deltog i fokusgrupper.

Mätningen med medarbetarna genomfördes per mail dagarna efter fokusgruppsmötet vilket
innebar att det blev ett visst bortfall. I varje grupp deltog 8-16 personer från spridda delar av
respektive förvaltning. Tabellen visar antal personer som valt respektive värdeord. Varje
person ombads välja tio värderingar som kännetecknar nuvarande kultur och tio som de
önskar ska känneteckna kulturen om fem år
Den första tabellen visar nuläget. Här toppar två potentiellt begränsande värdeord – stuprör
och kortsiktighet – följt av de positivt värdeladdade värdeorden engagemang, kompetens och
erfarenhet. Den andra tabellen visar önskad kultur. Endast ett ord finns kvar från
nulägestabellen och det är engagemang. I övrigt har man valt andra ord, så som långsiktighet,
kvalitet, samarbete över gränser med flera.
Värdeorden samlade i värdekategorier

För att skapa en större tydlighet har vi ”klustrat” de 80 värdeorden i ett antal huvudområden.
Som exempel har värdeorden kompetens, erfarenhet, kvalitet och professionalism samlats
under huvudrubriken Professionalism. I bilaga 2 framgår hur dessa kluster ser ut, de
värderingar som finns under varje kategori.

16

Klustren utgör en sammanfattning av ledningens och medarbetarnas beskrivning av nuläget
och det önskade läget. Här beskriver vi huvuddragen i de jämförelser som kan göras med
hjälp av klustren.
I stapeldiagrammen nedan utgör de blå staplarna värdeområden som beskriver nuläget.
Stapelns höjd anger hur många som angett värdeord inom det området. De orangea staplarna
i diagrammet nedan anger de områden som önskas satsas på att utveckla framöver. De höga
staplarna anger alltså områden som många bedömt viktiga att åtgärda.
Stapeldiagrammet nedan visar ledningsperspektivet.
Ledning: Nuvarande och önskad kultur
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Tabell 3. Förvaltningsledningsgrupper och nätverk. Värdeorden är samlade i värdekategorier (kluster). Blå
staplar visar nuläget, orangea staplar önskat läge, om fem år.

Tabellen visar att i nuläget (blå staplar) ligger professionalism i topp följt av syfte/mening och
välvilja. När det gäller önskat läge (orangea staplar) ligger partnerskap/samarbete först tätt
följt av professionalism, energi/känslor, riktning/helhet och förnyelse/utveckling.
I jämförelsen mellan nuvarande och önskad kultur ser vi att de områden som ledningen
önskar betydligt mer av än de anger som rådande idag (störst differens mellan nuläge och
önskat läge) är:
•
•
•
•
•

partnerskap/samarbete
riktning/helhet
mod/kraft
förnyelse/utveckling
tillit
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Stapeldiagrammet nedan visar medarbetarperspektivet.
Medarbetare: Nuvarande och önskad kultur
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Tabell 4. Medarbetare från olika förvaltningar. Värdeorden samlade i värdekategorier (kluster). Blå staplar
visar nuläget, orangea staplar önskat läge, om fem år.

När det gäller medarbetarna ser vi att värdeord som klassats in under professionalism är
vanligast. Även energi/känslor, syfte/mening och välvilja är värdeområden som särskilt anses
utmärka nuvarande kultur. När det gäller önskat läge toppar partnerskap/samarbete,
riktning/helhet och förnyelse/utveckling områden som särskilt önskas utvecklas. Även i
framtiden värderas professionalism högt.

I jämförelsen mellan nuvarande och önskad kultur ser vi att de områden som medarbetarna
önskar betydligt mer av än de anger som rådande idag (störst differens mellan nuläge och
önskat läge) är:
•
•
•
•
•
•

partnerskap/samarbete
riktning/helhet
förnyelse/utveckling
öppenhet/kommunikation
mod/kraft
etik/högre värden

En jämförelse mellan Ledning och Medarbetare visar förhållandevis stor samstämmighet (se
diagram nedan). Diagrammen visar andel svar per område i relation till gruppens samtliga
svar, och är alltså jämförbara trots att grupperna är olika stora. Första tabellen visar nuläget.
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Nuvarande kultur, andel svar per kategori av alla svar i respektive grupp
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Tabell 5. Jämförelse mellan Ledning och Medarbetare, nuläge. Diagrammen visar andel svar per område i
relation till gruppens samtliga svar, och är alltså jämförbara trots att grupperna är olika stora.

Ledningen anser i något större grad än medarbetarna att dagens kultur präglas av
•
•
•
•

syfte/mening
öppenhet/kommunikation
välvilja
ekonomi

Medarbetarna anser något i större grad än ledningen att dagens kultur präglas av
•
•
•
•

differentiering
etik/högre värden
resultatorientering
tillit

Tabellen nedan är en jämförelse mellan lednings och medarbetares syn på det önskade läget.
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Önskad kultur, andel svar per kategori av alla svar i respektive grupp
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Tabell 6. Jämförelse mellan Ledning och Medarbetare, önskat läge. Diagrammen visar andel svar per
område i relation till gruppens samtliga svar, och är alltså jämförbara trots att grupperna är olika stora.

Även i det önskade läget är samstämmigheten stor mellan ledning och medarbetare även om
det finns en del större skillnader. Partnerskap/samarbete ligger i topp för både ledning och
medarbetare. Det gäller även riktning/helhet, förnyelse/utveckling och professionalism. Även
när det gäller tillit, välvilja och mod/kraft ligger staplarna relativt lika, men på en lägre nivå.
Ledningen vill i större grad än medarbetarna utveckla de här delarna av kulturen:
•
•
•
•

ekonomi
syfte/mening
energi/känslor
professionalism

Medarbetarna vill i större grad än ledningen att utveckla de här delarna av kulturen:
•
•
•
•

etik/högre värden
ledning/styrning
riktning/helhet
öppenhet/kommunikation

Värderingsmätningen som helhet visar att beskrivningarna av nuläget, både ledning och
medarbetare, i hög grad handlar om professionella värderingar såsom kompetens,
erfarenhet, kvalitet och professionalitet. Även engagemang och meningsfullhet ligger högt.
I framtiden, om fem år, finns professionella värderingar kvar men de har kompletterats med
värdeord som utrycker mer av samarbete, delaktighet, riktning, helhet, förnyelse, utveckling,
mod och kraft. Mätningarna bekräftar vår sammantagna bild efter att ha lyssnat till samtal i
fokusgrupperna.
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2.2 SAMMANFATTNING NULÄGE
I förändringsarbeten är det viktigt att inte bara fokusera på problem och utmaningar utan
också bygga vidare på allt det som fungerar väl. Vi uppfattar att det i Region Gotland är
mycket som är väl fungerande och som det är viktigt att uppmärksamma, synliggöra och ta till
vara. Fokusgrupperna har under vår ledning fått göra en så kallad kraftfältsanalys. Det är en
metod som ofta används i kartläggningar i samband med förändringsarbeten. Det handlar om
att identifiera krafter som driver på och underlättar att nå uppsatta mål samt krafter som
hindrar och försvårar.
Den övergripande uppgiften för Region Gotland är att ”säkra en god och kvalitativ välfärd för
medborgarna”. Här har vi sammanfattat krafter, i det här fallet beteenden och kulturella
uttryck, som enligt vår kartläggning påverkar förutsättningarna att leva upp till denna viktiga
uppgift. Ännu en gång till vi poängtera att vi synliggör breda mönster utifrån vad som
berättats för oss men att det förstås finns andra berättelser som leder åt andra håll.
Krafter som stödjer och underlättar

Krafter som hindrar och försvårar

Samhällsuppdraget ger meningsfullhet och
stolthet

Svårt att förstå helheten, se sin del i den och
ta helhetsansvar

Brett engagemang för kunden och en vilja
att göra ett bra jobb

”Stuprörstänkande” och strukturella hinder
försvårar samverkan över gränser. Ekonomi
och politik med nämnder styr.

Många uttryck för kunnighet, yrkesskicklighet och professionalism

Fokus på nuläge snarare än framtid och
utveckling

Lojalitet och stolthet till det nära samt till
Gotland som plats

Svårt att känna tillhörighet och stolthet till
Region Gotland i stort inklusive dess
arbetsgivarvarumärke.

Vilja att bidra och vara delaktig i utvecklingsoch förbättringsarbeten.

Försiktighet, rädsla för att göra misstag, blir
hinder för utveckling och lärande. Detaljstyrning som kontrast till tillit?

Vänlighet, ansvarstagande, gott kamratskap.

Missnöje, ”gnäll”, bristande ansvarstagande

Många styrdokument på plats, hög
ambitionsnivå när det gäller struktur och
enhetlighet

Styrdokument och policys når inte alltid ut i
verksamheten, brister implementering och
delaktighet

21

3.KUNDERNAS PERSPEKTIV
Region Gotland är en stor organisation med många olika verksamheter spridda över sex
förvaltningar. De finns på olika geografiska platser. Regionens kunder benämns olika
beroende på vilken relation de har till de olika förvaltningarna. De är patienter, brukare,
boende, elever, bidragssökande och tillståndssökande, ofta flera roller samtidigt. De nyttjar
regionens anläggningar, vägar, mark, park, avlopp, sophantering och räddningstjänst med
mera. De flesta medborgare har flera relationer och kontakter med regionen. En del möter
regionens medarbetare direkt och andra i form av allmän service.
Nästan alla som arbetar i Region Gotland bor också på Gotland och är själva medborgare och
kunder och bär därmed på två olika perspektiv. Som medarbetare förväntas jag företräda min
arbetsgivare medan jag som kund är kravställare med förväntan på stöd, service och beslut.
Även till politiken är det nära.
Region Gotland har för perioden 2020-2023 två viktiga kvalitetsmål som beskriver ambitionen
i förhållande till sina kunder;
Mål 10: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt
med berörd verksamhet inom regionen.
Mål 11: All som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt
bemötta.
För att på ett övergripande plan fånga kundperspektivet har vi i dialog med styrgruppen
utgått ifrån de kundundersökningar om bemötande som görs i Region Gotland och där
resultaten går att jämföra nationellt. I samband med att regionens servicepolicy ska revideras
planeras det att genomföra fokusgrupper för att möta medborgare direkt. Styrgruppen
kommer att koordinera dessa två utvecklingsarbeten, kultur och kundservice, så att de hålls
ihop.
Resultaten från de olika kundundersökningarna om bemötande, nöjdhet och upplevelser har
sammanställts av enheten för utveckling och kvalitet samt diskuterats i en fokusgrupp
bestående av kvalitetsansvariga. De har en god bild av hur kunder, patienter, brukare, elever
upplever Region Gotland utifrån dessa mätningar. För den som vill går det att läsa mer på
gotland.se/statistik.
Vi har dessutom genomfört en fokusgrupp med medarbetare från regionens
kundtjänstfunktioner som idag består av regionupplysningen på regionstyrelseförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst samt teknikförvaltningens kundtjänst.
Medarbetare från denna sammantagna kundtjänstfunktion möter dagligen kunder i olika
ärenden.

3.2 VAD SÄGER KUND- OCH MEDBORGARUNDERSÖKNINGARNA?
Nöjdheten hos de personer som är mottagare av regionens tjänster, mäts på olika sätt inom
förvaltningarna. Vi redogör nedan för tre undersökningar som är valda utifrån att de mäter
regionens tillgänglighet och bemötande. Två av dem, medborgarundersökning och
servicemätningen, omfattar hela bredden i regionens verksamhet och Insiktsmätningen
fokuserar på hur en specifik målgrupp, uppfattar regionens myndighetsutövning.
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Dessa tre undersökningar används som verktyg i regionens uppföljning och bedömning av sin
måluppfyllelse. De tre verksamhetsområden som synliggörs omfattar stora grupper som ryms
inom ”kundbegreppet”, det vill säga brukare, kunder, patienter, elever med flera. De är också
vedertagna mätningar för att följa kommuners och regioners kvalitet på det nationella planet.
Servicemätningen3 genomförs varje år och mäter kontakter med regionens olika
verksamheter via telefon och mail och Region Gotland jämförs med andra kommuner i
likvärdig storlek. I denna mätning ligger Region Gotlands resultat på totalen i stort sett i nivå
med snittet av undersökta kommuner inom de flesta frågeområden.

När det gäller tillgänglighet via telefon så mäts bland annat andelen lyckade kontaktförsök
med en handläggare. Andelen lyckade kontaktförsök är för Region Gotland 68 procent totalt,
vilket är högre än förra mätningen och i nivå med snittet för likvärdiga kommuner. När det
gäller betyget för bemötande av enskilda handläggare via telefon så fick Region Gotland ett
betyg på 76 procent, vilket innebär att bemötandet hos handläggarna oftast har bedömts som
”mycket god” eller ”god”.
När det gäller svar via e-post inom två dygn fick Region Gotland bättre betyg än snittet i den
senaste mätningen. 84 procent av e-postbreven besvaras inom ett dygn vilket är något högre
än genomsnittet för likvärdiga kommuner som ligger på 77 procent. Dock ligger
svarskvaliteten inom regionen något under genomsnittet. 28 procent av svaren från Region
Gotland innehöll extra bra information och hänvisningar vilket är under snittet, 39 procent för
likvärdiga kommuner.
Servicemätningens totala resultat för Region Gotland förbättrades 2018 jämfört med
föregående år.
Resultatet i Insiktsmätningen4 mäter företagsklimatet. Där ställs det frågor om bland annat
tillgänglighet och bemötande gentemot företagare inom regionens myndighetsutövande
verksamheter och nöjdkundindex (NKI) för helheten ligger under riket, 65 jämfört med 72.
Betygen avseende bemötande och tillgänglighet i denna undersökning ligger också under
snittet. Bemötandet, totalt NKI, fick resultatet 73, jämfört med 78 (riket). Tillgängligheten,
totalt NKI, hamnade på 66 jämfört med 72 (riket).
När det gäller insiktsmätningen så har resultatet, NKI totalt, försämrats något jämfört med
föregående år. Gränsen för ett högt betyg anses vara betyg över 70 enligt Sveriges kommuner
och landsting som utformat undersökningen och sammanställer alla resultat.
I den senaste medborgarundersökningen5 som genomfördes 2018 får Region Gotlands
invånare bland annat tycka till om regionens verksamheter. Region Gotland fick 2018 ett
nöjdmedborgarindex (NMI) på 51, vilket är ett resultat under snittet för alla undersökta
kommuner, 56. Region Gotlands resultat var dock en avsevärd förbättring jämfört med
föregående undersökning som genomfördes 2016. NMI hade mellan åren 2016 och 2018 ökat
med 12 enheter, från 39 (2016) till 51 (2018).
Enligt SCB ska betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55
och betygsindex på 75 eller högre kan tolkas som ”mycket nöjd”. Region Gotlands betyg
3

Servicemätningen via telefon och e-post 2018, JSM Telefront.
Servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (målgrupp företagare), Insikt 2018, SKL.
5
Medborgarundersökningen 2018, SCB.
4
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hamnar i spannet mellan 40 och 55, vilket är ett betygssteg som inte tolkas av SCB. Det kan
konstateras att Region Gotland ligger närmare gränsen för ”nöjd” än ”inte godkänt” när det
gäller detta index.
Inom medborgarundersökningen och avsnittet där medborgarna får tycka till om regionens
verksamheter, finns även ett antal frågeområden som speglar olika delar av den undersökta
verksamheten. Här finns bland annat frågor som handlar om regionens bemötande och
tillgänglighet i stort.
Det sammanfattande betyget för fyra delfrågor inom området blev för Region Gotlands del
50, vilket också är ett betyg som ligger något under rikssnittet på 57. Även detta betyg har
förbättrats från 43 till 50 för Region Gotland mellan åren 2016 och 2018. Tolkningen är att
även detta betyg är ett så kallat ”mellanbetyg”, där medborgarna varken kan anses vara
”nöjda” eller att betyget kan anses vara ”inte godkänt”.
Skolan

Enkätundersökningar till vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i särskolan visar
att vårdnadshavarna är nöjda och resultatet har ökat jämfört med tidigare mätningar. För
förskolan visar resultaten att nöjdheten är en aning högre hos föräldrar till flickor än pojkar.
Förskolorna arbetar aktivt med att analysera enkätresultaten och många bjuder in vårdnadshavarna till dialog kring enkätresultat och framkomna synpunkter.
I Skolinspektionens elevenkät undersöks nöjdheten hos elever i årskurs fem, nio och åk 2 på
gymnasiet. Resultatet visar att eleverna i både årskurs fem, nio och åk 2 på gymnasiet är mer
nöjda med sin skola jämfört med snittet för alla kommuner. På Folkhögskolan får deltagare
svara på frågor som generar ett nöjdstuderandeindex (NSI). Nöjdheten har ökat under 2018
jämfört med tidigare.
Sammanfattningsvis visar resultaten för 2018 på hög nöjdhet hos elever och vårdnadshavare
och goda skolresultat i förhållande till riket.
Socialtjänsten

Brukarundersökningen inom hemtjänsten visar att 93 procent är nöjda och inom särskilt
boende är 83 procent nöjda. Båda resultaten ligger över rikets genomsnitt. På daglig
verksamhet inom LSS är 79 procent nöjda vilket också ligger över genomsnittet för riket.
Resultatet av brukarundersökningen inom individ och familjeomsorgen visar att 73 procent är
nöjda vilket ligger strax under riksgenomsnittet.
Förbättringsområden som framkommit och prioriterats i brukarundersökningar är:
- trygghet och delaktighet i boende för ensamkommande unga
- att personalen pratar så att man förstår
- att man inte är rädd för något inom daglig verksamhet enligt LSS
- trygghet och att personalen bryr sig om brukarna inom sysselsättning enligt SOL
- ensamhet inom hemtjänsten
- veta var man ska vända sig för att framföra synpunkter och klagomål inom hemtjänst
och särskilt boende
Hälso- och sjukvård

Inom primärvården genomfördes under hösten 2017 en nationell undersökning där alla
vårdcentraler deltog. Flertalet patienter upplever att de får ett gott bemötande på öns
vårdcentraler.
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Inom psykiatrin har en nationell patientundersökning genomförts. Patienternas upplevelser
av sin vård inom barn-och ungdomspsykiatrin på Gotland har bland de bästa resultaten av
samtliga landsting. Det finns också förbättringsområden som till exempel mer information om
stödgrupper och patientföreningar. Inom vuxenpsykiatrin instämmer patienterna till stor del
att de är delaktiga i beslut om sin vård och behandling men inte i den utsträckning som de
önskar.
I den nationella undersökning 2018 om patienters upplevelser av somatisk vård på Visby
lasarett ligger de flesta resultat över genomsnittet för riket och för slutenvården har Gotland
högst resultat av samtliga landsting för sex av sju dimensioner. För öppenvården är resultaten
för alla dimensioner bättre än rikets genomsnitt. Det finns förbättringsområden; exempelvis
efterlyser patienterna mer information om hur patientens sjukdom och hälsotillstånd kan
komma att påverka patientens vardag samt information om eventuella förseningar.

3.2 REFLEKTIONER BLAND KVALITETSANSVARIGA OCH KUNDTJÄNST
Bilden av att bemötandet i stort sett är gott bekräftas av fokusgruppen med kundtjänst. De
flesta kunder som kundtjänst har kontakt med uttrycker sig i mötet/samtalet neutralt eller
positivt till regionens verksamhet. Endast en liten del är kritiska. I receptionen är
helhetskänslan positiv, det är sällan någon som är upprörd eller frustrerad. Då det händer
handlar det oftast om parkeringssituationen på Visborg (dyrt med parkering, krånglig app).
Kundtjänst upplever att kunder generellt sett är positiva till att komma i kontakt med en fysisk
person i kundtjänst, någon att prata med, fråga och få direkt information från. Det som
uppskattas är hjälpsamt bemötande, snabbt agerande, hjälp till kontakt med rätt person,
öppettider och information.
Kundtjänstens medarbetare upplever att det finns vilja hos de flesta av regionens chefer och
medarbetare att ge bra service och att vara tillgängliga. Det finns också en stor bredd på
kompetens inom olika områden, många kunniga personer att hänvisa samtal till. Dock upplevs
det som att det finns brister som påverkar kundernas inställning till Region Gotland. Det
bekräftas av resultatet i servicemätningen som visar att telefontillgängligheten och
bemötandet gentemot medborgare kan förbättras. Det upplevs ibland svårt att komma i
kontakt med viktiga funktioner och det är svårt att nå vissa handläggare. Telefontider ställs in,
till exempel vid krock med möten och kundtjänst får då fungera som en buffert mot kunden.
Lång tid i ”handläggningsköer” väcker också irritation bland kunderna. I dagsläget upplever
medarbetarna från kundtjänst att det är särskilt svårt att komma i kontakt med hälso- och
sjukvården.
Fokusgruppen med kvalitetsansvariga beskriver att det finns en ambition att ge större
inflytande och delaktighet till brukare, kunder och patienter samt i högre grad involvera dem
som resurser i utvecklingen av välfärden på Gotland. Det handlar både om delaktighet i det
nära mötet och om brukarmedverkan i olika utvecklingsarbeten. I målen för Region Gotlands
verksamhet 2020-2023 är mål 11, Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara
medskapande och blir respektfullt bemötta särskilt tydligt när det gäller detta.
Digitaliseringen erbjuder möjligheter med tjänster som blir mer tillgängliga och det pågår
ständigt utveckling inom detta område. Kundtjänst ser en del utmaningar med digitaliseringen
då vissa grupper, såsom äldre, i större utsträckning har svårare att hantera digitala tjänster.
Kundtjänst lyfter också fram utmaningen med olika system, tillexempel för ärendehantering,
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vilket försvårar samarbetet över organisatoriska gränser och som i slutänden påverkar
kunden.
Fokusgruppen med kvalitetsansvariga lyfter svårigheten med att kunder ofta har andra
förväntningar än vad regionen har i uppdrag att leverera. Särskilt tydligt blir det i
verksamheter som har myndighetsutövning som uppdrag och det upplevs vara en pedagogisk
utmaning att skapa förståelse för lagar, regler och myndighetskrav.
Regionen skulle enligt båda fokusgrupperna tjäna på att vara mer offensiv i kommunikationen
med kunder och medborgare och hjälpa till med förståelsen för regionens uppdrag.
Kundtjänst får ofta frågor från personer som tror att regionen har hand om ”allt”, tillexempel
pensioner, transporter, skatter, beslut, lagstiftning etcetera. Båda fokusgrupperna ser också
behov av en fördjupad diskussion om nivåer för servicegrad och anpassning till individuella
förutsättningar.

3 . 3 S A M M A N FAT T N I N G KU N D E R N A S P E RS P E K T I V
Sammanfattningsvis, resultatet i servicemätningen är i nivå med andra undersökta
kommuner, medan insiktsmätningen och nöjdmedborgarindex (NMI) i
medborgarundersökningen ligger något under.
Tillgänglighet, bemötande och delaktighet är viktiga parametrar kopplat till regionens
kvalitetsmål. Även om resultaten i vissa av undersökningarna är gott så visar de på
utvecklingsbehov inom dessa områden. Mätningarna visar att det är en bra bit kvar till
måluppfyllelse men också att det finns tydliga tecken på framsteg.
Vid genomförd fokusgrupp inom kundtjänst bekräftas bilden av att det finns en god vilja hos
chefer och medarbetare att vara tillgängliga och ge en bra service till kunderna. Men också att
det upplevs som svårt att komma i kontakt med vissa funktioner och handläggare.
Kvalitetsansvariga beskriver att det finns en ambition att ge större inflytande och delaktighet
till brukare, kunder och patienter och att i högre grad involvera dem i utvecklingen av
välfärden på Gotland.
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4. REGION GOTLANDS ORGANISATIONSKULTUR
4.1 ÖVERGRIPANDE ANALYS
Vår övergripande analys är att Region Gotland har mycket att vinna på att utveckla en mer
enhetlig och tillitsbaserad organisationskultur. Riktningen pekar även mot en mer
utvecklingsorienterad kultur med ökad förståelse och stolthet för helheten. Vi uppfattar att
kundorienteringen är hög och självklar när det gäller det egna ansvarsområdet men att det
blir svårare när olika verksamheter ska samverka för kundens bästa. Här ser vi ett utvecklingsområde som handlar ett tydligare fokus på kundens väg inom regionen och att se helheten
utifrån kundens perspektiv.
I en mångfacetterad organisation som Region Gotland är det utmanande att tala om EN
kultur. Förutsättningarna för olika förvaltningar skiljer sig åt. Olika kulturer, beteenden och
kommunikationsmönster växer fram i olika delar av verksamheten. Vissa medarbetare arbetar
med service nära kunden, andra arbetar med myndighetsutövning där kundbegreppet inte
upplevs lika självklart. En fråga som ledningen för Region Gotland behöver ställa sig är när det
är ändamålsenligt med enhetlighet men också när ”lika” kan bli ett hinder för flexibilitet och
utveckling. Att ”styra upp” för mycket skulle kunna tolkas som behov av mer regler, mer
detaljmål och skarpare gränser mellan enheter och individer, det vill säga styrning som i
praktiken skulle kunna motverka tillit och förtroende.
Nuvarande kultur beskrivs i värdeordsmätningen med ord som betonar kunnighet och
professionalitet. I framtiden betonas värdeord som utrycker mer av samarbete, delaktighet,
riktning, helhet, förnyelse, utveckling, mod och kraft. I Richard Barrets bok Values-driven
organizations (2017) dras paralleller mellan organisatorisk utveckling och personlig
mognadsutveckling6. Ju mer mogen och medveten en individ blir desto mer flyttas hennes
värderingar från de nivåer som har med trygghet, samhörighet och prestation att göra till
högre värden som präglas av inre utveckling och att kunna bidra till ett högre syfte
tillsammans med andra. Samma sak gäller organisationer som i sin mognadsutveckling går
från värderingar som präglas av trygghet, omtanke, kontroll och prestation till de som
tillgodoser människors behov av inre utveckling, mening, samskapande och verkligt
partnerskap.
Utifrån önskade värderingar i Region Gotland kan man se denna ambition och strävan. Chefer
och medarbetare har en önskan om att kunna samverka mer utifrån tillit och helhet i en
kultur som präglas av förnyelse och mod. Denna organisatoriska utveckling speglar
motsvarande ”jag-utveckling” som om den realiseras resulterar i att organisationen kan börja
verka med större mod, öppenhet och förtroende i sina interaktioner.
Efter fokusgrupper och kulturmätningar ser vi några utvecklingsområden när det gäller Region
Gotlands organisationskultur. Vi vill särskilt betona fram följande fyra utmaningar;
-

Samverkan över gränser
Från försiktighet till tillit
Lärande och utveckling
Stolthet och helhetsförståelse

6

Barrett är grundare till Barrett Value Center som står bakom verktyget CTT – Cultural Tranformation Tool
som syftar till att medvetandegöra rådande och önskade värderingar i en organisation.
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4.2 SAMVERKAN ÖVER GRÄNSER
En av de utmaningar som lyfts fram av politiker, chefer och medarbetare handlar om
svårigheter att samordna sig med funktioner eller individer som arbetar inom angränsande
områden. Fenomenet benämns av många som stuprör. Det kan handla om att överbrygga
organisatoriska gränser och även om samarbeten mellan individer inom samma
organisatoriska enhet. Att avgränsa ansvarsområden snävt kan leda till ineffektivitet utifrån
ett helhetsperspektiv, till exempel krångliga vägar för kunden, dubbelarbete eller att saker
faller mellan stolar.
Det här är inte unikt för Region Gotland, snarare tvärt om. Som konsulter möter vi i de flesta
organisationer utmaningar med att utveckla förutsättningar för tvärfunktionella samarbeten. I
takt med att komplexiteten ökar fungerar inte det traditionella sättet att organisera och man
försöker på olika sätt hitta kompletterande organisatoriska strukturer och arbetssätt. Idag
ställs allt större krav på brukarinflytande och kunddelaktighet, vilket blir ytterligare ett
perspektiv att integrera.
Begreppet organisatoriska mellanrum7 beskriver det glapp som kan uppstå där ett
ansvarsområde tar slut och ett annat tar vid. I de mellanrummen kan exempelvis personer i
behov av vård och omsorg finnas. I Region Gotland finns goda exempel på samverkan, till
exempel inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. Genom att studera lyckade exempel
finns det sannolikt viktiga lärdomar att ta till vara, fördjupa och dela lärande kring.
Det är svårt att förändra en kultur utan att samtidigt också förändra de strukturer och
processer som bidragit till att upprätthålla kulturen. När man vill gå från ”stuprör” till
”samarbete över gränser” kan även strukturella hinder som finns för samverkan behöva
minskas. Det behöver vara ”lätt att göra rätt”. Om det innebär merarbete och förseningar att
involvera andra delar av verksamheten så behöver man se över hur resurser allokeras, sätter
mål och mäter framgång. Om det kostar mer att ta hjälp av en annan förvaltning än att göra
saker själv, även om det skulle vara effektivare, då sätter ekonomistyrningen hinder i vägen
och behöver förändras. Det måste vara ”lönsamt” att agera på det sätt som organisationen
förespråkar om förändringar ska bli bestående. När väl strukturerna är i linje med önskat
arbetssätt kan arbetet med att luckra upp kulturella hinder och träna sig i nya tankemönster
intensifieras.
Som komplement till övergripande budskap om vikten av samverkan föreslår vi en process där
varje förvaltning identifierar de viktigaste organisatoriska mellanrummen, de som får störst
konsekvenser för kundnöjdhet, produktivitet och arbetsmiljö. Genom att skapa
förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten blir det viktigt att se över
kommunikationskanaler, mötesarenor, gemensamma målsättningar, belöningssystem,
styrning och ledning och även uppdrag, både på enhets- och individnivå.

7

Organisatoriska mellanrum : om kompetens, samverkan och godtycke i kunskapsintensiva verksamheter / Mats
Tyrstrup
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4.3 FRÅN FÖRSIKTIGHET TILL TILLIT
Vår kartläggning visar på ett kulturellt uttryck som vi har valt att benämna ”försiktighet”. I
fokusgrupperna har flera aspekter på detta lyfts fram, till exempel medias påverkan, brister i
uppbackning från chefer, rädsla för att göra fel.
Inom organisationsforskningen har fenomenet psykologisk trygghet varit uppmärksammat
länge och många studier har visat att det är en viktig nämnare för både prestation och
välmående i organisationer. I en uppmärksammad vetenskaplig studie av 180 team på Google
har fenomenet mötts av förnyat intresse. Studien visar att just psykologisk trygghet är den
gemensamma nämnaren för högpresterande team. Motsvarande studier har gjorts inom
sjukvården i grupper som kännetecknas av samarbete under hårt pressade förhållanden8. De
mest effektiva teamen är de som vågar dela med sig av misstag, vara kreativ, dela obekväma
insikter, komma med idéer och ge varandra feedback. Ledarskapet i dessa grupper präglas av
tillit, förtroende och uppföljning.
Fyra risker som påverkar medarbetares beteenden:
-

att uppfattas som okunnig: välja att inte fråga och missar därmed chans till lärande.
att ses som inkompetent: inte be om hjälp eller låta bli att berätta om misstag.
att uppfattas som negativ: hålla inne med kritik och undvika att ge feedback.
att inte vilja störa och ta andras tid: undvika att söka hjälp eller att be om feedback.

I Region Gotland har politiken uttryckt en ny viljeinriktning, formulerat som mål i styrkortet
för år 2020-2023 – att Region Gotland ska präglas av en tillitsbaserad kultur (mål 13). Många
offentliga organisationer arbetar precis som Region Gotland med att tolka och införliva
övergripande budskap om ökad tillit i styrning och ledning inom offentlig sektor.
Tillitsdelegationen tillsattes av regeringen som ett svar på en kritik mot att professionsgrupper som till exempel socionomer, läkare, lärare och sjuksköterskor fått allt mindre
handlingsutrymme. Tillit ska enligt delegationen förstås som en ledningsfilosofi och definieras
på̊ följande sätt:
Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på̊
verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att
stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt
säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet9
Definitionen markerar att det krävs ett samspel mellan kultur, organisation och styrning för
att tilliten till medarbetarna ska få genomslag. För att lyckas med detta vilar ett stort ansvar
på politiska beslutsfattare, förvaltningarnas chefer och andra högre tjänstepersoner eftersom
tillitsfrågan ska ses som en grundläggande princip bakom all styrning och ledning. Varje
beslutsnivå, från politiken till medarbetarnivån, behöver aktivt verka för att stimulera
samverkan och helhetsperspektiv. Tillitsdelegationen understryker att tillitsstyrning inte
betyder ”fritt valt arbete” utan att mål och övergripande ramar är viktigt liksom styrning och
uppföljning. Det handlar om att bygga en ömsesidig kollegial tillit mellan medarbetare, mellan
medarbetare och deras chefer och mellan politik och ledning/tjänstepersoner. I denna
process bör det professionella omdömet ges ett friare spelrum.
8
9

Edmundsson, Amy, Harvard Business Schoool, Projekt Aristoteles mm, 2012-2017.
SOU 2018:38; SOU 2918:47)
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I fokusgrupperna har många uttryckt en önskan om högre grad självständigt med möjlighet
att vara delaktig i förbättringsarbeten och verksamhetsutveckling. Få möjlighet att använda
sin kunskap och sitt omdöme men också få stöd, vägledning och feedback av sina chefer.
Några lyfter fram att det idag är för mycket detaljstyrning medan andra menar att det i allt för
hög grad får ”svävas fritt”. Detta indikerar behov att arbeta med övergripande mål, roller,
mandat och uppföljning.
Även i gränslandet mellan det politiska och det professionella systemet kan det finnas behov
av samordning. Gränser mellan dessa system är inte alltid glasklara och det blir lätt en gråzon.
Hur detta samspel fungerar påverkar även organisationskulturen i Region Gotland, vilket blivit
tydligt i samtal med både chefer och medarbetare. Ett aktivt arbete för att bygga ”gyllene
zoner” mellan politik och tjänstepersoner tror vi skulle gynna en kulturförflyttning.

4.4 LÄRANDE OCH UTVECKLING
Det vi noterat i fokusgrupperna är att det finns ett stort engagemang och en vilja att vara med
och påverka. Vi har mött kloka och reflekterande chefer och medarbetare som uppskattat att
få stanna upp och tillsammans med kollegor från andra enheter prata om sitt arbete och sin
arbetsgivare. Vi tänker att det här är viktiga förutsättningar när det gäller lärande och
utveckling. Det verkar finnas ett stort och uppriktigt engagemang för att bidra till utveckling,
detta parallellt med att det finns öar av missnöje och en känsla av stagnation.
Det pågår många utvecklingsinsatser i regionen, både koncernövergripande och inom olika
förvaltningar. Trots detta har vi i fokusgrupper hört flera röster som önskar mer av
nytänkande och innovation samt att få möjlighet att vara delaktig i utvecklingsarbeten av olika
slag. Vardagen innehåller höga krav på effektivitet, problemlösning och bemötande. Man
kavlar upp ärmarna, har fokus på kunden i nuet och jobbar på. I detta dagliga
uppmärksammas problem och rutiner som skulle behöva utvecklas för att bli mer
ändamålsenliga. Vi har hört engagerade medarbetare som skulle önska att i högre grad få
bidra till utveckling. Vi har också i några sammanhang fångat en viss uppgivenhet över
attityden ”det där har vi provat förr”.
Lärande i organisationer är centralt i dagens arbetsliv och en förutsättning för framgång
eftersom omvärlden hela tiden förändras. I en mångfacetterad organisation som Region
Gotland gynnas verksamhetsutveckling av en kultur där medarbetare ges och tar ansvar, där
mål och strukturer ger trygghet och det finns stöd och beslut att förhålla sig till. En sådan
kultur benämns ibland som kvalitetskultur (Rapport 2017, SIQ och forskningsnätverket SQMA,
Att mäta och utveckla kvalitetskulturen). Bredare handlar det om att skapa ett
förbättringsklimat och en kultur som stödjer kontinuerlig förbättring och utveckling utifrån
omvärldens krav.
En viktig aspekt på detta, förutom att det finns risk att missa möjligheter till förbättring och
utveckling, är kompetensförsörjning och attraktivitet som arbetsgivare. Engagemang behöver
tas till vara och uppskattas och idéer lyssnas på. Delaktighet i utveckling är viktiga aspekter av
arbetstillfredsställelse och motivation, inte minst hos nya generationer medarbetare.

4.5 STOLTHET OCH HELHETSFÖRSTÅELSE
Att känna mening och stolthet är viktiga aspekter för motivation och arbetsglädje. Det
påverkar även drivkrafter och prestation. Som vi tidigare beskrivit verkar regionens chefer och
30

medarbetare känna engagemang och stolthet för det som ligger nära - det egna uppdraget,
enhetens arbete och det man åstadkommer för sina kunder. Det är inte lika självklart att
känna tillhörighet med Region Gotland i stort. Verksamheten är stor och diversifierad och det
är svårt att ha överblick och kunskap om andra förvaltningar.
Det finns en mångfald av målformuleringar och välutvecklade strategidokument vilket är en
första viktig förutsättning för att hålla samman en komplex organisation. Vi får dock intrycket
att dessa inte är tillräckligt förankrade och stödjande för att bygga förståelse för helheten. En
gemensam och i alla led förankrad vision eller målbild skulle enligt vår mening stärka Region
Gotland, underlätta samverkan över gränser och skapa stolthet för det gemensamma. Genom
att synliggöra det viktiga samhällsuppdraget och bli tydliga med vilken slags organisation
Region Gotland är och vill vara – både externt och internt – blir det möjligt att på olika nivåer
föra dialog och bidra till förbättringsarbeten med helheten i fokus.
För att kunna företräda andra delar av verksamheten är det viktigt förstå kopplingen mellan
sin egen insats och regionens. Här blir ledarskapet centralt. Verksamhetens politiker, chefer
och andra ledare behöver kunna tala om helheten och översätta det som sker på
övergripande nivå till förvaltnings-, grupp- och individnivå. De behöver kunna bryta ner och
göra informationen relevant och meningsskapande för sina medarbetare så att den röda
tråden blir tydlig och medarbetaren ser sin del i kedjan. Här behöver cheferna sannolikt rustas
så att de ser hur viktiga de är i det arbetet. Med öppenhet, delaktighet och god dialog i hela
kedjan ökar förutsättningarna för motiverade och engagerade medarbetare, där både delen
och helheten står i fokus. Här tror vi på utvecklade mötesarenor och meningsfulla och
tillitsskapande möten, både i linjeorganisationens grupperingar och över gränser. Med fokus
på kundens möte med regionen, i alla dess delar, kan både stolthet, tillhörighet och
helhetsförståelse byggas.
Att stärka förståelsen för helheten och för regionens samhällsuppdrag blir centrala aspekter i
utveckling av organisationskulturen, inte minst för att underlätta samverkan, stimulera
utveckling, bidra till meningsfullhet och säkerställa kundnöjdhet. Det är också en betydelsefull
del i att stärka attraktiviteten som arbetsgivare. Kommunikation och förståelse är viktiga
förutsättningar för att åstadkomma detta. Här nämns från flera håll Region Gotlands
instagramkonto som ett gott exempel på en värdefull satsning på att skapa stolthet för
helheten och kunskap om vad olika individer och verksamheter gör. Att lyfta fram goda
exempel bidrar både till stolthet och kunskap om helheten.

4.6

KU N D E N O C H O R G A N I S AT I O N S KU LT U R E N

Tillgänglighet, bemötande och delaktighet är viktiga kvalitetsmål för Region Gotland. Alla som
nyttjar Region Gotlands tjänster ska uppleva att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen (mål 10). De ska också ha möjlighet att vara medskapande och de
ska bli respektfullt bemötta i kontakten med regionen (mål 11). Kundmätningar genomförs
regelbundet för att följa upp måluppfyllelse, tillexempel servicemätningen, insiktsmätningen
och medborgarundersökningen. I dessa mätningar visas också nationella jämförelser. För
Region Gotland visar kundmätningar på en positiv utveckling inom flera områden och
kundernas nöjdhet ligger runt riksgenomsnittet, men inom vissa området är resultatet under
snittet.
Vad har då kundens upplevelse med organisationskulturen att göra?
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Kulturbegreppet intresserar många forskare och det kan påvisas tydliga samband mellan den
inre kulturen och kundernas upplevelse av service, liksom på samband mellan kultur och
organisationers effektivitet och produktivitet. Inre förhållanden påverkar agerande, attityder
och ståndpunkter som visas och märks utåt. Medarbetare som trivs, är motiverade, kommer
till sin rätt och identifierar sig med sin arbetsgivare har en större benägenhet att göra ett bra
jobb gentemot kunderna. Faktorer såsom arbetsmiljö, kommunikationsklimat, ledarskap,
lärande och psykologisk trygghet har stor betydelse. Kulturen är också en viktig aspekt i
kompetensförsörjningen, det vill säga arbetsgivarens förmåga att attrahera, rekrytera,
utveckla och behålla personal.
Organisationskulturen i en organisation påverkar chefers och medarbetares handlande ut mot
kunder. En definition10;
Företags- eller organisationskulturen består av de värden och värderingar som tillsammans
utgör grund för företagets agerande utåt mot kunder och andra intressenter, samt de
handlingar och attityder som chefer och medarbetare utför och uppvisar mot varandra.
Kulturen utgör grund för företagets eller organisationens agerande både utåt och inåt.
Kulturen har stor påverkan på hur man ser på kunden och på bemötande och service. Region
Gotland har som ambition att kunderna i högre grad än i dag ska vara medskapande. Det är
ett mål som också stödjs av lagstiftning. Enligt SKL11 handlar medskapande om:
-

att systematiskt ta tillvara erfarenhet och synpunkter från enskilda brukare och från deras
sammanslutningar
att ändra relationen mellan brukare och de professionella genom ny syn på partnerskap
att i handling bekräfta att människor inte är passiva mottagare av service utan att de har
tillgångar och kompetens som kan bidra till en förbättrad välfärdstjänst
att medarbetare i offentlig förvaltning inte arbetar för utan med sina kunder.

SKL menar vidare att medskapande ger bättre kvalitet på tjänsterna och effektiviseringar som
kan ge lägre kostnad och förutsättningar att använda offentliga resurser till nya behov.
I fokusgrupperna med medarbetare har vi fått intrycket att det finns ett stort engagemang för
kunderna och en ambition att leverera bra tjänster. En fortsatt utveckling av organisationskulturen behöver innefatta meningsskapande dialoger om förhållningssätt till kunden på olika
arbetsplatser, tillexempel vad medskapande betyder i praktisk handling. Kunskap, förståelse
och dialog kring kvalitetsmål och ambitionsnivå är viktigt för att kunna utveckla sig gentemot
kunderna.
Kundens upplevelser påverkas av den interna kulturen. Men kultur och beteenden formas
också av organisatoriska strukturer. Tillitsdelegationen visar på sambandet mellan en
tillitsbaserad kultur och styrningen av offentliga organisationer. De förespråkar ledning och
styrning som i högre grad tar till vara medarbetarnas kompetens för att skapa bättre kvalitet
för medborgarna. Mindre kontroll och detaljstyrning förutsätter förändrade beteenden i hela
styrkedjan, från politiken via chefsleden till medarbetaren som möter kunden. Andra interna
faktorer som i slutänden kan påverka kundens upplevelse är strukturer som stödjer
stuprörstänkande och därmed försvårar helhetsbilden av kundens behov och väg genom
organisationen. Det kan handla om resultatenheter, budgetuppföljning och intern

10
11

Philipsson, S, 2011: Kan en värdegrund skapa framgång?
skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet
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resursfördelning. Det räcker inte att förbättra varje del för sig utan att också sätta fokus på
hur delarna samverkar med varandra.

4.7 TVÅ ORGANISATIONSPARADIGM
Nedanstående tabell visar en förenklad bild av två olika organisationsparadigm med helt olika
logiker – produktionslogik och utvecklingslogik. Genom att lyfta in dessa vill vi synliggöra två
polariteter, eller kulturer, som ofta lever parallella liv i stora organisationer. Mest sannolikt
finns det delar av Regionens verksamhet som främst känner igen sig produktionslogiken
medan det finns andra som är mer hemma i utvecklingslogiken12.

Den vänstra kolumnen beskriver en organisation där mätbarhet och detaljstyrning är
metoden för att uppnå effektivhet och lönsamhet. Organisationsstrukturen är fast med fokus
på tydlighet och avgränsning i roller och ansvarsområden. Det är viktigt att undvika misstag.
Cheferna styr och driver framåt, delegerar uppgifter och det som värderas är följsamhet och
anpassning. Kompetens och erfarenhet är det som värderas högt vid rekrytering och
befordran.
Den högra kolumnen beskriver en logik där utveckling står i fokus och där organisationen ses
som ett levande, föränderligt och flexibelt system med förmåga att ställa om till
omvärldsförändringar och nya förutsättningar. I den här organisationen står lärande högt och
det är tillåtet att testa nytt och experimentera. När det sker misstag så används det som en
källa till lärande och det är en tillåtande attityd till att göra fel. Organiseringen är flexibel och
dynamisk och det som värderas är att kunna hantera uppkomna och nya situationer. I den här
organisationen har medarbetaren stort inflytande över sitt arbete, de är nära kunden och det
är de som ser behov av förbättring. Chefens roll är att ange riktning och att se till att
medarbetarna har förutsättningar att göra ett bra jobb. Självständighet och initiativtagande
uppmuntras och det som värderas hos medarbetare vid rekrytering och befordran är deras
drivkrafter och inställning till sitt arbete.
Vi har visat tabellen på chefsforum och regionfullmäktige i maj samt på samverkanskonferensen i juni och låtit grupperna reflektera över Region Gotland utifrån dessa två
perspektiv. I dessa snabba ”gallupundersökningar” (handuppräckning) har den önskade
12

Ellström, Per-Erik, professor vid Linköpings universitet
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riktningen varit tydlig – en önskan om förskjutning mot en mer utvecklingsinriktad logik på
den högra sidan. Det stämmer också överens med den nulägeskartläggning som vi gjort och
de samtal om framtida önskvärt läge som vi lyssnat till.
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5. VÅRA REKOMMENDATIONER
Den här rapporten redovisar en kartläggning av nuvarande organisationskultur utifrån
chefers, medarbetares och politikers beskrivningar. Den innehåller också en sammanfattad
bild av kundperspektivet utifrån kundmätningar. En kultur är svår att fånga och i en så stor
organisation som Region Gotland finns det förstås inte bara en kultur utan många subkulturer
som vuxit fram och utvecklats över tid. Kartläggningen gör inte anspråk på att vara
heltäckande för alla delar av verksamheten utan den visar snarare på några gemensamma
kulturella uttryck och fenomen som synliggjorts genom input från aktörer på bred front. Som
vi tidigare lyft fram är det svårt att isolera kulturen från de strukturer och processer som
bidrar till att upprätthålla kulturen. Om Region Gotland vill starta ett förändringsarbete för att
påverkar organisationskulturen så kommer ni med stor sannolikhet även att få syn på
strukturella hinder som behöver överbryggas, inte minst om ni vill göra en förflyttning från
”stuprör” till ”samarbete över gränser”.
Att utveckla en gemensam kundorienterad organisationskultur – ETT Region Gotland är en
önskan från politiken och även från koncernledningen. Det ska vara en tillitsbaserad kultur
enligt nytt mål satt på politisk nivå, från 2020-2023. Regionen ska vara och uppfattas som en
enhetlig arbetsgivare med stolta medarbetare som levererar tjänster med god kvalitet i mötet
med kunderna. Regionen ska också vara en bra arbetsgivare med ett attraktivt
arbetsgivarvarumärke för att kunna behålla och attrahera chefer och medarbetare.
Vi har noterat att samtal om kultur engagerar och att det finns en vilja att vara med och
påverka. Vi har mött kloka och reflekterande chefer och medarbetare som uppskattat att få
stanna upp och tillsammans med kollegor från andra enheter prata om sitt arbete och sin
arbetsgivare. Nu gäller för Region Gotlands ledning att ta tillvara på denna motivation väl så
att den inte falnar.
Vi har fått mestadels positiva kommentarer om satsningen. Många ser vinsterna med att
bygga en gemensam kultur med enhetliga förhållningssätt till kunder, arbetsuppgifter och
arbetskamrater. Andra lyfter fram en oro för att det ska bli allt för likriktat och menar att det
är viktigt att ha respekt för att varje verksamhet har sina unika förutsättningar. Vi har också
hört en del skeptiska tongångar, till exempel ”fin tanke men omöjligt och svårt”, ”en utopi”
och ”en lång väg att gå”.
Vi föreslår att koncernledningsgruppen inledningsvis avsätter tid för att fördjupa resonemang,
göra en gemensam analys utifrån resultatet av den här kartläggningen samt diskuterar dess
innebörd utifrån ett koncernövergripande perspektiv, men också ur ett
förvaltningsperspektiv. En gemensam bild av nuläget blir centralt.
Frågeställningar att diskutera mot bakgrund av kartläggningen:
– Vad vill Region Gotlands ledning åstadkomma med den här satsningen? Hur ska ledningen
tillsammans med politiken ta detta vidare?
– På vilket sätt påverkar organisationskultur vägen mot regionens mål? Vilka styrkor
respektive svagheter ser vi? Vilka möjligheter respektive hinder finns?
– Hur vill vi att Region Gotland ska vara och uppfattas? Vad vill vi ska känneteckna
organisationskulturen? Det nya målet, tillitsbaserad organisationskultur, hur tolkar vi det?
– Är vi redo att sätta igång ett samlat förändringsarbete? I så fall, med vilken ambitionsnivå?
– Hur är vår beredskap för att driva och leda detta arbete? Vilka utmaningar och
möjligheter finns? Vilket stöd behöver vi säkerställa?
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Vår utgångspunkt är att det är viktigt att ha en gemensam och förankrad framtidsbild som
pekar ut en riktning även när det gäller organisationskultur och det inre arbetet. Vi har här
valt begreppet bärande principer men det skulle också kunna beskrivas som målbild,
viljeinriktning eller önskat tillstånd. De bärande principerna ska kunna fungera som vägledning
för ledning och styrning i hela organisationen.
En kulturförflyttning behöver ledas och styras och vi rekommenderar en process där samtliga
systemnivåer involveras.
– Regionens ledning, såväl den politiska som KLG, behöver vara aktivt engagerade i detta
arbete. En gemensam och i ledningen förankrad, tolkad och enhetligt kommunicerad
målbild behöver ge riktning och mening åt förändringsprocessen. Politiker, KLG samt var
och en av direktörerna behöver skapa förutsättningar för förändring mot det önskade
läget, för både helheten och delarna. Att lyssna på verksamheten blir viktigt.
– Chefer på alla nivåer behöver fungera som förändringsledare och förebilder. För detta
krävs motivation, mod, engagemang och kompetens i förändringsledning. Verksamhetsutvecklare och kompetensnätverk är också viktiga förändringsledare och behöver
finnas med som aktivt stöd i utvecklingsarbetet.
– Medarbetare ges möjlighet att vara involverade och samskapande. De behöver vara
delaktiga i utvecklingsarbetet, bidra med viktig kunskap om kunderna och förstå hur
verksamheten behöver utvecklas. De behöver också känna engagemang och stöd från sina
chefer och från ledningen i stort. Uppföljning, feedback och lyssnande både uppåt och
nedåt i organisationen blir viktigt.
Genom att arbeta med dessa nivåer på ett systematiskt sätt ökar förutsättningarna att få hela
organisationens medverkan till den kulturförflyttning som ni vill åstadkomma. Lyckade
förändringsprocesser kännetecknas av balans mellan uppifrån-och-ned och nedifrån-och-upp.
Att bygga kollektiv förändringskompetens i nämnder, ledningsgrupper och kompetensnätverk
skulle kunna vara ett kraftfullt sätt att stödja förändringsprocessen. Samordnade
ledningsgrupper med en gemensam målbild kopplade till verksamhetsnära utmaningar är en
god grund.
Vi uppfattar de tre värdeorden delaktighet, förtroende och omtanke relativt kända bland
chefer men okända bland merparten av medarbetarna. De återfinns i många styrdokument
men det var länge sedan det på bred front arbetades aktivt med dem. De upplevs av många
som självklara och viktiga men inte tillräckligt utvecklingsorienterade och framåtsträvande. Vi
får en känsla av att de uppfyllde en viktig funktion då de togs fram och att de fungerat som
verktyg för dialog och utveckling i verksamheter som använt dem aktivt. I dag har de inte
någon större påverkan på kulturen.
Tillitsdelegationens rapportseries nya skrift Kultur och värdegrundsarbete ur ett
tillitsperspektiv13 ges rekommendationen att ersätta standardiserade värdeord med en öppen
process för regelbunden kollegial dialog i den professionella vardagen. En sådan dialog
behöver också omfatta en feedback-loop till överordnade och andra grupper.
Ska värdeorden finnas kvar, utvecklas eller ändras? Det finns för- och nackdelar med olika
vägval och vi diskuterar gärna vidare kring detta.

13

Tillitsdelegationen, rapport 06, 2019.
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På chefsforum och i regionfullmäktige bad vi deltagarna om medskick inför arbetet med att
utveckla en gemensam organisationskultur i Region Gotland. Var och en fick genom
Mentimeter besvara frågan och resultatet synliggjordes direkt för gruppen. Det var en mycket
stor övervikt på positiva och förväntansfulla utsagor i båda grupperingarna.
Medskick från chefsforum 9 maj
-

Uthållighet, långsiktighet och helhetsperspektiv
Involvera medarbetarna
Vikten av kommunikation
Fokus på praktiskt arbete
Uppskatta det som fungerar
Kundfokus
Vara förebilder

Medskick från regionfullmäktige 13 maj
-

Uthållighet i arbetet
Involvera medarbetarna och hela ledningssystemet – glöm inte politiken
Helhetsperspektiv (gruppsamtal med blandade grupper politiker och tjänstepersoner)
Fokus på verkstad (inte bara fluffiga värdeord utan innehåll i praktiken)
Vara förebilder

Vi vill också skicka med några ytterligare rekommendationer och tankar:
-

Satsningen ETT Region Gotland upplevs som viktigt, relevant och spännande. Det är en
mycket god förutsättning för en lyckad förändringsresa.
Det finns en positiv bild av regiondirektör Peter som möjliggörare men det blir nödvändigt
att förändringsarbetet ägs av linjen med förvaltningsdirektörerna i spetsen.
Akta er för att göra detta till ett ”stabsprojekt” vid sidan om verksamheten, cheferna
behöver bära ut kulturen genom involvering på bred front i arbetsgrupper.
Nätverkens representanter på förvaltningarna kommer att bli viktiga ambassadörer.
Säkerställ deras engagemang och medverkan.
Viktigt att inte gå för fort fram men samtidigt visa på framdrift. Se till att viktiga aktörer får
möjlighet att vara delaktiga och förstå sammanhang.
Chefer på alla nivåer behöver förstå, vilja, kunna leda förändringsprocesser i sina grupper.
De behöver känna samhörighet, få verktyg och uppdrag att leda kulturutveckling.
Budskapet – VARFÖR gör ni det här – behöver vässas och bäras av viktiga aktörer, även de
fackliga organisationerna.
Se till att gå i takt med helheten – ledarstrategi, servicepolicy, arbetsgivarvarumärke,
förändringsledarutbildning.
Balans uppifrån-och-ned och nedifrån-och-upp. Mycket kraft måste läggas på att involvera
medarbetarna, skapa engagemang i yttersta ledet.

SLUTORD

Det har varit mycket spännande att träffa medarbetare, chefer och politiker inom Region
Gotland och få ta del av tankar och erfarenheter. Det finns stor energi och lust i frågor som
handlar om kultur och värderingar och en vilja till utveckling. Vi bidrar gärna som
förändringsstöd i ert fortsatta utvecklingsarbete. Tack alla som har deltagit i fokusgrupperna
med tid och tankar.
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BILAGA 1, UNDERLAG FÖR VÄRDEORDSANALYS

Välj 10 värderingar som du tycker utmärker din förvaltning idag?
Anpassningsbarhet
Ansvarstagande
Balans i livet
Byråkrati
Delaktighet
Drivkraft
Effektivitet
Ekonomisk stabilitet
Engagemang
Entreprenörskap
Entusiasm
Erfarenhet
Erkännande
Etik
Försiktighet
Förnyelse
Förtroende
Gemensam vision
Gemenskap
Göra skillnad
Helhetssyn
Hjälpsamhet
Humor
Hälsa
Initiativkraft
Innovation
Integritet
Intern konkurrens

Jämlikhet
Kompetens
Kontroll
Kortsiktighet
Kostnadsmedvetenhet
Kreativitet
Kundsamarbete
Kundtillfredsställelse
Kvalitet
Lagarbete
Ledarskap
Lojalitet
Lyssnande
Långsiktighet
Lärande
Makt
Meningsfullhet
Mod
Mognad
Målorientering
Mångfald
Noggrannhet
Nyfikenhet
Nytänkande
Olikhet
Omtanke
Optimism
Partnerskap
Passion

Personlig utveckling
Prestation
Produktivitet
Professionalism
Pålitlighet
Respekt
Resultatorientering
Risktagande
Rättvisa
Samarbete över gränser
Självständighet
Stolthet
Stuprör
Ständiga förbättringar
Stödjande
Tillgänglighet
Tillit
Transparens
Trygghet
Tydlighet
Tålamod
Uppdragsfokus
Uppskattande
Utnyttjande
Med inspiration från
Utveckling
Barret Value Center,
Vision
CTT, Cultural
Ärlighet
Tranformation Tool
Ödmjukhet
Öppenhet
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BILAGA 2, KATEGORISERING AV VÄRDEORD
Bilaga 2, kategorisering av värdeord
Värdekategori

Värdord

Differentiering

Mångfald

Kompetens

Olikhet

Kvalitet

Ekonomisk stabilitet

Noggrannhet

Ekonomi

Professionalism

Professionalism

Kostnadsmedvetenhet

Energi/Känslor

Engagemang

Resultatorientering

Prestation

Humor

Produktivitet

Passion

Förnyelse/Utveckling

Resultatorientering

Riktning/Helhet

Helhetssyn

Jämlikhet

Långsiktighet

Rättvisa

Målorientering

Ödmjukhet

Tålamod

Entreprenörskap

Uppdragsfokus

Innovation

Vision

Syfte/Mening

Kundtillfredsställelse

Lärande

Meningsfullhet

Nytänkande

Stolthet

Tillit

Pålitlighet

Balans i livet

Tillit
Trygghet

Kontroll

Välvilja

Erkännande

Ledarskap

Hjälpsamhet

Makt

Lojalitet

Tydlighet

Omtanke

Drivkraft

Respekt

Initiativkraft

Stödjande
Uppskattande

Mod
Risktagande

Partnerskap/Samarbete

Förtroende

Utveckling
Hälsa

Mod/Kraft

Göra_skillnad

Kreativitet

Ständiga_förbättringar

Ledning/Styrning

Gemensam_vision

Etik

Förnyelse

Hälsa

Effektivitet

Entusiasm
Optimism

Etik/Högre värden

Erfarenhet

Öppenhet/Kommunikation Lyssnande

Delaktighet

Nyfikenhet

Gemenskap

Tillgänglighet

Kundsamarbete

Transparens

Lagarbete

Ärlighet

Partnerskap

Öppenhet

Samarbete_över_gränser

Personligt ledarskap

Anpassningsbarhet
Ansvarstagande
Integritet

Potentiellt begränsande
värderingar

Byråkrati
Kortsiktighet

Mognad

Stuprör

Personlig_utveckling

Försiktighet

Självständighet

Intern konkurrens
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BILAGA 3, VÄREKATEGORIER UPPDELAT PÅ FÖRVALTNINGAR OCH

Bilaga 3. Värdeordsmätning kategoriserad i värdekategorier, uppdelat på förvaltningsledningsgrupper och
NÄTVERK
nätverk. Mentometermätning genomförd i samband med fokusgruppsintervjuer i mars 2019.

Tabell 1: Välj tio av 80 värdeord som du anser kännetecknar din förvaltning idag? Välj tio värdeord av 80 som du
skulle vilja kännetecknar din förvaltning om 5 år?
FÖRVALTNING

KÄNNETECKNAS AV
IDAG

VILL HA MER AV:

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Välvilja
Professionalism
Tillit
Syfte/mening

Inget som sticker
ut

REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Professionalism
Syfte/mening
Välvilja

UTB OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN

Professionalism
Syfte/mening
Personligt ledarskap
Professionalism
Syfte/mening

Mod/kraft
Partnerskap/samarbete
Energi/känslor
Förnyelse/utveckling
Ekonomisk stabilitet
Partnerskap/samarbete
Mod/kraft
Energi/känslor
Förnyelse/utveckling
Öppenhet/kommunikation
Tillit
Riktning/mening
Energi/känslor
Partnerskap/samarbete
Tillit
Förnyelse/utveckling
Riktning/helhet
Partnerskap/samarbete
Resultatorientering
Tillit
Förnyelse/utveckling
Ekonomisk stabilitet
Inget tydligt mönster framträder

Stuprör
Försiktighet
Byråkrati

HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Professionalism
Energi/känslor
Partnerskap/samarbete

TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Professionalism
Syfte/mening
Energi/känslor

STÖRST DIFFERENS MELLAN NULÄGE OCH
ÖNSKAT LÄGE

POTENTIELLT
BEGRÄNSANDE

Byråkrati
Stuprör
Försiktighet
Kortsiktighet
Byråkrati
Försiktighet
Stuprör
Byråkrati

Stuprör
Kortsiktighet
Försiktighet

Tabell 2: Välj tio av 80 värdeord som du anser kännetecknar Region Gotland idag? Välj tio värdeord av 80 som du
skulle vilja kännetecknar din Region Gotland om 5 år?
NÄTVERK

HR-NÄTVERKET

KOMMUNIKATÖRSNÄTVERKET

EKONOMINÄTVERKET

KVALITETSNÄTVERKET

KÄNNETECKNAS AV IDAG

Syfte/mening
Professionalism
Tillit
Energi/känslor
Personligt ledarskap
Professionalism
Syfte/mening
Energi/känslor
Välvilja
Professionalism
Öppenhet/kommunikation
Professionalism
Syfte/mening

VILL HA MER AV
STÖRST DIFFERENS MELLAN
NULÄGE OCH ÖNSKAT LÄGE

POTENTIELLT
BEGRÄNSANDE

Partnerskap/samarbete
Riktning/helhet
Ekonomisk stabilitet

Stuprör
Kortsiktighet

Öppenhet/kommunikation
Förnyelse/utveckling
Mod/kraft
Partnerskap/samarbete
Partnerskap/samarbete
Riktning/helhet
Förnyelse/utveckling
Förnyelse/utveckling
Partnerskap/samarbete
Riktning/helhet

Försiktighet
Stuprör
Kortsiktighet
Stuprör
Försiktighet
Kortsiktighet
Stuprör
Byråkrati
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BILAGA 4, SAMMANSTÄLLNING VÄRDEKATEGORIER
CHEFSFORUM 9 MAJ - MENTIMETERMÄTNING

Bilaga 4

Den 9 maj samlades Region Gotlands drygt 200 chefer på det regelbundet återkommande Chefsforum.
Temat för dagen var organisationskultur och cheferna fick samtala i mindre grupper och redovisa genom
mentimeter – dels i grupp, dels individuellt. Tidsbrist gjorde att vi valde att enbart ställa frågan om önskat
läge, vad varje chef önskar att Region Gotland ska kännetecknas av om fem år. Resultatet presenterades
som ett ordmoln som sedan klustrats under samma huvudrubriker som i tabellen ovan.
Nedan visas en sammanställning över svaren från Chefsforum. Frågeställningen här har handlat om Region
Gotland som helhet och frågeställningen var: Identifiera tio värdeord som du önskar ska känneteckna
Region Gotland om fem år.

Sammanställning från Chefsforum 9 maj 2019 , ca200 chefer. Sammanställning av frågeställningen
”Identifiera tio värdeord som du önskar ska känneteckna Region Gotland om fem år”.
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BILAGA 5

T I L L I T D E L E G AT I O N E N S S J U VÄ G L E D A N D E P R I N C I P E R
Källa; Rapport nr 6, Tillitsdelegationens rapportserie, Kultur och värdegrundsarbete ur ett
tillitsperspektiv, Bringselius 2019-08-01 (s 9-10)
”Det ligger ett stort ansvar på politiska beslutsfattare, på förvaltningens chefer och på andra högre
tjänstemän i tillitsfrågan, eftersom det handlar om en grundläggande princip bakom all styrning och
ledning. Som svar på kritiken från professionerna har Sveriges regering tillsatt en tillitsreform, där
Tillitsdelegationen är en del. I Tillitsdelegationen används begreppet tillitsbaserad styrning och
ledning, som definieras på följande sätt.
Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte
och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och
helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet
(SOU 2018:38; SOU 2918:47).
Definitionen utvecklades för forskningen i Tillitsdelegationens uppdrag i kommuner och
landsting/regioner 2016-2018 (Bringselius, 2018d). Det finns även enklare varianter. Definitionen
avser bland annat att belysa att tillit inte enbart byggs utifrån den formella styrningen, utan att det
krävs ett samspel mellan kultur, organisation och styrning, för att tilliten till professionerna ska få
genomslag. Exempelvis är det svårt för chefer att bygga tillit om man måste be sina medarbetare att
rapportera resultat på ett sätt som snarare underminerar tilliten. Därför förstås tillit bättre som en
ledningsfilosofi eller inriktning (Bringselius, 2018b), än som ett koncept eller en specifik metod.
Med tillit sätter vi fokus på det professionella omdöme som gör det möjligt för medarbetare att
hantera problem och målkonflikter i kärnuppdraget på ett bra sätt. Det förutsätter bland annat att
onödiga administrativa rutiner undviks och ljuset sätts på behoven i kärnuppdraget, att det finns
kollegiala kontrollstrukturer samt att kulturen präglas av samarbete, öppenhet, lärande och respekt
för grundläggande rättsliga principer (för att läsa mer om kollegiala styrformer, se exempelvis Sahlin &
Eriksson-Zetterquist, 2016). Inom ramen för forskningen i Tillitsdelegationens huvuduppdrag
utvecklades följande sju vägledande principer (Bringselius, 2018d):
1. Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha positiva
förväntningar
2. Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad medborgaren sätter
värde på
3. Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och respektera
kritik.
4. Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och psykosocialt
stöd i kärnverksamheten
5. Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande (men var också̊ tydlig kring
mandat och skapa förutsättningar)
6. Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka
över gränser, dvs. medledarskap
7. Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på̊ vetenskap och beprövad
erfarenhet”
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7 april 2020

Bo Eriksson
Chef avd. kvalitet och utveckling

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2020
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Gotlands kommunala gymnasieskola har övervägande gula värden på indikatorerna
som presenteras i Öppna jämförelser – gymnasieskola 2020. I jämförelse med 2019
ser vi en ökning av antalet gröna värden. För följande utvalda indikatorer avviker den
kommunala gymnasieskolan positivt eller negativt genom att ha ett rött eller grönt
resultat.
Per programtyp, kommunala skolor
Gröna värden
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) Totalt
 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, kommunala skolor,
andel (%), Totalt
 Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och
högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor,
andel (%) Totalt
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala
skolor, genomsnitt
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande
program kommunala skolor, genomsnitt
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program,
kommunala skolor, andel (%)
Röda värden
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram, kommunala skolor,
andel (%) Totalt
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Per kön, kommunala skolor
Gröna värden
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram, kommunala
skolor, kvinnor
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande
program kommunala skolor, kvinnor
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunala skolor,
andel (%) kvinnor
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program,
kommunala skolor, andel (%) kvinnor
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunala skolor,
andel (%) män
 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, kommunala skolor,
andel (%) kvinnor
 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, kommunala skolor,
andel (%) män
 Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och
högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor,
andel (%) Kvinnor
Röda värden
 Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter
fullföljd utbildning, kommunala skolor, andel (%) kvinnor
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram kommunala skolor,
andel (%) män
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram kommunala
skolor, andel (%) män
Bakgrund

I öppna jämförelser – Gymnasieskola redovisas kommunernas resultat och resurser
inom gymnasieskolan för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling. I
Öppna jämförelser presenteras indikatorer för studieresultat samt övergång till arbete
och vidare studier. Värdena för samtliga kommuner rangordnas och färgsätts enligt
följande:
Grönt: 25% som placeras sig högst
Gult: 50% som placeras sig i mitten
Rött: 25% som placerar sig lägst
Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att Gotlands kommunala gymnasieskolas
totalresultat för de flesta nyckeltal hamnar på gult värde. Jämfört med föregående år
ser vi en ökning av antalet gröna värden och då även färre röda. En djupare
utvärdering och analys av värdena görs i första hand av den kommunala
gymnasieskolan. Avdelning kvalitet och utveckling inom den centrala förvaltningen
är ett stöd i det arbetet.
Beslutsunderlag

https://rapporter.skr.se/oppna-jamforelser---gymnasieskola-2020.html
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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GVN 2020/22
11 maj 2020

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport. Klagomålshantering, 2020:1
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

I skollagen 4 kap. 7 och 8 §§ står att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta
emot och utreda klagomål. Huvudman ska även vidta åtgärder om det framkommer
att det finns brister i verksamheten. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
rapporterar terminsvis till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden när det gäller
synpunkter, klagomål och beröm. Under vårterminen till dags dato har det via
regionens synpunktshantering och mail till förvaltningen inkommit åtta (8) ärenden.
Ärendebeskrivning

Sex (6) klagomålsärenden avser Wisbygymnasiet varav ett handlar om
fysikundervisning, ett önskemål från elev i åk 3 om utköp av dator inför studenten.
Fyra (4) av dem hänger ihop med pandemin covid 19, krav om att stänga skolan och
gratis skolluncher. Ett (1) klagomål angående nedskärning på folkhögskolans
utbildning och undervisning och ett (1) gällde fritidsgårdarnas inställda dagkollo i
sommar.
Bedömning

Alla ärenden har omhändertagits, följts upp och besvarats av ansvariga enhetschefer,
rektor, avdelningschef och ordförande i GVN.
Barn- och elevperspektiv – Förvaltningen

ser inte att rapporten påverkar

Jämställdhetsperspektiv – Förvaltningen

er inte att rapporten har någon påverkan på

elevperspektivet i negativ riktning.
jämställdshetsperspektivet.

Landsbygdsperspektiv - Förvaltningen

jämställdshetsperspektivet.

er inte att rapporten har någon påverkan på

Ekonomisk konsekvensanalys - Förvaltningen

påverkan på jämställdshetsperspektivet.

er inte att rapporten har någon
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Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanställning av anmälningar om kränkande behandling,
halvår 2020:1
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

En rektor som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
huvudmannen, enligt Skollagen (2010:800, kap 6 § 10). Huvudmannen är vidare
skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och
i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.
Samlad rapportering sker till nämnden, två gånger per år, terminsvis.
Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott, som tar emot rapporterna
om anmälningar om kränkande behandling, ges vid varje sammanträde en rapport
om de anmälningar som kommit in till huvudmannen.
Ansvaret för uppföljning finns hos avdelningen för kvalitet och utveckling som
svarar för uppföljningen i samråd med avdelningschef. Anmälningarna följs löpande
upp i kontakten med berörd rektor. Allvarligare anmälningar följs upp direkt med
berörd rektor.
Rektor lämnar in uppföljning genom att besvara nedanstående frågor:





Har kränkningarna upphört?
Om ja, har uppföljning gjorts?
Kan ärendet avslutas efter uppföljningen?
Om nej, vilka åtgärder har det föranlett?
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Bedömning

Under första delåret har ingen anmälning om trakasserier inkommit till huvudman
under innevarande tidsperiod

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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GVN 2020/23
29 april 2020

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport. Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet (BEO), halvårsrapport 2020:1
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen rapporterar regelbundet Region Gotlands
elevärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BeO). Ärendena
rapporteras till nämnden två gånger per år, halvårsvis, och avser händelser under den
aktuella perioden dvs inkomna och öppna ärenden samt beslut i ärendet. Har beslut
om föreläggande fattats, rapporteras även uppföljning av detta beslut.
Ärendebeskrivning

Årets första rapport redovisar inga inkommande anmälningsärenden.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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GVN 2020/90
24 april 2020

Eva Edin
HR chef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Lägesbeskrivning gällande medarbetarundersökning 2019
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Bakgrund

Medarbetarenkäten 2019 visade en positiv förskjutning av majoriteten av
indexresultaten. Områden som pekades ut som särskilda fokusområden var att
många arbetsplatser hade konflikter som påverkar arbetet negativt, att en stor andel
av medarbetarna upplevde stress och att 22 procent var negativa till hur
förvaltningen leds (i enkäten för 2017 var motsvarande siffra 21%). Det senare är
något som förvaltningsledningsgruppen arbetar med.
Samtliga chefer inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har uppmanats att gå
igenom resultatet av undersökningen och att följa upp, samt eventuellt revidera, de
handlingsplaner som gjordes efter undersökningen 2018. Av 16 chefer inom GVN:s
ansvarsområde har 11 arbetat med handlingsplaner i enkätverktyget. Sammanlagt
finns 50 aktiviteter inlagda i handlingsplanerna. Den största andelen, 27 aktiviteter,
ryms under rubriken ”samarbete”. Den näst största andelen, 12 aktiviteter, har
rubriken ”arbetsbelastning”, följt av rubriken ”feedback” med 5 aktiviteter. Övriga
aktiviteter fördelar sig under ytterligare tre områden.
På förvaltningscentral nivå har en särskild arbetsgrupp bildats på temat ”lärares
arbetsmiljö”, som arbetar med arbetsmiljöfrågor ur ett brett perspektiv.
Arbetsgruppen har deltagare från de fackliga organisationerna, där även flera
skolledare finns representerade. Tanken är att arbetet ska resultera i en handlingsplan,
där de mer allmänna aktiviteterna också ska gälla för övriga verksamheter. Noteras
att ett flertal av aktiviteterna kommer att hänföras till rubriken ”arbetsbelastning”.
Planen beräknas vara klar i juni 2020.
Beslutsunderlag
Medarbetarenkäten, 2019
Handlingsplan för enheterna

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-02-06

GVN § 28

GVN § 28

Beslut om att fördela arbetsmiljöuppgifter
till förvaltningschefen

GVN 2019/36

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
 Arbetsmiljöuppgifter inom nämndens anasvarasområde fördelas till

förvaltningschefen i enlighet med bilaga A.
 Förvaltningens ges i uppdrag att återkomma en gång per år med en
lägesbeskrivning gällande arbetsmiljöuppgifterna som fördelas till
förvaltningschefen enligt bilaga A

I reglementet antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, fastslogs det att
respektive nämnd har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
ansvarsområde. Regionstyrelsen har ansvar att leda och samordna Region Gotlands
strategiska arbetsmiljöfrågor.
Den som har arbetsmiljöansvar kan enligt AFS 2001:1 fördela utförandet av
arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet. Arbetsuppgifterna ska förläggas till den
organisatoriska nivå som har bäst förutsättningar att utföra dem. Mottagaren ska ha
kompetens, befogenheter och resurser att utföra de fördelade arbetsuppgifterna.
Arbetsuppgifterna ska fördelas skriftligt.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: HR-chef Eva Edin
Yrkande
Aino Friberg Hansson (S) föreslår att förvaltningens ges i uppdrag att återkomma två
gånger per år med en lägesbeskrivning gällande arbetsmiljöuppgifterna som fördelas
till förvaltningschefen enligt bilaga A.
Ordförande Andreas Unger (M), föreslår att arbetsmiljöuppgifter inom nämndens
anasvarasområde fördelas till förvaltningschefen i enlighet med bilaga A
Ordförande ställer proposition på sitt och Ainos förslag och finner att båda vinner
bifall.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-04
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Bilaga A
Region Gotland

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
inom Region Gotland

5 (7)

Ansvarsfördelning arbetsmiljöområdet
Nedan följer vad respektive chefsnivå är ansvarig för inom arbetsmiljöområdet.
Under rubriken verksamhetsspecifikt arbetsmiljöansvar kompletterar respektive chef med
eventuella arbetsmiljöuppgifter som är specifika för verksamheten.

Ansvarsfördelning - förvaltningschef
Ansvarar för:
• Att verksamheten drivs i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interna policys och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet
Att planera, leda och årligen följa upp arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen enligt
rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Att skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett väl fungerande hälsooch arbetsmiljöarbete i praktiken
Att se till att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten är organiserad på
ett lämpligt sätt inom förvaltningen
Att fördela arbetsmiljöuppgifter så att det tydligt visar vem som i organisationen
som har ansvar för arbetsmiljöuppgiften
Att säkerställa att den som får fördelade arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig
kompetens, befogenheter och resurser för att utföra uppgifterna
Att säkerställa att arbetsmiljöuppgifter utförs med stöd av gällande lagar,
förordningar, föreskrifter, interna policys och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet
Att organisera och genomföra det systematiska brandskyddsarbetet enligt gällande
lagstiftning
Att samverkan i samverkansgrupp genomförs kontinuerligt
Att arbetsplatsträffar genomförs kontinuerligt
Att årligen genomföra medarbetarsamtal med sina medarbetare
Att returnera arbetsmiljöuppgifter till nämnd för vilken förvaltningschef saknar
befogenheter/resurser

Verksamhetsspecifikt arbetsmiljöansvar

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/70
23 april 2020

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

RS Remiss. Implementering av processorienterad
informationshantering - fortsatt arkivhantering
Förslag till beslut


Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har tagit emot en remiss från
regionstyrelsen gällande implementering av processorienterad informationshantering
och fortsatt arkivhantering. Förvaltningen har tagit ett fram ett förslag till yttrande
som svar på remissen.
För att Region Gotland ska kunna strukturera och hålla sina allmänna handlingar
ordnade enligt den processorienterade arkivredovisningen som Riksarkivet
föreskriver i RA-FS 2008:4, antog Regionfullmäktige i mars 2019 en
regionövergripande struktur, i vilken samtliga nämnders processer och handlingar ska
redovisas.
Att redovisa Region Gotlands allmänna handlingar utifrån processer, innebär att
samtliga ärenden, åtgärder, insatser etc. ska beskrivas i form av processer i
informationshanteringsplanen och klassificeringsstrukturen
Alla myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar i en
informationshanteringsplan (som tidigare benämndes dokumenthanteringsplan).
Planen är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna
handlingar som finns och hur dessa ska hanteras. Klassificeringsstrukturen beskriver
verksamheten i form av verksamhetsområden.
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I samband med framställningen av den regionövergripande
informationshanteringsplanen och klassificeringsstrukturen, blev det uppenbart att
majoriteten av regionens processer/ärenden hanteras digitalt, vilket krävde att
Regionfullmäktige även antog ett nytt arkivreglemente, där hanteringen av
elektroniska handlingar klargjordes.
Alla sammanträdande nämnder kommer under 2020 att få möjlighet att yttra sig
kring implementeringsåtgärderna som föreslås specifikt för dem rörande
processorienterad informationshantering.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen föreslår att GVN vidtar följande implementeringsåtgärder för att
efterleva beslutade styrdokument kring arkiv- och informationshantering:
o För in processerna som hör till nämndens verksamhet i W3D3, så att
diarieföring utifrån processer möjliggörs.
o Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande earkivet.
o Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller
information som ska bevaras under 2020, så att leveranser kan ske till earkivet under 2021 och 2022.
o Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något
system, men som ska bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under
2022.
o Planera för export av övriga system som har information som ska
levereras till e-arkivet.
Beslutsunderlag
RS Remiss. Implementering av processorienterad informationshantering - fortsatt arkivhantering.
Förvaltningens förslag till remissvar
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-21

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Yttrande

GVN 2020/70
23 april 2020

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Till Regionstyrelsen

RS Remiss. Implementering av processorienterad
informationshantering - fortsatt arkivhantering
Remissen är besvarad genom att inkomma med synpunkter på de förslag som ligger
som beslut för Regionstyrelsen. Beslutet som ska tas i Regionstyrelsen gäller
implementeringsåtgärder för att efterleva beslutade styrdokument kring arkiv- och
informationshantering.
Yttrande

Åtgärdsförslag: För in processerna som hör till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhet i W3D3, så att diarieföring utifrån
processer möjliggörs, i enlighet med redovisade processer i
Klassificeringsstruktur Region Gotland.
Svar: Endast den centrala förvaltningen inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens arbetar idag i W3D3, med undantag för vissa enhetschefer.
För att få in samtliga verksamheter i W3D3 krävs det ett eget projekt inom
förvaltningen. Dels i att utbilda personal men också att upprätthålla att personer som
slutar/byter tjänst och börjar som ny inom UAF får rätt behörighet och står som
ansvarig för rätt ärenden. Det skulle även involvera systemägare för W3D3 för att
lägga in alla enheter och handläggare. Detta projekt kan startas upp först i slutet av
2020 eller våren 2021.
Åtgärdsförslag: Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det
kommande e-arkivet.
Svar: För att kunna leverera avslutade ärenden till ett e-arkiv behöver någon gå
igenom samtliga ärenden från 1 januari 2019 för att markera de ärenden eller
handlingar som ska gallras. Detta kräver tid och resurser som förvaltningen idag inte
ha. Detta måste planeras in att göra retroaktivt i W3D3. Det behövs även skapas
rutiner för handläggarna inom förvaltningen gällande vilka ärenden som ska bevaras
och vilka som ska gallras utifrån informationshanteringsplanen. Här krävs det
utbildning inom klassificeringsstruktur samt informationshanteringsplanen för
samtliga som är handläggare i W3D3. Detta kan enligt förvaltningen inte göras
förrän W3D3 har uppdaterats med klassificeringsstruktur. Här är förvaltningen
beroende av arbetet i W3D3 innan vi kan gå vidare med att utbilda personalen.
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Åtgärdsförslag: Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som
innehåller information som ska bevaras under 2020, så att leveranser kan ske
till e-arkivet under 2021 och 2022.
Svar: Förvaltningen upplever att det inte framgått tydligt vilka förväntningar som
finns från regionstyrelsen. Informationen från regionstyrelsen har först gått till
arkivansvariga inom nämnden, först långt senare har förvaltningschefen informerats
av regionstyrelsen om att detta ska göras. Vad det innebär väntar ännu förvaltningen
på i det delprojektdirektiv som regionstyrelsen ska skriva fram. Förvaltningen saknar
även projektdirektiv och en central projektledare som är sammanhållande och ett
stöd till förvaltningen i vad som behöver göras.
Finansieringen för e-arkiv ska ske inom nämndens budget vilket det inte har tagits
höjd för i budget för 2020. Detta måste tas med i budgeten för 2021 vilket medför att
leveransen till e-arkiv kan ske först hösten 2021 alternativt till 2022. Det beror på hur
mycket arbete det är med att säkra upp systemen för att kunna leverera till ett e-arkiv.
Åtgärdsförslag: Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger
i något system, men som ska bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet
under 2022.
Svar: Kan röra sig om till exempel handlingar på G: och H: katalogerna, OneDrive,
SharePoint med flera Det är ett stort arbete som berör samtliga anställda inom
förvaltningen. Här krävs det utbildning till samtliga anställda inom förvaltningen i
den nya informationshanteringsplanen för att veta vad som ska bevaras och vad som
ska gallras. Detta tillsammans med övriga punkter i denna remiss blir svårt att få klart
för leverans till 2022.
Finns det möjlighet för regionstyrelsen att ha utbildningar i
informationshanteringsplanen och klassificeringsstruktur för att underlätta för
samtliga nämnder?
Åtgärdsförslag: Planera för export av övriga system som har information som
ska levereras till e-arkivet.
Här behöver förvaltningen kartlägga vilka system som behöver förberedas för
leverans till ett e-arkiv. Förvaltningen behöver även planera in kostnaden för detta i
budget samt planera resurser för detta. Detta ser vi kan ske först efter 2022 då det är
mycket under 2020 och 2021 med de prioriterade verksamhetssystemen samt
införandet av W3D3 för samtliga enheter inom nämnden.
Övriga synpunkter:

Remissen är lång och det är svårt att förstå vad som krävs av förvaltningen. Eftersom
det inte, vid yttrandes skrivande, fanns några tydliga projektdirektiv eller
delprojektdirektiv har förvaltningen svårt att uppskatta vilka förväntningar som finns
från regionstyrelsen och vad som faktiskt kommer krävas av nämnden i slutänden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Andreas Unger
Ordförande

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Lena Nordström
Chef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning yrkeshögskola
Förslag till beslut

•
•

Informationen godkännes
Nästa rapport lämnas till nämnd i november

Bakgrund

Förvaltningen har i uppdrag att kontinuerligt lämna information om utbildningar
inom yrkeshögskola, detta ska göras i juni och december.
Uppföljning

Föregående rapport lämnades i november 2019. Utbildning- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) är fortfarande engagerade i två olika
yrkeshögskoleutbildningar (YH). Drift- och underhållstekniker där UAF själva är
utbildningsanordnare. Medicinsk sekreterare är den andra utbildningen, där är dock
inte Gotland anordnare utan det är ett samarbete med Lernia i Östersund och
Piteå/Luleå.
Vuxenutbildningen hjälper till med lokaler och teknisk utrustning samt LIA1 platser.
Efter sommaren var det också meningen att ett samarbete skulle komma igång med
utbildningsföretaget Nackademin om en utbildning till Energiingenjörer. Tyvärr var
det för få gotlänningar som sökte utbildningen och det var endast en som påbörjade
den. Den personen har sedan avbrutit utbildningen. Men, ett nytt försök kommer att
göras till hösten 2020.
Utbildning

Om- Anordnare
gång

Status

Övrigt

Drift- och
underhållstekniker

1

Vuxenutbildningen/
Campus Gotland

Årskull 1 avslutning
maj 2018

aug 2016maj 2018

Drift- och
underhållstekniker

2

Vuxenutbildningen /
Campus Gotland

Årskull 2 avslutning
maj 2019

aug 2017 –
maj 2019

Vuxenutbildningen /
Campus Gotland

Årskurs 3
avslutning maj
2020

aug 2018 –
maj 2020

Drift- och
underhållstekniker

1

2
3

Lärande i arbete (praktik)
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Drift- och
underhållstekniker

4

Vuxenutbildningen /
Campus Gotland

Årskurs 1 började
augusti 2019

sep 2019 –
maj 2021

Medicinsk sekr

1

Lernia Östersund/Piteå

Årskull 1 avslutning
juni 2018

Aug 2016juni 2018

Medicinsk sekr

2

Lernia Östersund/Piteå

Årskull 2 avslutning
juni 2019

aug 2017 –
juni 2019

Medicinsk sekr

3

Lernia Östersund/Piteå

Aug 2018 –
juni 2020

Medicinsk sekr

4

Lernia Östersund/Piteå

Årskurs 3
avslutning juni
2020
Årskursåret
1 började
första
augusti 2019

Aug 2019 –
juni 2021

sommaren

Drift och underhållstekniker

I Region Gotlands egen YH-utbildning till drift- och underhållstekniker avslutade
andra omgången av elever sina studier våren 2019. I båda de grupper som tagit
examen har de flesta fått ett arbete i eller i närheten av den bransch som utbildningen
syftar till.
I juni 2020 slutar den tredje gruppen av studerande. Det är 14 studerande i den
gruppen. I skrivande stund genomför de sitt examensarbete samt sina sista LIAveckor (praktik). Den sista skolförlagda delen av utbildningen genomgfördes sista
veckan i februari vilket innebär att den avgående klassen inte drabbats så hårt av
pandemin. Flera av dem har redan en fastanställning. Två av dem arbetar som
tekniker på Gotlandssnus, en är på Region Gotlands fastighetsavdelningen och en
fjärde arbetar på vattenverket i Hemse. För några av de studerande har det dock varit
svårt att hitta de sista LIA-veckorna då många arbetsgivare i vår inte har möjlighet att
ta emot praktikanter.
Hösten 2019 startade utbildningens sista grupp, när dessa studerande avslutar sin
utbildning i juni 2021finns inte YH-utbildnineng kvar längre. Totalt 20 stycken
antogs och påbörjade utbildningen. Under året har tre lämnat och 17 finns idag kvar.
De hann precis avsluta sin första period av LIA och var tillbaka på skolbänken under
två veckor innan vi fick avbryta den skolförlagda delen av undervisningen. Även om
verksamheten jobbat och jobbar med att skapa menigsfull utbildning på distans är
det svårt att genomföra utbildningen på det viset. Syftet med YH-utbildningen är att
man ska jobba i de yrken utbildningen syftar till. Eftersom det är tekniker går det inte
att teoretiskt läsa sig till nödvändiga kunskaper. De praktiska momenten är centrala
och avgörande. Förhoppningen är att det blir möjligt att öppna klassrummet igen
efter sommaren. Planering får då ske för hur utbildningen ska slutföras.
Utbildningsomgång
2016:1

1

2016:2
2017:1

2

2017:2
2018:1

3

2018:2
2019:1

4

Antal
elever/start

Avbrott

Kvar i
utbildning

21

3

18

18

0

18 (15
examen)

21

3

18

21

6

15

16

I arbete

13

Vet ej
ännu

16

16

2

14

Ännu i utb.

20

3

17

Ännu i utb.
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Medicinska sekreterare

Varje år har sex till sju elever genomfört sina studier. Resultatet har varit gott då de
flesta som tagit sin examen också erbjudits jobb inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Ett nytt och sista intag gjordes hösten 2019. Anledning till att
utbildningen inte fortsätter beror främst på att behovet av medicinska sekreterare på
Gotland är täckt.
Framtiden
Drift- och underhållstekniker

Hösten 2019 startades den fjärde och sista omgången av utbildningen. Förvaltningen
jobbar för att en ny ansökan, en kortare variant av en industriinriktad YH-utbildning
tas fram under kommande läsår och lämnas in till Yrkeshögskolemyndigheten 14
september 2020. Tanken är att den ska vara ettårig och starta till hösten 2021. På det
viset avslutar en kull varje år, vilket medför att parallella klasser undviks.
Förutsättningen för att ta fram en sådan ansökan är naturligtvis att industriföretagen
har intresse av en sådan.
Energiingenjör och satellitort

Den variant av samarbete som vuxenutbildningen haft med Lernia kring medicinska
sekreterare har delvis Yrkeshögskolemyndigheten tagit till sig genom att skapa något
som heter satellitorter. Det betyder att Region Gotland kan delta som en sådan vid
en annan utbildningsanordnares YH-utbildning. Då finns en studiegrupp på Gotland
som via videokonferenser, datorer och eventuellt egna övningar genomför
utbildningen på Gotland. Det första exemplet är en utbildning till Energiingenjör
som Stockholms största YH-utbildare Nackademin är utbildningsanordnare för.
Gotland knyter an som satellit och testar denna möjlighet. Tyvärr finns det inte
längre någon gotlänning kvar i den utbildningsomgång som började i augusti men ett
nytt försök görs till hösten 2020.
Samarbete sker med Nackademin och Stockholm/Gotlands byggmästareförening där
en ny YH-utbildning startar i höst, Arbetsledare – bygg och anläggning. Planerna är
att det ska finnas en mindre studiegrupp på Gotland. Detsamma gäller
Specialistundersköterska multisjuk aäldre där socialförvaltningen samarbetar med
utbildningsföretaget KUI. Även där är planen att en mindre studiegrupp finns på
Gotland.
Under året har också ett samarbete med sjöfartsnäringen fortsatt. För närvarande gör
branschen på Gotland en förberedande undersökning om man ska ta fram och lämna
in en ansökan om att få bedriva en eller flera YH-utbildningar. Idag finns i Sverige i
praktiken inte någon utbildning av motsvarigheten till vaktstyrman och maskinbefäl.
Existerande utbildningar är antingen på lägre eller den allra högsta befälsnivån.
Kompetensbristen för de båda yrkesgrupperna är stor, inte minst när fler fartyg
återigen flaggas in som svenska. När eller om en sådan ansökan ska göras är osäkert,
troligen blir det ingen ansökan under 2020. Vilken eventuell roll Region Gotland har
i det sammanhanget är inte klart.
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Övrig utbildningsanordnare

Utöver förvaltningens engagemang inom olika YH-utbildningar bedriver
Folkuniversitetet en YH-utbildning till tandsköterska. Vid årsskiftet avslutades den
första årskursen där ett femtontal studerande läser. De flesta av dessa fick arbete som
tandsköterska på Gotland. En ny årskurs startade under våren.
Företaget Yrkesakademin bedriver en nätbaserad utbildning till affärsutvecklare inom
besöksnäringen med Gotland som bas. Första examination sker i vår. Det finns i de
två årskurserna som pågår finns 10 till 15 gotlänningar. Utbildningen bidrar till att
öka kompetensen inom turism- och besöksnäringen.
Beslutsunderlag

Underlag från Jörgen Benzler, ansvarig för utbildningen Drift- och underhållsteknik i
Region Gotlands regi.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Jimmy Söderström
Ekonomichef

NIU LIU 2020 - 2023
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att Idrottsgymnasiet Gotland
(Wisbygymnasiet) får en budgetförstärkning över åren 2020 – 2023 med totalt
300 000 kronor.

Sammanfattning

Budgetramen1 för idrottsgymnasiet behöver successivt utökas för åren 2020 till 2023
detta för att tillgodose ett kvalitativt och brett utbud med hänsyn till den kommande
ökningen av antalet gymnasieelever. För att klara ökningen av antalet gymnasieelever
är ambitionen hos idrottsgymnasiet att utöka antalet inriktningar på den lokala
idrottsutbildningen (LIU) med fotboll, gymnastik och ridsport. Den totala ökningen
av idrottsgymnasiets budget för perioden är totalt 300 000 kronor och organiserat så
att 158 elever kan delta i idrottsgymnasiet. För att kunna finansiera en ökning av
antalet elever på idrottsgymnasiets föreslås en budgetförstärkning över tre år med
totalt 300 000 kronor vilket motsvarar i genomsnitt cirka 152 kronor per elev.
Omfördelning av grundbeloppet medför att idrottsgymnasiets budget ökar med
motsvarande 300 000 kronor och detta säkerställer därmed de ökade kostnader som
uppstår för idrottsgymnasiet. För att initialt klara år 2020 föreslås omfördelning inom
Wisbygymnasiets budget på motsvarande 50 000 kronor. Tabellen nedan beskriver
ramförstärkning och antal elever per budgetår.
Budgetår
2020

Ramförstärkning, tkr

2022

2023

VT

HT

VT

HT

VT

HT

VT

HT

-

50

50

100

100

150

150

150

Utökad ram per år, tkr
Antal elever

2021

50
-

100
108

108

100
129

129

50
151

151

158

Ärendebeskrivning

Idrottsgymnasiet fungerar genom ett avtal mellan Region Gotland och RF-SISU
Gotland2 (tidigare Gotlands Idrottsförbund) den så kallade Gotlandsmodellen. Syftet
med modellen är att kostnadseffektivt kunna erbjuda många idrotter och en
högkvalitativ utbildning i ett samarbete mellan Wisbygymnasiet och RF-SISU
Gotland samt de Specialdistriktsförbund som RF-SISU Gotland tecknar avtal med.

1
2

Fastställd budgetram för år 2020 är 713 000 kronor
RF-SISU = Riksidrottsförbundet – Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation Gotland
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Under de senaste åren har det inte funnits någon giltig överenskommelse mellan
parterna. Utbildningen har ändå fortsatt enligt tidigare upprättade avtal. Det är därför
av stor vikt att en överenskommelse tecknas med RF-SISU3 (tidigare Gotlands
Idrottsförbund) för att säkerställa utbildningens struktur. Alternativet att
Wisbygymnasiet ensamt skall bedriva utbildningen bedöms medföra problem med
både ökade kostnader samt att säkerställa personalförsörjningen.
Wisbygymnasiet ambition att starta utbildningarna LIU med inriktning; fotboll,
gymnastik och ridsport baseras på behovet av att jämna ut fördelningen mellan killar
och tjejer (i nuläget 70/30) samt en ökad konkurrens på idrottsutbildningar och
målsättningen att fler elever skall kunna kombinera en satsning i sin idrott med
gymnasiestudier på Gotland.
En förutsättning att en överenskommelse med RF-SISU ska komma till stånd är att
nämnden beviljar föreslagen budgetförstärkning.
En treårig överenskommelse kommer att upprättas med RF-SISU som part.
Överenskommelsen med RF-SISU och de organisatoriska och ekonomiska
förutsättningarna beskrivs som följer.
Kalkyler, idrottsgymnasiet 2020 - 2023

De efterföljande tabellerna avser de kalkyler som är grund för överenskommelsen
med RF-SISU. Den budgeterade fasta ersättningen avser planering förberedelse och
genomförande för hela gruppen studerande. De rörliga ersättningarna avser bland
annat efterarbete och bedömning med fokus på den individuella utvecklingen och
resultat. För idrotterna inom NIU fotboll krävs två instruktörer med fast ersättning
och för idrotterna inom LIU ishockey och fotboll krävs 1,5 instruktörer med fast
ersättning. Inom övriga idrotter vanligtvis endast en instruktör med fast ersättning.
Budgetåret 2020
Idrott

Elever 3
årskullar

Instruktörer/
Lärare

Antal

Antal

Ersättning för elever
Fast

Belopp

Rörlig

Summa

NIU
Fotboll

36

2

65 000

2 000

202 000

8

1

65 000

2 000

81 000

24

1,5

35 000

1 000

76 500

Orientering

7

1

35 000

1 000

42 000

Friidrott

3

1

35 000

1 000

38 000

LIU fotboll

15

1

35 000

1 000

50 000

Gymnastik

0

-

1 000

-

Ridsport

0

-

1 000

-

10 000

1 000

25 000

1 000

108 000

500

104 000

Summa

816 500

Innebandy
LIU
Ishockey

LIU-T

15

Övrigt RF-SISU

108

Fysträning

108

RF-SISU
samordning
Totalt antal elever

3

108

1

1

50 000

1

90 000

90 000

RF-SISU = Riksidrottsförbundet – Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation Gotland
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För tabellen ovan och samtliga efterföljande tabeller gäller nedan textavsnitt:
Kostnadsposten för LIU-T är kostnad för fystränare att kunna följa upp och
förbereda för eleverna på LIU-T. Övrigt RF-SISU är kostnader för sådant som
tränings-läger, profilkläder, fortbildning instruktörer, idrottsmateriel, marknadsföring
mm. Kostnadsposten för Fysträning är kostnad för fystränare som har gemensam
träning för alla elever. Kostnadsposten RF-SISU samordning är kostnad för
samordning av verksamheten så som antagningsprocessen, myndighetskontakter och
planerande och genomförande träningsläger.
Budgetåret 2021
Idrott

Elever 3
årskullar

Instruktörer/
Lärare

Antal

Antal

Ersättning för elever

Belopp

Fast

Summa

Rörlig

NIU
Fotboll

36

2

65 000

2 000

202 000

Innebandy

10

1

65 000

2 000

85 000

24

1,5

35 000

1 000

76 500

7

1

35 000

1 000

42 000

LIU
Ishockey
Orientering
Friidrott

3

1

35 000

1 000

38 000

LIU fotboll

30

1,5

35 000

1 000

82 500

Gymnastik

5

1

35 000

1 000

40 000

Ridsport

2

1

35 000

1 000

37 000

12

1

10 000

1 000

22 000

1 000

129 000

500

114 500

LIU-T
Övrigt RF-SISU

129

Fysträning

129

RF-SISU
samordning
Totalt antal elever

1

50 000

1

90 000

129

90 000
Summa

958 500

Budgetåret 2022
Idrott

Elever 3
årskullar

Instruktörer/
Lärare

Antal

Antal

Ersättning för elever

Belopp

Fast

Summa

Rörlig

NIU
Fotboll

36

2

65 000

2 000

202 000

Innebandy

12

1

65 000

2 000

89 000

24

1,5

35 000

1 000

76 500

Orientering

9

1

35 000

1 000

44 000

Friidrott

4

1

35 000

1 000

39 000

LIU fotboll

40

1,5

35 000

1 000

92 500

Gymnastik

10

1

35 000

1 000

45 000

4

1

35 000

1 000

39 000

12

1

10 000

1 000

22 000

1 000

151 000

LIU
Ishockey

Ridsport
LIU-T
Övrigt RF-SISU

151
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151

1

50 000

RF-SISU
samordning
Totalt antal elever

500

125 500

Summa

1 015 500

90 000
151

90 000

Budgetåret 2023
Idrott

Elever 3
årskullar

Instruktörer/
Lärare

Antal

Antal

Ersättning för elever

Belopp

Fast

Summa

Rörlig

NIU
Fotboll

36

2

65 000

2 000

202 000

Innebandy

12

1

65 000

2 000

89 000

LIU
Ishockey

24

1,5

35 000

1 000

76 500

Orientering

9

1

35 000

1 000

44 000

Friidrott

4

1

35 000

1 000

39 000

LIU fotboll

40

1,5

35 000

1 000

92 500

Gymnastik

15

1

35 000

1 000

50 000

6

1

35 000

1 000

41 000

12

1

10 000

1 000

22 000

1 000

158 000

500

129 000

Summa

1 033 000

Ridsport
LIU-T
Övrigt RF-SISU

158

Fysträning

158

RF-SISU samordning
Totalt antal elever

1

50 000

1

90 000

158

90 000

Bedömning

Förvaltningens bedömning och förslag är att nämnden beslutar att Idrottsgymnasiet
Gotland (Wisbygymnasiet) får en budgetförstärkning över åren 2020 – 2023 med
totalt 300 000 kronor. Detta för att tillgodose ett kvalitativt och brett utbud med
hänsyn till den kommande ökningen av antalet gymnasieelever och för att säkerställa
en hållbar struktur för idrottsutbildningen på idrottsgymnasiet (Wisbygymnasiet).
Detta är dessutom en förutsättning för att komma till stånd med en ny
överenskommelse med RF-SISU kring NIU och LIU4. Samarbetet kring
idrottsgymnasiet härrör från Gotlandsmodellen vars syfte är att kostnadseffektivt
kunna erbjuda många idrotter och en högkvalitativ utbildning i ett samarbete mellan
Wisbygymnasiet och RF-SISU Gotland samt de Specialdistriktsförbund som RFSISU Gotland tecknar avtal med.
Gotland är en ö-region med små möjligheter att samarbeta med andra kommuner
kring utbildningar och alternativet att Wisbygymnasiet ensamt skall bedriva
utbildningen bedöms medföra problem med både ökade kostnader samt att
säkerställa personalförsörjningen.
Även genus- och hälsoperspektivet bedöms gynnas av förslaget, bland annat då
föreslagna utbildningar inom LIU baseras på behovet att jämna ut fördelningen

4

NIU – Nationellt godkända idrottsutbildningar, LIU – Lokal idrottsutbildning
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mellan killar och tjejer på idrottsutbildningarna. Målsättningen är att fler elever skall
kunna kombinera en satsning i sin idrott med gymnasiestudier på Gotland.

Har nedan perspektiv beaktats:
Barn- och elevperspektiv

Ja

Jämställdhetsperspektiv

Ja

Landsbygdsperspektiv

Ja

Ekonomisk konsekvensanalys

Ja

Behövs utförligare information Not

Nej

Not

Exempelvis konsekvensanalys m.m.

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Lena Nordström, chef för gymnasie- och vuxenutbildning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Projekt JobbSam 3.0
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att utbildnings- och
utbildningsförvaltningen åtar sig projektägandeskapet för JobbSam 3.0 under förutsättning att samordningsförbundet FinsamGotland finansierar
verksamheten under projekttiden.

Sammanfattning

Samverkansmodellen/insatsen JobbSam har finansierats av samordningsförbundet
FinsamGotland sedan 2014. JobbSam riktar sig till en målgrupp i behov av
sammansatt stöd för att nå egen försörjning genom arbete eller studier.
FinsamGotland har planerat att igångsätta ett nytt projekt/insats, benämnt JobbSam
3.0, då tidigare insats inte kommer att förlängas. Insatserna har visat goda resultat
men har lidit av en otydlighet i ägandeskap och en svårighet i att kunna
implementeras i ordinarie verksamhet.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen bedöms kunna hantera detta ägandeskap, eftersom
verksamheten redan idag bedriver och samordnar liknande arbetsmarknadsinsatser.
Det kommer därav ges en bättre förutsättning för långsiktig organisatorisk och
strukturell hållbarhet för insatsen.
Bedömningen är därför att nämnden beslutar att uppdra åt utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, och dess arbetsmarknads- och integrationsenhet, att åta sig
projektägandeskapet gällande JobbSam 3.0. Detta givetvis under förutsättning att
samordningsförbundets beslutar att igångsätta JobbSam 3.0 och att verksamheten blir
finansierad enligt förslag.
Notering: Ärendet har till viss del bäring på ärendet om förrehabiliterade insatser och
finansiell samordning (GVN § 41, 2020-04-161) vilket kommer att hanteras av
regionstyrelsen och regionfullmäktige under 2020.

1

Ärendenr: GVN 2020/34
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Bakgrund

Samverkansmodellen/insatsen JobbSam2 har, i två versioner, finansierats av
samordningsförbundet FinsamGotland sedan 2014. Målgruppen är gotlänningar, 16–
64 år, i behov av stöd från flera håll för att närma sig målet egen försörjning genom
arbete eller studier. Metoden är arbetslivsinriktad rehabilitering med utökat stöd.
Socialförvaltningen har stått som projektägare för JobbSam och JobbSam 2.0
samtidigt som alla Finsams parter3 har stått bakom insatserna.
Enligt Finsams parter4 så har insatsen gett goda resultat på individnivå. Det har dock
visat sig vara svårt att implementera verksamheten i ordinarie strukturer trots att
behovet av insatsen har varit stort.
Målsättningen har hela tiden varit att skapa en långsiktigt hållbar modell för
flerpartssamverkan kring målgruppen. Att detta ska ske genom implementering anses
inte möjligt inom överskådlig tid, framför allt av ekonomiska skäl.
I oktober 2019 beslutade därför samordningsförbundets styrelse att inte förlänga
JobbSam 2.0 efter halvårsskiftet 2020. Samtidigt beslutades att förbundet även
fortsättningsvis långsiktigt ska finansiera en individstödjande insats med utökat nära
stöd. För närvarande finns 21 deltagare i JobbSam 2.0 (som skrivs över i ordinarie
verksamheter).
JobbSam 3.0

JobbSam 3.0 ska vara en plattform för integrerad samverkan kring arbetslivsinriktad
rehabilitering. Insatsen ska bygga på erfarenheter och metod från tidigare projekt och
samtidigt bygga upp en långsiktigt hållbar form för samverkan och organisation.
Målgruppen är gotlänningar, 16 - 64 år, med komplex problematik som gör att man
är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att bryta utanförskap. Det kan
vara personer som saknar egen försörjning, arbetslösa, personer med svårbedömda
och långvariga ärenden eller personer med diffus ohälsa och hinder för att nå
arbetsmarknaden. Deltagaren har behov, förutsättningar och möjligheter - men
behöver extra stöd för att komma till arbete eller studier.
Aktualiseringen kan ske från Finsams parter och externa aktörer och är inte kopplad
till offentlig försörjning. Ett bedömningsteam, med representation från Finsams
parter, ansvarar för att rätt målgrupp kommer till JobbSam, med de krav på
genomförande av individuellt utformad handlingsplan som tas fram. Rekryteringen
till JobbSam ska bygga på individens behov och möjligheter att klara de mål som
ställs upp.
Genom insatsen får deltagaren coachning med utökat stöd i samband med
arbetsträning. I det utökade stödet ingår genomgång av förhållanden som kan
påverka och vara hinder för deltagarens möjlighet att närma sig egen försörjning. Det
kan röra sig om ekonomi, bostad, levnadsvanor, friskvård, tekniska hjälpmedel,
samhällskunskap, kontakter med hälso- och sjukvård, barnomsorg med mera.
Finansiering och projektägarskap av JobbSam 3.0

JobbSam 3.0 kommer att finansieras av samordningsförbundet FinsamGotland. Det
är därför förbundets ekonomi som avgör hur stor grundbemanningen kan vara. Det
FinsamGotland, JobbSam. Länk: http://www.finsamgotland.se/jobbsam (hämtad 2020-04-30)
Medlemmar i samordningsförbundet FinsamGotland är: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland - med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Verksamheten bygger på
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
4 Enligt information från FinsamGotland.
2
3
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är också förbundsstyrelsen som har det yttersta ansvaret för ekonomi och inriktning.
För de närmaste åren finns drygt 2 miljoner kronor årligen avsatt i förbundets
budgetplan för denna verksamhet5.
Här är det viktigt att understryka att ett samordningsförbund inte varken kan eller får
bedriva egen verksamhet utan samordningsförbundet finansierar
verksamhet/projekt/insatser som ägs av en av förbundets parter.
Enligt FinsamGotland har det största problemet i de tidigare versionerna av
JobbSam varit ett otydligt projektägarskap. Formellt har projektet ägts av
socialförvaltningen men utan förankring i någon verksamhet inom förvaltningen.
Samtidigt har Finsams parter, i projektbeskrivningen, uttryckt ett gemensamt ansvar.
Denna tvetydighet har visat sig vara olycklig eftersom förutsättningarna förändrats,
framförallt för de statliga myndigheterna.
Med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som projektägare och en tydlig
koppling till arbetsmarknads- och integrationsenheten finns förutsättningar för
långsiktig organisatorisk och strukturell hållbarhet. Det öppnar också upp för
eventuell framtida utökad samverkan mellan enheten och Finsams parter.
Bedömning

Den målgrupp som JobbSam riktar sig till är till stor del individer som, utan insats,
riskerar att hamna mellan olika ansvarsområden. Det är individer i behov av särskilt
stöd, coachning och vägledning som inte är redo att ta steget in på arbetsmarknaden
eller att kunna påbörja en utbildning, utan detta särskilda stöd. Insatser motsvarande
JobbSam behövs - och om ingen verksamhet omhändertar dessa individer med ett
tydligt ägandeskap så kommer det att resultera i ökade kostnader för
försörjningsstöd, psykisk ohälsa och förlorad arbetskraft.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen innefattar verksamheter som exempelvis Steget, där man
samordnar arbetsmarknadsinsatser tillsammans med Arbetsförmedlingen och
bedriver insatser inom bland annat arbetspraktik. Enheten har därför förutsättningar
för att kunna implementera JobbSam 3.0 arbetssätt och verksamhet. Detta givetvis
under förutsättning av finansiering från samordningsförbundet.
En projektansökan håller just nu på att tas fram av FinsamGotland samt dess parter
och projektet/insatsen ska först beslutas av samordningsförbundets styrelse innan
JobbSam 3.0 helt kan igångsättas. Nästa styrelsemöte är planerat den 29 maj 2020
och beredningsgruppen ska ta fram ett förslag till styrelsebeslut. Målsättningen är att
JobbSam 3.0 kan starta den 1 september 2020.
Under förutsättning att JobbSam 3.0 beslutas av FinsamGotlands styrelse kommer
samordningsförbundet att finansiera verksamheten framåt med cirka 2 miljoner per
år. Detta enligt den budgetplan som förbundet har beslutat för tre år framåt.
Bedömningen är därför att nämnden beslutar att uppdra åt utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, och dess arbetsmarknads- och integrationsenhet, att åta sig
projektägandeskapet gällande JobbSam 3.0. Detta givetvis under förutsättning att
samordningsförbundets beslutar att igångsätta JobbSam 3.0 och att verksamheten blir
finansierad enligt förslag.

Medlen är inte fria att disponera för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Det ska finnas en styrgrupp med representation
från Finsams parter, och vill man göra förändringar måste det godkännas av Finsams styrelse.
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Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats:
Förvaltningen bedömer att ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta
beslut med anledning av barn- och elevperspektivet, jämställdhetsperspektivet eller
landsbygdsperspektivet. Det ekonomiska perspektivet har så långt det är möjligt
omhändertagits i denna skrivelse och kommer att fullt ut kunna analyseras när
samordningsförbundet fattat ett slutligt beslut gällande JobbSam 3.0
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-04
Framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, efter underlag
från FinsamGotland.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Förbundsordföranden för samordningsförbundet FinsamGotland
Enhetschefen för arbetsmarknads- och integration, UAF
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Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över remissförslag av Region Gotlands Kulturplan
2021-2024
Förslag till beslut



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

Sammanfattning

Ett förslag på Region Gotlands Kulturplan 2021–2024 har remitterats till de båda
utbildningsnämnderna för insamlande av synpunkter. Enligt tidsplanen ska
kulturplanen tas för beslut av regionfullmäktige i november 2020.
Förvaltningen har i tjänsteskrivelsen tagit fram ett, för de båda
utbildningsnämnderna, gemensamt förslag till yttrande på kulturplanen.
Bedömningen är att nämnderna godkänner förslaget till yttrande som sitt eget.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen har remitterat1 ett remissförslag av Region Gotlands
Kulturplan 2021–2024 till bland annat barn- och utbildningsnämnden (BUN) och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) för eventuella synpunkter på
kulturplanen. Vart fjärde år skriver Region Gotland fram en ny kulturplan som anger
ambitioner och inriktning för kulturpolitiken de kommande fyra åren.
Remissperioden är fram till den 18 juni och enligt tidsplanen ska kulturplanen tas för
beslut i regionfullmäktige i november 2020.
Vid framtagandet av kulturplanen så har regionstyrelseförvaltningen genomfört ett
trettiotal dialogmöten bland annat med institutioner, föreningar och enskilda
kulturskapare. Inriktningen på arbetet har förankrats med en politisk referensgrupp
(kultur- och fritidsberedningen) och en politisk styrgrupp.
Kultursamverkansmodellen infördes 2011 och innebär att varje region får en samlad
summa statliga medel att fördela till regional och lokal kulturverksamhet i respektive
region2. Statens kulturråds ansvar för fördelning av dessa statsbidrag till regional
1
2

”Region Gotland Kulturplan 2021-2024” samt ”Handlingsplan till Kulturplan 2021-2024”. Ärendenummer: RS 2019/1026
Länk: https://www.kulturradet.se/i-fokus/kultursamverkansmodellen/om-kultursamverkansmodellen/ (hämtad 2020-05-08)
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kulturverksamhet definieras av Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet.
De statliga medel som ingår i modellen uppgår till knappt 1,3 miljarder kronor av
vilka Region Gotland för år 2020 har tilldelats 24,3 mkr. Ur regionens egen budget
har 21,9 mkr avdelats för samma ändamål, vilket innebär att modellens fördelning till
de regionala kulturinstitutionerna för närvarande uppgår till 46,1 mkr3.
Inför fördelningen av medel ska regionen ta fram en kulturplan som beskriver
inriktningen på den regionala kulturverksamheten. Denna kulturplan arbetas fram i
dialog med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare i länet. Avsikten är att främja
en god tillgång till kultur för regionens invånare.
Planen redovisar inledningsvis lagar och villkor som styr planarbetet - för att därefter
ge en översikt över kulturens omfattning och kultursamverkansmodellens
konstruktion. Kulturplanen omfattar all kultur på Gotland, inte enbart de regionala
verksamheter som omfattas av modellens finansiering4.
Planens centrala del är tre fokusområden, vilka inleds med en vision som beskriver
ett önskat framtida läge, och verksamhetsområdena där varje konst- och
kulturområde beskrivs - regionala verksamheter såväl som andra. Till varje
verksamhetsområde finns ett antal mål kopplade benämnda ”Vi vill”. Dessa mål samt
efterföljande aktiviteter, benämnda ”Vi ska”, kommer att bearbetas in i den
handlingsplan5 som blir förvaltningens, institutionernas och kulturkonsulenternas
arbetsdokument.
Bedömning

Förvaltningen har utarbetat ett, för de båda utbildningsnämnderna, gemensamt
förslag till yttrande för att visa på ett samlat grepp för hela utbildningskedjan.
Förslaget är att nämnderna godkänner förvaltningens förslag till yttrande gällande
Region Gotlands Kulturplan 2021-2024 som sitt eget.
Yttrande
Nämnderna har först i detta yttrande gjort en övergripande bedömning på
kulturplanen som helhet, för att därefter kommenterat valda delar ur kulturplanen.
För att visa på ett gemensamt grepp för hela utbildningskedjan och
arbetsmarknad/integration så väljer utbildningsnämnderna att gå fram med ett
gemensamt yttrande.
Den övergripande bedömningen är att remissförslaget av Region Gotlands
Kulturplan 2021–2024 är ett ambitiöst framarbetat dokument. Det är däremot ett
glapp till att skolorna ska förstå, använda och ta del av det utbud som kulturplanen
belyser. Det bör även, kopplat till detta, nämnas att det finns en stress bland
verksamhetens medarbetare att hinna med allt som önskas och då blir risken att det
”frivilliga” väljs bort.
I kulturplanen samt i dess handlingsplan står ”Vi” (Vi vill) och ”Vår” vid beskrivning
av vision, mål och i den löpande texten. Det skulle vara lämpligt att inledningsvis
beskriva vilka ”Vi” är. För om det är en plan för Region Gotland så är det väl alla
organisationer som ska bidra till planen som är ”Vi”? I handlingsplanen står det att:
3
4
5

RSF tjänsteskrivelse ”Kulturplan 2021-2024 Remiss”, 2020-03-30
Övriga aktörer har istället möjlighet att söka och erhålla stöd ur den primärkommunala kulturbudgeten.
Handlingsplan till Kulturplan 2021-2024, 2020 -04-29
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”Region Gotlands kulturansvariga likväl som för berörda institutioner,
kulturkonsulenter och andra aktörer” är de som ansvarar för förverkligandet av
kulturplanens ”Vi vill”. I förslaget till regional utvecklingsstrategi för Gotland (RUS)
beskrivs inledningsvis ordet ”Vi”, en definition som även kulturplanen kan använda
sig av.
Käll- och referenshanteringen är bra i kulturplanen, med begreppsförklaring och
hänvisning till vidare läsning i dess fotnot. Kulturplanens språk och struktur är
lättillgängligt och väl avvägt.
Synpunkter på remissversionen av ny kulturplan (kapitelvis):
1. Inledning

Kommentar: För den ovane läsaren kan det vara bra om det inledningsvis finns en
kortare sammanfattning kring vad kulturplanen är för ett dokument, varför planen
finns, vem dokumentet riktar sig till och hur det ska användas. Detta skulle bidra till
ökad användbarhet samt underlätta förståelsen för intentionen med kulturplanen.
3.1.1 Kultur och hälsa (Fokusområde 1: Social hållbarhet)

Ur kulturplan: I nulägesanalysen för den regionala utvecklingsstrategin konstateras
att den psykiska ohälsan ökar, att var femte gotlänning har en mycket lågt socialt
deltagande och att ungefär hälften av öns äldre upplever en ofrivillig ensamhet,
särskilt på landsbygden.
Kommentar: Den psykiska ohälsan bedöms ha ökat även hos barn och tonåringar
och det är bra om den här aspekten synliggörs. Det är av stor vikt att resurser finns
för att elever/skolor på ett likvärdigt sätt över hela ön kan delta aktivt och/eller
passivt i olika kulturverksamheter.
3.1.3 Breddat deltagande, inkludering och tillgänglighet (Fokusområde 1: Social
hållbarhet)

Ur kulturplan: En åldersgrupp som i mycket liten utsträckning omfattas av det
offentligt understödda kulturutbudet är äldre ungdomar och unga vuxna.
Kommentar: Detta är en av de stora utmaningarna för skolan. Även om statliga
resurser erhålls, så behöver det finnas kompetens samt lokal- och logistikmöjligheter
för att genomföra nya arbetsformer och uppdrag.
3.1.4 Barn, ungdomar och unga vuxna (Fokusområde 1: Social hållbarhet)

Ur kulturplan: Kulturen är ett viktigt verktyg i arbetet med att uppnå mångfald,
integration och jämställdhet. Ett aktivt arbete med barn och unga i dessa frågor
skapar ett normkritiskt och långsiktigt socialt hållbart samhälle. Barn och unga är en
prioriterad målgrupp på både nationell och regional nivå. Men behoven skiljer sig
markant åt inom denna breda åldersgrupp varför vi kan dela in den i de tre grupperna
barn 0-12 år, ungdomar 13-18 år och unga vuxna 19-25 år.
Kommentar: Texten i kulturplanen stämmer bra med skolans uppdrag, men i
åldersindelningen är 0-12 år ett mycket stort spann. Det är rimligare att skilja på barn
i förskoleåldern (upp till sex år) eftersom förskolorna bedrivs utifrån andra
styrdokument och traditioner jämfört med grundskolorna. Förskolan och
grundskolan tillhör dessutom olika avdelningar inom verksamheten. Det handlar om
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olika förutsättningar för kulturverksamheten med olika kultursatsningar mot de olika
åldersgrupperna.
Ur kulturplan: Region Gotland har under föregående planperiod infört en
kulturgaranti som erbjuder alla barn och ungdomar i grundskolan regelbundna
möjligheter att aktivt delta i kulturaktiviteter samt att få ta del av ett varierat utbud av
professionella kulturupplevelser.
Kommentar: Det bör påpekas att arbetet med kulturgarantin ännu inte är slutfört.
Förhoppningen är att form och definition gällande kulturgarantin kan utföras under
hösten 2020. För att alla barn/elever ska kunna ta del av kulturgarantin så behöver
diskussioner kring exempelvis tillgänglighet och resurser till bussresor tas. Ett
boknings-/presentationsverktyg som gör det lätt för lärare/pedagoger att hitta och
boka kulturaktiviteter är också ett viktigt steg för att fullt ut kunna implementera
kulturgarantin. Arbetet pågår, men är avhängigt av teknik, finansiering och att hitta
samordning mellan aktörerna kring kulturgarantin.
Ur kulturplan: Likaså har ungdoms- och studentrabatter införts vid de regionala
kulturinstitutionerna där t ex Gotlands museum har rabatterad entré för studenter
och fri entré för barn och unga upp till 18 år.
Kommentar: Fri entré kan utnyttjas i betydande omfattning av Visbyskolor. Bara i
mycket begränsad omfattning kompenseras detta med bussbidrag för landsbygdens
skolor.
Ur kulturplan: Dock når den offentligt finansierade kulturen på Gotland äldre
ungdomar och unga vuxna (16-25 år) i mycket ringa omfattning varför denna
målgrupp ofta är hänvisade till ett privatfinansierat kommersiellt utbud.
Kommentar: Här finns ett behov av att utveckla samarbetsytor inom
verksamheterna som riktar sig till äldre ungdomar och unga vuxna för att hitta
former som passar målgruppen.
Ur kulturplan: Kulturutbudet för barn är gott, inte minst genom skolan, och Region
Gotland fortsätter att satsa på Skapande skola. Skapande skola ger barnen tillgång till
kulturens alla uttrycksformer och ökar deras möjligheter till eget skapande. Samtidigt
stärks samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.
Kommentar: Förutsättningarna för att Region Gotland kan satsa på Skapande skola
är genom medel från Kulturrådet, medel som måste sökas varje läsår, vilket kan vara
bra att tydliggöra. Kulturrådet tar beslut om bidrag (den 19/5 för 2020) och utifrån
bidragets storlek så får berörda skolor information om vilka val av kulturaktiviteter
de fått beviljade. Medlen för Skapande Skola är riktade till elever i årskurs F-9 samt
grundsärskola.
3.1.5 Landsbygder och mötesplatser (Fokusområde 1: Social hållbarhet)

Ur kulturplan: Även skolbarns möjligheter att åka till och från kulturarrangemang
begränsas delvis p.g.a. kostnaderna för att hyra en buss och p.g.a. ett regelverk som
inte medger subventionerade resor till andra resmål än Visby.
Kommentar: Det är bara att konstatera att det är ett bekymmer att skolorna på
landsbygden inte erhåller likvärdiga möjligheter som skolorna i Visby när det gäller
att ta del av kulturverksamheterna.
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3.1.6 Bildning, utbildning och fortbildning (Fokusområde 1: Social hållbarhet)

Ur kulturplan: Bildning och kultur hör samman och estetik och skapande i skolan
främjar allt lärande, varför samverkan mellan kultur- och utbildningssektorn är
grundläggande. Kulturskolan, folkhögskolan och gymnasieskolans estetiska
utbildningar är en viktig samarbetspart liksom biblioteken, som har en stor och viktig
roll i bildningsarbetet.
Kommentar: Det är bra att Kulturplanen på detta sätt lyfter den röda tråd som
måste finnas genom de olika utbildningsorganisationerna. Möjligen bör
studieförbunden nämnas redan här för att förstärka deras roll som en del av denna
samverkan. Något som dessutom bör synliggöras (förslagsvis i detta kapitlet eller i
3.1.4) är Fenomenalens verksamhet. Även om Fenomenalen fokuserar på teknik och
naturvetenskap så uppmuntrar verksamheten till bildning/utbildning genom lek och
samarbete och andra uttryck och lösningar, dvs av kulturkaraktär. Fenomenalen
samarbetar dessutom med flera kulturinstitutioner.
Ur kulturplan: Den nyligen införda barnkulturgarantin i grundskolan är därför ett
steg i rätt riktning. För de elever som önskar en djupare eller bredare profilering än
vad grundskolan kan erbjuda inom de estetiska ämnenas ram, är Kulturskolan och
gymnasieskolans estetiska program mycket viktiga komplement. Barn och unga får
där en möjlighet att utifrån sina egna intressen utveckla sina olika förmågor.
Kommentar: Bra sammanfattning gällande barnkulturgarantin, men som det redan
har nämnts så är kulturgarantin ännu inte införd – men förmodligen kommer den
vara det när kulturplanen har antagits. För tydligheten skull bör det nämnas att det
finns två gymnasieskolor på Gotland som erbjuder estetiska program, kommunala
Wisbygymnasiet och fristående Gutegymnasiet.
Ur kulturplan: Folkbildningen spelar en betydelsefull roll för ett gott samhälle och
en förbättrad folkhälsa. Verksamheter som tar tillvara på var och ens möjligheter
stärker demokratin och bidrar till att öka delaktigheten i samhället. Folkhögskolans
folkbildningsarbete är mycket omfattande liksom studieförbundens.
Kommentar: Beskrivningen gällande folkhögskolan är bra sammanfattad men
möjligen kan beskrivningen av studieförbundens roll och verksamhet förstärkas
något i texten, förslagsvis med några exempel på studiecirklar som de bedriver
bildning inom.
4.1.1 Kulturarvet (Utvecklingsområden – kulturarv)

Ur kulturplan: Även skolans behov av verksamhet och utbildningsinsatser för elever
ställer krav på att säkerställa en fortsatt utveckling av den publika verksamheten. Idag
är den programverksamhet som Gotlands Museum erbjuder skolorna på Gotland
gratis.
Kommentar: Mycket bra att programverksamheten på Gotlands Museum är gratis
för skolelever, men likvärdigheten på grund av obalans gällande bussbidrag är ett
problem.
4.2.2. Områdesgemensamma utmaningar – scenkonst (Barn och unga)

Ur kulturplan: Barn och unga utgör fortsatt en prioriterad målgrupp, där den
kulturgaranti som infördes 2020 blir ett verktyg för att nå alla barn genom skolor och
förskolor. Attraktiva utbildningar kan vara en motor till nyskapande och samtidigt
motivera unga gotlänningar att stanna kvar på ön.
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Kommentar: Även scenkonstföreställningar kan bli bättre utnyttjade av öns skolor
än vad de är idag. Sedan kan man diskutera ifall det verkligen är en utmaning
(negativt) att unga gotlänningar bosätter sig någon annanstans under en period i livet.
Det kan vara stärkande för den enskilda individen som kan ge ett mervärde för
Gotland så småningom.
4.2.2.2 Områdesspecifika utvecklingsområden – Musik (Talangutveckling)

Ur kulturplan: Hur kan Gotland bättre ta hand om sina många musiktalanger?
Talangerna är beroende av bra utbildningsvägar, från nybörjare till högre nivå, där
kulturskola, gymnasiets estetiska program, folkhögskola, kulturföreningar och den för
Sverige unika Tonsättarskolan bidrar.
Kommentar: Bra att den röda tråden genom utbildningarna syns.
4.2.4.2 Områdesspecifika utvecklingsområden – dans (Barn och unga)

Ur kulturplan: Barn och unga behöver möta dans på olika sätt redan i skolan. Även
om det idag erbjuds ett relativt stort utbud av kultur till skolorna är endast en liten
del av det dans.
Kommentar: Eftersom dans inte är ett eget obligatoriskt skolämne (i grundskolan6),
riskerar ämnet att bli otydligare och ha en svagare status, utifrån skolornas
styrdokument, jämfört med andra liknande uttrycksformer som t.ex. musik och bild.
Därför är det viktigt att dansen lyfts tydligt i kulturplanen.
4.6.2 Nuläge och områdesbeskrivning (Bibliotek och läsfrämjande)

Kommentar: Folkbiblioteken på Gotland har med all rätt en central del i
områdesbeskrivningen. För att vara än mer heltäckande så kunde skolbiblioteken
omnämnas mer specifikt eller så kan kopplingar dras till Biblioteksplanen7: I den står
bland annat att skolbibliotek i grundskolan är en del av skolornas pedagogiska
verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande och Wisbygymnasiets bibliotek
och Infoteket vid Vuxenutbildningen stödjer eleverna att självständigt söka och
värdera information enligt läroplanens föreskrifter.
4.6.4 Läsfrämjande och 4.6.5 Digital kompetens och delaktighet (Bibliotek och
läsfrämjande)

Kommentar: Detta ligger inom skolans huvuduppdrag och det finns styrdokument8
som driver på detta i än mer detaljerad grad. Enligt Kulturrådet så är uppgiften för
läsfrämjande (enligt kultursamverkansmodellen) att främja barn och ungas
fritidsläsning. Skolbibliotekens uppdrag är att vara en pedagogisk resurs i
undervisningen. Det finns möjligheter till samarbete gällande läsfrämjande men detta
begränsas till viss del av skolans möjlighet till deltagande (tid och resurser för
skolbiblioteken). De integrerade folk- och skolbiblioteken fungerar bra både som
pedagogisk resurs och resurs för fritidsläsning. Det är positivt att kulturplanen lyfter
läsfrämjande som ett utvecklingsområde och att det finns en vilja att arbeta aktivt
med läsfrämjande metoder som bidrar till alla gotlänningars läslust och läsutveckling särskilt som barn och ungas dagliga läsning minskar.

Skolor som anordnar dansarutbildning på grundskolenivå: Kungliga Svenska balettskolan, Svenska Balettskolan i Göteborg och
Svenska Balettskolan i Piteå. Länk: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-forgrundskolan/kursplaner-for-grundskolan
7 Biblioteksplan 2019-2021, 2019-10-21 (ärendenummer: RS 2018/1183)
8 Exempelvis läroplanerna
6

6 (8)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2020/384 GVN 2020/97

4.7.2 Utvecklingsområden (4. Talangutveckling samt barn och ungas litterära
skapande)

Ur kulturplan: Det ska finnas möjligheter för den som vill uttrycka sig i skrift att
utveckla sitt skapande. Insatser behöver göras för att öka mångfalden av röster i
litteraturen så att den i högre grad speglar befolkningen. Skrivande ska här ses i vid
bemärkelse och kan också inkludera sång- och raptexter, manusskrivande för film,
spel och teater m.m. Upplägg och marknadsföring av dessa insatser gentemot barn
och unga måste målgrupps- och behovsanpassas för stor spridning i deltagandet.
Kommentar: Stycket behöver förtydligas för att förstå tillvägagångsättet/syftet
bättre. Beskriver texten något som går utöver den ordinarie kollektiva undervisningen
i den obligatoriska skolan? I så fall är ansvarsfördelningen något otydlig. Vem ska
göra detta? Biblioteken, skolan eller Kulturskolan?
4.8.1 Nuläge och områdesbeskrivning (Film- och rörlig bild)

Ur kulturplan: Filmområdet är rikt både till omfång och innehåll och här finns
många aktörer: en regional filmfond, en aktiv studio för filmproduktion, och flera
privata aktörer. På utbildningsområdet finns två filmutbildningar på folkhögskolenivå
och ett filmpedagogiskt arbete som sträcker sig från förskola till gymnasium.
Kommentar: Här skulle Kulturskolan behöva lyftas. Kulturskolan administrerar
skolbio för skolor på hela ön, filmutbildning av förskole- och skolpersonal, samt har
egna film- och TV-produktionskurser för barn/ungdomar 12-19 år. Filmstrategin för
Gotland är positiv då den lyfter filmen som en konstform som har kommit långt när
det gäller att formulera hur man vill arbeta/samarbeta.
4.9.1 Nuläge och områdesbeskrivning (Spelkultur)

Ur kulturplan: Spelkulturen utgör en stor del av vardagen, i synnerhet för barn och
unga och spel tar allt större plats i den digitala världen. Spelområdet innefattar en
mångfald av kreativa uttryck och aktörer inom såväl bräd-, figur och rollspel som
digitala spel.
Kommentar: För många barn och ungdomar är spelvärlden mycket viktigt. Med
anledning av detta så är det positivt att spelkulturen lyfts fram som en konstform i
kulturplanen. Det måste däremot ändå påpekas att det finns avigsidor, som
exempelvis spelberoende, hos elever och deltagare inom nämndernas
verksamhetsområde.
/Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats:
Förvaltningen bedömer att ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta
beslut med anledning av barn- och elevperspektivet, jämställdhetsperspektivet,
landsbygdsperspektivet eller det ekonomiska perspektivet – utan dessa perspektiv har
så långt det är möjligt omhändertagits i denna skrivelse.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-26
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Regionstyrelseförvaltningens missiv ”Remissförslag av Vårt Gotland 2040 - regional
utvecklingsstrategi för Gotland”, 2020-02-28
Region Gotland remissförslag ”Vårt Gotland 2040 – Regional utvecklingsstrategi för
Gotland”.
Sammanställt av Fredrik Johansson, utredare på utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, efter underlag från Hans-Åke Norrby, avdelningschef
Kulturskolan.
Bilagor: ”Remissmissiv” samt remissförslag ”Vårt Gotland 2040 – Regional
utvecklingsstrategi för Gotland”.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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1. Handlingsplan
Handlingsplanen är en bilaga till Region Gotlands kulturplan 2021-2024 i avsikt att användas som arbetsmaterial av Region Gotlands kulturansvariga likväl som för berörda institutioner, kulturkonsulenter och andra aktörer som berörs av och ansvarar för förverkligandet
av kulturplanens mål – ”Vi vill”.
Handlingsplanen redovisas samma visioner, mål som Kulturplanen men har dessutom till
varje mål ett antal kopplade aktiviteter – ”Vi skall”, som avses genomföras under planperioden i avsikt att nå de uppsatta målen.
Handlingsplanen kan, liksom Kulturplanen, komma att revideras.

2. Disposition och ansvar
Rubriker inkl rubrikernas numrering följer samma rubriksättning som i Kulturplanen.
Efter varje mål eller grupp av mål skall i ett senare skede, när Kulturplanen är antagen,
anges vilken part som ansvarar för att målet uppfylls och för att aktiviteterna blir genomförda.

3. Fokusområden
3.1 Fokusområde 1: Social hållbarhet
VÅR VISION
Kulturen bygger broar mellan människor på Gotland. Dessa broar byggs genom att
kulturen används i ett aktivt tvärsektoriellt samarbete som verktyg i integrations-,
jämlikhets- och jämställdhetsarbetet, i ett målinriktat arbete för ungdomar och
unga vuxna och genom en god tillgång till mötesplatser
såväl i stad som på landsbygd.

3.1.1 Kultur och hälsa

Mål – Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

öka kunskapen inom området kultur och hälsa.

Aktiviteter – Vi ska
etablera ett tvärpolitiskt samarbete inom området kultur och hälsa.
 stärka möjligheterna för kulturlivets aktörer att medverka i samarbeten inom kultur och
hälsa.
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3.1.2 Jämställdhet, jämlikhet och inkludering

MÅL – Vi vill

Att Region Gotland och de organisationer som stöds med offentliga medel bejakar inkludering, jämlikhet och jämställdhet i sin verksamhet.

Aktiviteter – Vi ska
uppmana bidragsmottagande organisationer att anordna och/eller medverka i utbildningar i mångfald och jämställdhet.
 eftersträva en jämlik och jämställd fördelning av Region Gotlands kulturstöd.


3.1.3 Breddat deltagande, inkludering och tillgänglighet

Mål – Vi vill

Vi vill att lokaler där det offentligt understödda kulturutbudet presenteras och där möjligheter till eget skapande erbjuds skall vara tillgängliga för alla människor.

Aktiviteter – Vi ska
förlägga offentliga kulturarrangemang till lokaler som är fullt ut tillgängliga och användbara.
 informera om och marknadsföra kulturaktiviteter på ett brett och effektivt sätt i såväl
traditionella media som digitalt.


3.1.4 Barn, ungdomar och unga vuxna

Mål – Vi vill

att alla barn och unga har möjlighet att ta del av kulturupplevelser som ger dem en grund
att stå på i sitt identitetsbyggande, sin personlighetsutveckling och sina möjligheter att uttrycka sig konstnärligt och kreativt.

Aktivitet – Vi ska
implementera FN:s barnkonvention i verksamheterna.
 utveckla den nyligen införda barnkulturgarantin.
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Mål – Vi vill

att alla barn och unga uppmuntras genom kulturupplevelser och eget skapande att utveckla
en naturlig nyfikenhet inför konstnärliga uttryck och inför kulturarvet.

Aktivitet – Vi ska


prioritera ungdomar och unga vuxnas deltagande i kulturlivet genom att de regionala
kulturinstitutionernas utbud för ungdomar och unga vuxna utökas och genom att
denna målgrupp prioriteras i bedömning av ansökningar om kulturstöd.
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Mål – Vi vill

stärka tillgängligheten till kultur, med särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna.

Aktiviteter – vi ska
utöver de traditionella konstformerna, även stödja kulturformer som speglar barns och
ungas kulturutövande.
 genomföra ett projekt för att kartlägga äldre ungdomars och unga vuxnas intressen och
behov.


3.1.5 Landsbygder och mötesplatser

Mål – Vi vill

stimulera till en ökad aktivitet i de offentligt tillgängliga samlingslokalerna i landsbygder, i
tätorter och i Visby.

Aktiviteter – Vi ska
se över och förändra bidragsvillkoren för samlingslokalhållande föreningar så att öppen
och offentlig verksamhet premieras.
 förändra regelverket för subventionerade bussresor för skolklasser.
 bevaka att resebehovet för såväl skoltid, arbetstid och fritid beaktas i genomförandet
regionens inriktningsbeslut om en utökning av kollektivtrafiken från 2023.


3.1.6 Bildning, utbildning och fortbildning

Mål – Vi vill

stärka kunskapen om kulturens roll i bildning och lärande.

Aktivitet:


att verka för tillkomsten av fler estetiska utbildningsvägar

3.1.7 Kulturell mångfald och integration

Mål – Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

utveckla kulturverksamheter som verktyg för integration.

Aktiviteter – Vi ska

ge våra regionala institutioner och kulturkonsulenter i uppdrag att utarbeta strategier för
hur konst och kultur kan bidra i integrationsarbetet.
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3.1.8 Nationella minoritetskulturer

Mål – Vi vill

etablera former för dialog och samverkan med representanter för de erkända nationella minoriteterna.

Aktiviteter – Vi ska
genom biblioteken och på andra vägar fortsätta sprida kunskap om det offentligas ansvar
och minoriteternas särskilda rättigheter.
 utveckla kulturverksamheter som verktyg för integration.
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3.2 Fokusområde 2: Kulturskapandets villkor
VÅR VISION
På Gotland finns en god infrastruktur inom alla konst- och
kulturområden och utbildningar för konstnärligt och kulturellt verksamma
i alla åldrar och på alla nivåer. Tack vare en god tillgång till arenor, mötesplatser
och nätverk är Gotland en dynamisk plats som attraherar kulturskapare.

3.2.1 Mötesplatser, arenor och ändamålsenliga lokaler

Mål – Vi vill

förbättra tillgången till ändamålsenliga och professionellt utformade arenor för scen- och
bildkonst i Visby samt öka det kulturella utbudet i bygdegårdar och andra samlingslokaler.

Aktiviteter – Vi ska
undersöka möjligheterna att i samverkan med andra aktörer etablera arenor för scenoch bildkonst i Visby.
 förändra bidragsregler och andra åtgärder i syfte att stimulera till ökad verksamhet i bygdegårdar och andra samlingslokaler i tätort och på landsbygd.


3.2.2 Arvodesrekommendationer och försörjningsmöjligheter

Mål – Vi vill

skapa förutsättningar för att professionella kulturskapare ska kunna försörja sig på sin
konstnärliga verksamhet.

Aktivitet – Vi ska

införa en regel att
 samtliga professionella regionala och regionägda primärkommunala verksamheter skall
ersätta medverkande professionella kulturskapare enligt gällande avtal och arvodes-rekommendationer.
 rekommendera ideella arrangörer som erhåller kulturstöd från regionen att tillämpa motsvarande rekommendationer.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29
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Mål – Vi vill

skapa förutsättningar för förbättrat arrangörs- och producentskap i regionen.

Aktivitet – Vi ska

arrangera utbildningar i arrangörs- och producentskap i syfte att höja kompetensen hos arrangörer.
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3.2.4 Ekonomisk hållbarhet

Mål – Vi vill

undersöka möjligheter till förändrade prioriteringar inom befintlig verksamhetsbudget, öka
den externa finansieringen av kulturverksamheter samt stimulera till ökade utbyten mellan
kulturskapare.

Aktiviteter – Vi ska
kritiskt se över befintliga verksamheter, utgiftsposter och stödsystem för att finna möjligheter till effektivare medelsanvändning.
 arrangera utbildningar internt och för kulturlivets aktörer i olika möjligheter till extern
finansiering.
 verka för att externa bidragsgivare får en ökad förståelse för att förlängda löptider för
projekt.
 arrangera gränsöverskridande möten mellan kulturskapare och med arrangörer.
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3.3 Fokusområde 3: Kulturen som näring
VÅR VISION
Gotland är en unik plats som attraherar och utvecklar både enskilda kulturskapare
och företag inom kulturella och kreativa näringar. Gotlands varumärke som en
innovativ plats är starkt och kulturens betydelse för tillväxt och attraktivitet
för inflyttning, boende, besökande och företagande är bekräftad.
Det är lätt att driva företag inom kulturella och kreativa näringar
och regionen arbetar aktivt med att främja företagande inom dessa näringar.

3.3.1 – 3.3.2 Kulturella och kreativa näringar och besöksnäring

Vi vill
främja företagande inom de kulturella och kreativa näringarna och stödja nätverk och
mötesplatser som möjliggör möten mellan aktörer inom kulturella och kreativa näringar
och mellan dessa och övrigt näringsliv.
 stärka de icke-kommersiella besöksanledningarnas ekonomiska situation.
 stärka samverkan mellan de kulturella besöksanledningarna och besöksnäringen i stort.


Aktivitet – Vi ska

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29
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4. Verksamhetsområden
4.1 Kulturarvs- och kulturmiljöområdet
4.1.1 Kulturarvet
1. Regional utveckling och social hållbarhet

Mål – Vi vill

att det gotländska kulturarvet brukas för bildning, reflektion, folkhälsa och kreativitet.

Aktiviteter – Vi ska
bidra till bildning, hälsa och regional utveckling.
 utveckla arbetet med att vara den regionala mötesplatsen för samtal, debatt och delaktighet kring aktuella samhällsfrågor och demokrati, särskilt mot ungdomar och unga
vuxna.


2. Breddat deltagande

Mål – Vi vill

Att Gotlands museum eftersträvar att kvalitetssäkra verksamheten gentemot befintliga besökare liksom att nå och attrahera nya målgrupper.

Aktivitet – Vi ska
möta en väsentligt ökad efterfrågan från såväl internationella besökare, kryssningsgäster,
barn och unga samt nå upp till grundläggande kvalitets- och kunskapskrav genom att
producera en ny förhistorisk basutställning med fokus på Gotlands förhistoria från
stenålder till vikingatid.
 inom museets demokratiuppdrag särskilt uppmärksamma målgruppen unga vuxna.


3. Samverkan och tillgängliggörande

Mål – Vi vill

att det gotländska kulturarvet ska vara tillgängligt för såväl regionens medborgare som för
nationella och internationella besökare.

Aktiviteter – Vi ska
utveckla nätverk för kulturarvsaktörer såsom hembygdsföreningar, arbetslivsmuseer och
andra mindre museer för samverkan kring besöksmålsutveckling, marknadsföring, utbildningsinsatser, digitalisering och samlingsförvaltning.
 främja tvärsektoriell samverkan mellan kulturarvsaktörer och besöksnäringen, skolan
och hälso- och sjukvården för att nå breddat deltagande särskilt riktat mot unga vuxna.
 tillgängliggöra Gotlands Museums samlingar via digitalisering och öppet magasin.
 i takt med högre besöksantal säkra Gotlands museums krav på säkerhet, klimat och tillgänglighet i museets samlingar och utställningar.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29
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4.1.2 Kulturmiljö
1. Regional utveckling och social hållbarhet

Mål – Vi vill

att Kulturmiljöaspekter skall integreras i det regionala utvecklingsarbetet och skapa inkludering och delaktighet från medborgarna.


Aktiviteter – Vi ska

skapa förutsättningar för att samordning sker mellan berörda aktörer för prioritering av
insatser inom området och för implementering av handlingsplanen för Världsarvet
Visby Hansestad.
 ge medborgarna möjlighet att genom dialog påverka och inkluderas i processer som rör
kultur- och livsmiljön.

2. Kunskapsunderlag

Mål – Vi vill
medverka till framtagande av kunskapsunderlag inom kulturmiljöområdet för att skapa förutsättningar för strategiskt arbete och prioriteringar inom kulturmiljövården.

Aktiviteter – Vi ska
i ett samarbete mellan Region Gotland, Länsstyrelsen och Gotlands museum uppdatera
den regionala kulturmiljöstrategin och kulturmiljöprofilen.
 i samverkan med besöksnäringen och andra berörda aktörer göra prioriteringar av insatser inom kulturmiljöområdet.


4.1.3 Arkivverksamhet

Mål – Vi vill

fortsätta att utveckla Arkivcentrum som ett informations- och kunskapscentrum för ett vidgat användande där besökarna ges möjlighet att uppleva källorna och i en kreativ kunskapsprocess forska och skapa sin bild av historien och samhället.

Aktiviteter –Vi ska
utveckla den arkivpedagogiska verksamheten för att mera målinriktat arbeta med förmedling och lärande för öns skolelever från lågstadium upp till universitetsnivå.
 utveckla arbetet med strategisk insamling av det gotländska kulturarvet.
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4.2 Scenkonst – musik, teater och dans
1. Breddat deltagande

Mål – Vi vill
bredda deltagandet i de regionala institutionernas verksamheter.

Aktiviteter – Vi ska
Identifiera behov hos målgrupper som scenkonsten idag inte når och rikta insatser för
att nå dessa målgrupper.
 utveckla och se över mångfalden i repertoarerna för att nå ett breddat deltagande både
när det gäller unga vuxna och representation av mångfald på scen.
 säkra tillgängligheten till olika arrangemang.


2. Barn och unga

Mål – Vi vill

utöka och bredda kulturutbudet för barn, ungdomar och unga vuxna.

Aktiviteter – Vi ska
säkerställa barns möjligheter att, inom ramen för den s.k. kulturgarantin, uppleva och aktivt delta i kulturutövande, i skolan och på fritiden, både genom redan existerande verksamhet liksom i projektform – som till exempel ”Barns Sång”.
 fortsätta driva projektet ”Arts School Day” och att institutionerna fortsätter att göra
produktioner för barn och unga.


3. Lokaler och scener

Mål Vi vill

tillskapa nya eller identifiera befintliga lokaler som kan används för musik- teater- och dansverksamhet.

Aktiviteter – Vi ska
utveckla nya samarbeten för att dra nytta av och öka användningsgraden av redan existerande lokaler bl.a. i Gotlandsmusikens och Kulturskolans lokaler.
 sträva efter att behovet av scener finns med i planeringen vid om- och nybyggnad av fastigheter.
 förhandla fram avtal med redan existerande lokalhållare för lägre hyror av icke-kommersiella och ideella arrangemang.
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4. Samverkan

Mål – Vi vill

stärka kontaktytorna och förbättra samordning och kompetensutnyttjande kulturarrangörer
emellan.

Aktiviteter – Vi ska
utveckla strategier för ett samrådsforum för planering, samarbeten och gemensamt nyttjande av kompetenser och resurser.
 öka intresset för och användningen av webbplatsen Kulturens Ö som planeringsverktyg.


5. Scenkonst för utveckling och social hållbarhet
Foto: Karl Melander

Mål – Vi vill

att de regionala scenkonstinstitutionerna medverkar i arbetet med nya satsningar för en
jämlik och jämställd hälsa och för ökad attraktionskraft.

Aktiviteter – Vi ska
tillsammans med hälso-sjukvårdsförvaltning och socialförvaltning, diskutera möjliga
insatser och som en personalvårdsinsats på arbetsplatser inspirera till och medverka i
bildandet av teaterföreningar, personalkörer och -orkestrar.
 i samarbete med näringslivet och genom att dra nytta av nya digitala verktyg ytterligare
synliggöra öns kulturliv även utanför turistsäsong.
 i högre grad utreda och söka extern projektfinansiering.
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4.2.2 Musik
Talangutveckling

Mål – Vi vill

utveckla och tillvarata öns musiktalanger och nå en yngre publik.

Aktiviteter – Vi ska i syfte att bromsa avflyttning av musiktalanger undersöka möjligheten

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

att etablera ett gotländskt talangprojekt.
 i ett samarbete mellan Gotlandsmusiken och Kulturskolan och Länsmusiken i Kalmar
etablera ett ungdomsstorband.
 identifiera behov och möjligheter att stödja och/eller medverka i riktade aktiviteter mot
unga och unga vuxna inom nätverket för ung musik.
 identifiera behov och utveckla strategier för ökad delaktighet i områden med sociala
utmaningar.
 inrätta ett programråd för ett breddat utbud i Gotlandsmusikens repertoar.
i en samverkan mellan Gotlandsmusiken och lokala arrangörsföreningar etablera turnéslingor för frilansproduktioner inom kategorierna kammarmusik, jazz-, folk- och världsmusik samt populärmusik.
 utveckla och utöka Gotlandsmusikens och Kulturskolans samarbete.
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4.2.3 Teater
Breddat deltagande

Mål – Vi vill

bredda deltagandet inom teaterområdet.

Aktiviteter – Vi ska
undersöka förutsättningar för kulturresor med bussar till olika teater- och dansaktiviteter
 synliggöra och förbättra möjligheterna för unga vuxna att engagera och utbilda sig inom
teaterområdet.
 se över bristen på sammanhang och utbildningsvägar inom teaterområdet för unga
vuxna.


Mål – Vi vill

stimulera till konstnärlig förnyelse och kvalitativ utveckling.

Aktivitet – Vi ska
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utarbeta en teaterstrategi som skall ansvara för det övergripande utvecklingsarbetet i
syfte att öka förnyelsen samt stödja konstnärlig utveckling och främja kvalitet.
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4.2.4 Dans
1. Barn och unga

Mål – Vi vill

att barn och unga ska ha goda möjligheter att se på dans och att dansa själva.

Aktivitet – Vi ska
utveckla och förfina metoder för att jobba med barn och unga på dansområdet.

2. Samverkan

Mål – Vi vill

stärka infrastrukturen för dansområdet och tillföra nya resurser.

Aktiviteter – Vi ska
ta fram en strategi och en handlingsplan för dansområdet som skall ansvara för det
övergripande utvecklingsarbete i syfte att undersöka hur vi kan stärka infrastrukturen
för dansområdet på Gotland och därefter utarbeta en handlingsplan.
 undersöka olika möjligheter att stärka dansområdet med externa resurser, samt söka
dessa medel.
 undersöka behoven av utbildningsvägar för barn, unga och unga vuxna.
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4.3 Bildkonst

Mål – Vi vill
att Gotlands Konstmuseum ska stärka sin roll som en vital mötesplats och konstnärligt nav
med högkvalitativa utställningar i ändamålsenliga lokaler och med utökad program- och pedagogiska verksamhet.

Aktiviteter – Vi ska
finna en lösning på lokalfrågan för Konstmuseet genom samverkan och dialog med
Gotlands Museum och andra aktörer.
 bygga upp och utveckla konstpedagogisk verksamhet och en utökad programverksamhet
på Gotlands Museum genom att anställa en konstpedagog.


Mål – Vi vill
att den gotländska konstscenen ska vara vital med många aktörer och betraktare och
stimulera till eget skapande och att bildkonsten ska samverka med andra samhällsaktörer
för att bidra till samhällsutvecklingen och eftersträva ett breddat deltagande.

Aktiviteter – Vi ska
aktivt verka för att nå fler människor och nya grupper – t ex unga vuxna och boende i
områden med sociala utmaningar – genom nya arbetssätt och genom att initiera verksamheter i nya former och på nya platser, i tätorter och på landsbygd.
 öka samverkan mellan konstverksamheter och genomföra aktiviteter som stärker konstscenen i sin helhet.
 utforma verksamhetslokaler och ett bemötande så att konstnärer själva känner större
tillhörighet till konstscenen.


Mål – Vi vill

att nya utbildningar inom konstområdet etableras och att tillgången till fortbildningar förbättras för en ökad kunskapsnivå bland aktiva konstnärer, offentlig förvaltning och politik.

Aktivitet – Vi ska


föra en dialog med berörda parter med syfte att etablera en eftergymnasial utbildning
inom bild- och formområdet på Gotland.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Mål – Vi vill

etablera nya samarbeten kring den konstnärliga gestaltningen i offentliga miljöer.

Aktivitet – Vi ska


eftersträva att konstnärliga kompetenser involveras i ett tidigt skede i byggnads- och
stadsplaneringsprocesser.
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4.4 Slöjd, form och design
1. Strategiskt arbete

Mål – Vi vill

stärka området genom att utforma långsiktiga strategier.

Aktiviteter – Vi ska


utarbeta en övergripande strategisk plan för slöjd, form och design i samverkan med
berörda organisationer, designföretag och utbildningsanordnare.

2. Kompetensutveckling

Mål – Vi vill

utveckla och förädla kompetenser inom slöjd-, form- och designområdet.

Aktiviteter – vi ska
verka för tillkomsten av ett designcentrum och ett Makers space för produktutveckling,
kompetensstöd med koppling till verksamma designers och designutbildningar som ett
regionalt nav i experimenterande inom formområdet.
 främja förädling och produktutveckling av lokala, hållbara råvaror som. trä, lera och ull.
 verka för inrättandet av en designutbildning på högre nivå.


3. Breddat deltagande

Mål – Vi vill
öka intresset för slöjd, form och design och bredda deltagandet.

Aktiviteter – Vi ska
utveckla bilden av slöjd, form och design genom återkommande utställningar, föredrag
och seminarier.
 öka intresset för slöjd, form och design hos målgruppen ungdomar och unga vuxna
genom kompetensutveckling, fortbildning och inspirationsdagar.
Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29
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4. Samverkan

Mål – Vi vill
inspirera till en ökad samverkan mellan aktörer.

Aktiviteter – Vi ska
skapa nätverk, mötesplatser och verkstäder.
 skapa en dialog för samverkan mellan besöksnäring och aktörer inom slöjd, form och
design för att stärka områdets roll i varumärket.
 skapa former för långsiktig samverkan med skolor genom att erbjuda kompetensutveckling för lärare.
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4.5 Arkitektur

Mål – vi vill

stärka arkitekturområdet och att uppnå en utökad regional samverkan inom stadsbyggnadsoch arkitekturområdet

Aktivitet – vi ska
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utarbeta en regional arkitekturstrategi.

21 (30)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

4.6 Bibliotek och läsfrämjande
Bibliotek för alla – breddat deltagande

Mål – Vi vill

att biblioteken är angelägna och tillgängliga för alla.

Aktiviteter – Vi ska







utbilda personalen i användardialog och medskapande, bemötande och mångfald i syfte
att, i samarbete med kommuninvånarna, utveckla och anpassa bibliotekens verksamheter efter olika behov.
ta fram en strategisk kommunikationsplan i syfte att förbättra och målgruppsanpassa
bibliotekens utåtriktade kommunikation.
köpa in ett nytt fordon och utveckla och anpassa den mobila biblioteksverksamheten
efter nya riktlinjer i syfte att nå fler.
skapa uppsökande verksamheter för målgrupper som inte lika frekvent använder biblioteken, framför allt ungdomar och unga vuxna.
implementera barnkonventionen i biblioteksverksamheten samt uppmärksamma de
nationella minoritetskulturerna och minoritetsspråken och samverka med lokala
minoritetsgrupper.

4.6.4 Läsfrämjande

Mål – Vi vill

arbeta aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att främja gotlänningarnas läslust
och läsutveckling.

Aktiviteter – Vi ska
överföra insatser för små barns språkutveckling genom projektet Bokstart till ordinarie
verksamhet i samordning av länsbiblioteket.
 utveckla personalens kompetenser kring läsfrämjande metoder och genomföra insatser
framför allt gentemot barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, personer med dyslexi och andra funktionsnedsättningar.
 genomföra läsfrämjande insatser genom uppsökande verksamheter där människor
befinner sig i sin vardag.
 inleda en samverkan med Hälsofrämjande enheten och pröva biblioterapi och liknande
metoder.
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4.6.5 Digital kompetens och delaktighet

Mål – Vi vill

att personalens digitala kompetens utvecklas och verksamheten bidrar till att öka allmänhetens digitala delaktighet, kompetens och medie- och informationskunnighet.

Aktiviteter – Vi ska
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Länsbiblioteket ska fortsätta att utvecklas som nav för folkbibliotekspersonalens kompetensutveckling kring digital kompetens och MIK-frågor.
bidra till att öka allmänhetens digitala delaktighet – framförallt äldre, personer med
funktionsnedsättningar och nyanlända – genom samverkan inom regionen och med övriga samhällsaktörer och med insatser både i och utanför biblioteksrummet.
stärka allmänhetens digitala kompetenser och medie- och informationskunnighet genom
olika aktiviteter på biblioteken.
särskilt prioritera aktiviteter för att stärka barn och ungas MIK-kompetenser och förstärka samarbetet med Film på Gotland kring dessa frågor.
arbeta för att tydliggöra bibliotekens roll som förmedlare av pålitliga informationskällor
gentemot allmänheten genom aktiviteter och strategisk marknadsföring.
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4.7 Litteratur
1. Organisatoriska förutsättningar

Mål – Vi vill

stärka litteraturen som konstform genom att samordna, samverka, synliggöra och stödja aktörer, processer och infrastrukturer inom konstområdet.

Aktiviteter – Vi ska
inrätta en litteraturutvecklartjänst vid länsbiblioteket med ett övergripande ansvar för
litteraturen som konstform och de regionala insatserna inom området.
 inrätta ett litteraturråd med fokus på samverkan och utvecklingsfrågor.
 återkommande sammankalla nätverksträffar för litterära aktörer på Gotland med fokus
på kontaktskapande, erfarenhetsutbyte, samverkan och fortbildning.


2. Synliggörande

Mål – Vi vill

Att litteraturen på Gotland är synlig för gotlänningarna

Aktiviteter – Vi ska






återkommande arrangera litteraturscener runt om på ön i samverkan med organisationer,
institutioner och aktörer på litteraturområdet.
med ett vidgat textbegrepp som grund och i samverkan med andra konstområden utveckla nya samarbeten mellan litteratur, film, teater och musik.
i samverkan med andra aktörer skapa scener för poetry slam/spoken word.
utveckla folkbiblioteken i sin roll som värd för litterära evenemang och förmedlare av
lokal litteratur och utveckla Gotlands bokmässa som mötesplats och evenemang
synliggöra gotländska litterära aktörer för skolan och andra uppdragsgivare internt och
externt, i biblioteksrummen och digitalt.

3. Goda villkor för litterärt verksamma

Mål – Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

att litterärt verksamma har goda arbetsvillkor.

Aktiviteter – Vi ska
lyfta arvodesfrågan för författare och ett kommunikationsarbete för att sprida
kunskapen om avtalsenliga ersättningar till uppdragsgivare.
 sprida kunskap om lokala och nationella stöd och stipendier till litterära aktörer
och ge råd vid ansökningsförfarandet.
 undersöka möjligheter att anordna lokaler och platser för skrivande i samverkansmöten
med de större litterära aktörerna och externa intressenter.
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4. Talangutveckling samt barn och ungas litterära skapande

Mål – Vi vill

Främja talangutveckling inspirera barn och unga till eget litterärt skapande.

Aktiviteter – Vi ska
regelbundet arrangera skrivarkurser för barn och unga och undersöka möjligheten att arbeta med skrivande inom ramen för regionens feriejobb.
 utveckla en årlig novelltävling för unga i samverkan med andra litterära aktörer.
 kommunicera möjligheten att anlita lokala skrivpedagoger inom biblioteken och till skolan, kulturskolan, ungdomsgårdarna och studieförbunden.
 pröva metoden mentorskapsprogram genom att arvodera etablerade författare för rådgivning och stöd i träffar med blivande författare.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29



25 (30)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Handlingsplan till
Kulturplan 2021-2024

4.8 Film- och rörlig bild
1. Visning och spridning

Mål – Vi vill

att öns visningsaktörer/arrangörer ska ges möjlighet till teknisk upprustning samt kunna
ha god tillgång till utbildade maskinister över hela ön.

Aktiviteter – Vi ska
inventera de mindre biografernas visningsteknik och fortbildningsbehov samt kartlägga
tillgången på visningsteknik för övriga arrangörer.
 skapa ett stärkt forum för nätverkande för visningsarrangörer som även inkluderar
filmstudioverksamhet, fortbildningar och filmmaskinist-utbildningar.


2. Tillväxt och attraktionskraft

Mål – Vi vill

att filmverksamheten på Gotland ska stärka bilden av Gotland och vara en självklar del
av den identitet som formar människorna på Gotland.

Aktiviteter – Vi ska
genomföra kommunikationsinsatser kring filmens positiva effekter för den gotländska
befolkningen och därmed bidra till en stärkt självkänsla och ett långsiktigt stöd för
filmproduktion på Gotland.
 i en sektorsövergripande samverkan med besöksnäringen stärka möjligheterna till
utveckling av filmrelaterad turism.


3. Barn och unga

Mål – Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

göra barn och unga delaktiga i den filmpedagogiska verksamheten, att filmen ska vara ett
verktyg för lärande i skolan och att medie- och informationskunnigheten hos pedagoger
inom olika sektorer ska öka.

Aktivitet – Vi ska
årligen arrangera en MIK-dag som riktar sig till öns pedagoger.
 starta ett nätverk för filmintresserade pedagoger som inspirerar till nya metoder och
idéer kring film och filmpedagogik, till exempel genom att vidareutveckla elevdrivna
skolfilmfestivaler, skapa fler ungdomsfilmstudios och en årlig regional filmfestival.
 verka för att barn och unga ges tillgång till kvalitetsfilm på biograf och i klassrummet.
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4. Talangutveckling och professionell produktion

Mål – Vi vill

att det ska finnas goda incitament för talanger, professionella filmare och filmarbetare att
bo, leva och verka på Gotland året runt.

Aktiviteter – Vi ska
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utveckla ett mentorsskapsprogram för talanger, filmskapare och filmarbetare.
arrangera de nationella Talangdagarna på Fårö samt manustävlingen Efter Bergman.
erbjuda kompetensutveckling och skapa lokala, nationella och internationella nätverk
och mötesplatser för öns fria professionella, filmarbetare och -aktörer.
säkerställa finansiering av fortsatt produktion av långfilm och dramaserier på Gotland.
ska utnyttja öns geografiska position till att bygga nationella och internationella samarbeten som utvecklar och förnyar filmmediet.
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4.9 Spelkultur
1. Synlighet och ökad förståelse för spel som konst- och kulturområde.

Mål – Vi vill

medverka till en ökad kunskap om och synlighet för spel som konst- och kulturområde
samt som en motor för innovation och utveckling inom andra områden.

Aktiviteter – Vi ska
införa bidragsformer för att kunna inkludera spel som ett kultur- och konstområde.
 ge allmänheten möjligheter till ökad kunskapsinhämtning om spelområdet.
 genomföra kommunikationsinsatser för att synliggöra området.
 kartlägga kanaler och aktörer som skulle kunna samverka för att nå sina målgrupper.


2. Mötesplatser

Mål – Vi vill

verka för tillkomsten av fler mötesplatser och tillgängliga lokaler för kreativa spelaktiviteter
och möjligheter till nätverkande.

Aktivitet – Vi ska


kartlägga vilka möjligheter regionen har att bidra till nya mötesplatser för den kreativa
spelkulturen och för spelskapande.

3. Spelkunnighet för barn och unga

Mål – Vi vill

skapa likvärdiga möjligheter för barn och unga att delta i spelkulturen och själva få prova
på eget spelskapande.

Aktiviteter – Vi ska
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regelbundet arrangera spelaktiviteter för barn och unga på bibliotek samt på öns
ungdomsgårdar och Fenix ungkulturhus.
öka spelkunnigheten hos allmänheten .
uppmuntra möjligheter till spelskapande inom Skapande skola.
kartlägga och kompetensutveckla inom spelkunnighet för personal inom berörda
verksamheter inom Region Gotland.
skapa ett spelnätverk för dialog med öns spelaktörer kring områdets behov och
utmaningar.
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4. Ökad samverkan mellan Uppsala universitets institution för speldesign
och regionens verksamheter

Mål – Vi vill

verka för en ökad samverkan mellan universitet och Region Gotland inom flera områden
och gärna på forskningsnivå.

Aktiviteter – Vi ska
se över möjligheterna kring samverkansprojekt med Uppsala universitet.
 undersöka förutsättningarna för forskningsprojekt att knyta an till det lokala samhället.
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4.10 Konst- och kulturfrämjande verksamhet
Förändrad konsulentorganisation

Mål – Vi vill

genom en uppdaterad och modern konsulentverksamhet uppnå högre effektivitet, ett
bredare utbud, större samverkan och långsiktig hållbarhet i mötet mellan konsten och
publiken.

Aktivitet – Vi ska
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utreda hur konsulentverksamheten framgent skall organiseras och samordnas med
kulturenhetens bemanning och uppdrag.
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1. Inledning
1.1. Planeringsförutsättningar

Samtidigt som denna kulturplan tas fram genomför Regionen ett arbete med att utarbeta en
Regional Utvecklingsstrategi. Det arbetet inleddes med att göra en nulägesanalys vilken har
legat till grund för många bedömningar i denna kulturplan. I denna nulägesanalys konstateras
att megatrender som urbanisering och globalisering, värderingsförflyttningar, den digitala
utvecklingen och miljö- och klimatfrågan påverkar oss alla. Här betonas Agenda 2030, som
är central i den regionala utvecklingsstrategin och där vi ser att kulturen har en betydelse både
ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Gotlands del konstaterar analysen att vi har kvaliteter att bevara och utmaningar att möta.
Tillit, närhet och ett stort socialt kapital är värden som är stora och som vi måste bevara
liksom ett högt politiskt valdeltagande och en rikedom på föreningar. Öns attraktionskraft
med ett rikt kulturutbud och unika kultur- och naturmiljöer är en tillgång liksom en jämfört
med riket mycket positiv utveckling inom de kreativa näringarna.
Det sociala deltagandet är detta till trots en utmaning; var femte person på Gotland konstateras ha ingen eller en mycket låg social interaktion och hälften av öns äldre befolkning upplever en ofrivillig ensamhet. Den fysiska hälsan upplevs av de flesta som god men det finns
ojämlika skillnader samtidigt som en ökning av psykisk ohälsa kan ses. En stor utmaning är
den demografiska utvecklingen: inom de närmaste åren beräknas den arbetsföra befolkningen minska medan åldersgrupperna 0-18 och 65+ beräknas öka kraftigt (se diagram nedan). Dessa är områden som behöver adresseras och i många fall kan kulturen ha en betydelse
för en positiv utveckling på det sociala området, för en ökad attraktion för inflyttning och
för en förstärkt arbetsmarknad inom de kreativa näringarna.
1.2 Konst och kultur på Gotland

Ett levande kulturliv är en omistlig del av det demokratiska samhället och ett kännetecken
för en dynamisk, aktiv och attraktiv region. Tillgång till ett kulturutbud av hög kvalitet och
möjligheter till eget skapande bidrar till nya möten och ett rikare liv, det bygger broar mellan
människor och stärker tilliten i samhället.
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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. Genom möten mellan samtida uttryck och det gotländska kulturarvet har ön en särställning som bidrar till en attraktiv och livskraftig mylla för innovation och tillväxt liksom
för social samvaro och personlig utveckling.
Kulturarvet är rikt och unikt 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, rikedom 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.
Tillgången till skapande kulturaktiviteter, till kultur i skolan och läs- och språkutveckling är
viktiga delar för goda uppväxtvillkor. Kulturutbudet är mycket rikt för barn, för vuxna och
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äldre, men för gruppen ungdomar och unga vuxna behöver tillgången till kultur och möjligheterna till eget skapande förbättras.
Gotland är en av tre regioner i landet där den största tillväxten inom kulturella och kreativa
verksamheter har skett de senaste åren1. På ön finns drygt 1.000 aktiva företag inom de kreativa näringarna. Med en stark kulturell infrastruktur och ett stort antal kreativa kulturskapare
har en positiv utveckling inom dessa näringar stor betydelse för hållbar tillväxt och attraktiva
livsmiljöer.
Kulturen är en stark reseanledning och våra besökare är flitiga kulturkonsumenter. Det omfattande utbudet medför att konkurrensen om publiken blir stor, men samtidigt finns ingen
grannkommun att enkelt resa till varför kulturkonsumtionen oftast stannar inom regionen.

1.2 Kulturell infrastruktur

Landskapet och länet Gotland, som den 1 januari 2011 blev Region Gotland, ansvarar för de
områden som tidigare var både primärkommunala och landstingskommunala uppgifter. På
grund av att regionen består av endast en enda kommun där det regionalt- och det kommunalt finansierade riktar sig till en och samma befolkning omfattar kulturplanen hela regionens
kulturliv. Finansieringen genom kultursamverkansmodellen omfattar dock endast de regionala institutionerna (se 1.2.1 nedan). Kulturplanens mål och ambitioner är därför tvingande
för dessa, medan de för det ideella och det fria professionella aktörerna ska ses som vägledande. Planens mål och skrivningar är också vägledande kriterier för utgivandet av kulturstöd
inom den primärkommunala verksamheten.
Samverkan är, tillsammans med ett tydligt politiskt ledarskap, nyckeln och den avgörande
framgångsfaktorn. Området är komplext och kräver såväl ett starkt engagemang som initiativkraft och förändringsbenägenhet, både från politiskt håll och från verksamheterna själva.
1.2.1 Regional kultur inom regionen

Till den regionala delen hör de institutioner och verksamheter som erhåller både statligt och
regionalt stöd och som ingår i kultursamverkansmodellen. Här finns en kvalitetsmässig spets
och en stor professionell kompetens. Institutionerna har i sitt uppdrag att också vara en
resurs för det fria kulturlivet. De regionala kulturinstitutionerna är Gotlands museum,
Gotlands musikstiftelse (Gotlandsmusiken), Länsteatern på Gotland, Film på Gotland,
Gotlands länsbibliotek, samt kulturkonsulenter som bedriver konst- och kulturfrämjande
verksamhet.
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1.2.2 Primärkommunal kulturverksamhet inom regionen

Till den primärkommunalt understödda kulturen räknar vi det fria kulturlivet i form av kulturorganisationer och de många fria kulturskaparna, ideella såväl professionella inom de kreativa näringarna. Dessa arbetar enskilt, i företag, föreningar eller grupper och verkar utanför
institutionerna. Region Gotlands kulturenhet ansvarar för primärkommunal kulturverksamhet och för utvecklingsarbete och samverkan med andra politikområden. Folkbiblioteken
representeras av ett integrerat folk- och universitetsbibliotek samt distriktsbibliotek och en
bokbuss. Nämnas bör också Kulturskolan, Fenix ungkulturhus och Arkivcentrum Gotland.

1

Enligt statistik från Tillväxtverket
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1.2.3 Statliga institutioner på Gotland

Riksantikvarieämbetet är lokaliserat till Visby och är den statliga myndighet som ansvarar för
frågor rörande kulturarv och kulturmiljö. Länsstyrelsen på Gotland har ett övergripande
myndighetsansvar för samma område. Riksarkivet är den statliga delen av Arkivcentrum
Gotland. Uppsala Universitet omnämns nedan under 1.2.5.
1.2.4 Kulturorganisationer

Föreningslivet på ön är rikt och aktivt. Inom kultursektorn återfinns cirka 250 föreningar
och organisationer inom alla konst- och kulturområden, verksamhetsinriktade såväl som arrangörsföreningar. Inom kulturarvsområdet och på landsbygden är föreningsverksamheten
särskilt omfattande med bland annat sjuttiotalet hembygdsföreningar och ett sextiotal
bygdegårdsföreningar som fungerar som bygdens sociala mötesplats. Härutöver finns ett
stort antal privata aktörer och företag som i olika organisationsformer bedriver professionell
kulturverksamhet.
1.2.5 Konstnärliga och kulturella utbildningar

Estetiska utbildningar inom kulturområdet i Region Gotlands regi består av estetiska ämnen
och program i grund- och gymnasieskolan; av Kulturskolans verksamhet inom ämnesområdena musik, dans, teater, bild och film- och TV-produktion samt; av Gotlands folkhögskola
som anordnar utbildningar inom film, manus, foto, musik, textil och skrivande. Studieförbunden bedriver folkbildning och utbildningsverksamhet inom olika kulturområden och
arrangerar kulturprogram. Högre utbildningar erbjuds av Gotlands tonsättarskola och
Uppsala Universitet Campus Gotland, som inom kulturområdet arrangerar utbildningar i
arkeologi, antikvarisk byggnadsvård och speldesign.

2. Kulturpolitiska mål
Kulturplanens mål anges under kapitlen 3. Fokusområden och 4. Verksamhetsområden med
benämningen ”Vi vill”. De konkreta aktiviteter som avses genomföras under kulturplaneperioden återfinns i en Handlingsplan, som utgör en bilaga till Kulturplanen.
2.2 Nationella kulturpolitiska mål

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

De mål och prioriteringar som görs i denna kulturplan har sin grund i de nationella kulturpolitiska målen och i Region Gotlands styrdokument och kulturpolitiska prioriteringar.
De nationella kulturpolitiska målen anger att ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande
och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”
För att uppnå målen anges att den nationella kulturpolitiken ska:
 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor.
 Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
 Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
 Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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Statens kulturråd har formulerat kriterier för bidragsfördelning inom kultursamverkansmodellen. Dess kriterier är fr.o.m. 2021 reviderade och formuleras enligt följande:
”Målsättningen med Kulturrådets prioriteringar är att bidra till att regionala kulturverksamheter ökar tillgängligheten till kultur och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse. Till grund för de prioriteringar som görs inom verksamhetsbidraget ligger följande strategiska områden:
 utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka samverkansformer
och interregionala samarbeten.
 ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur.
 insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.
En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger goda
möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer utan offentlig
huvudman, så kallade fria aktörer.”

2.3 Regionala mål, program och kulturpolitiska prioriteringar
2.3.1 Regional Utvecklingsstrategi – RUS

Kulturens betydelse för regional utveckling har beskrivits och konstaterats i årtionden.
Kultur har en betydelse långt utöver den rent konstnärliga verksamheten. Kultur kan tillföra
en viktig dimension till andra samhällsområden, men också – i samverkan med andra politikområden – fungera som motor för regional utveckling och tillväxt.
Den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040, är det övergripande styrdokumentet
för det regionala utvecklingsarbetet. Det tar sin grund i Agenda 2030 och är väg-ledande och
anger inriktning för alla utvecklings- och tillväxtinsatser i regionen de närmaste 20 åren.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Utmaningar och prioriteringar i RUS

Kultur är ett av tio insatsområden i RUS och i kulturavsnittet definieras ett antal utmaningar:
 En ökad samverkan – kulturen har ett värde i sig men har också stor betydelse för andra
områden. 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 för såväl samhället som individen.
 Breddat deltagande – en utmaning är att uppnå ett breddat deltagande. Kulturutbudet är
mycket rikt för barn, för vuxna och äldre. Men för gruppen ungdomar och unga vuxna
behöver tillgången till kultur och möjligheterna till eget skapande förbättras.
 Kulturarvet – en utmaning är att prioritera i den stora tillgången av objekt och att värdera
varje plats unika karaktärsdrag vid utveckling och förändring.
 Ett rikt kulturliv – här finns en utmaning i bristen på för kulturen anpassade lokaler.
 Kreativa näringar – en utmaning är att främja en god näringslivsutveckling för de kulturella
och kreativa näringarna.
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Med utgångspunkt från dessa utmaningar anger den regionala utvecklingsstrategin fem insatser som skall prioriteras. Se 2.3.2 nedan.
2.3.2 Kulturpolitiska prioriteringar

De tre fokusområden som redovisas i kapitel 3 är de strategiska områden som är politiskt
prioriterade. Inom dessa tre fokusområden beaktas och redovisas dels de fem prioriteringar
som formuleras i RUS, dels de särskilt prioriterade områden som de politiska partierna har
angivit i förarbetet med Kulturplan 2021-2024.
Fokusområden

Social hållbarhet
 Kulturskapandets villkor
 Kulturen som näring


RUS – prioriteringar







Tillvaratagande av kulturens potential i ett generöst tvärsektoriellt samarbete
Främjande av skapande, språkutveckling och delaktighet för barn
Förstärkt tillgång till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna
Förbättrad tillgång till ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande
Främjande av kulturen som näring

Politiskt prioriterade områden
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Kultur för folkhälsa
Kulturens betydelse för demokrati och yttrandefrihet
Barn, ungdomar och unga vuxna
Landsbygder
Socialt utsatta områden
Ökad självfinansieringsgrad i de regionala institutionerna
Ökad synlighet
Kreativa näringar och närmare samverkan kultur – näringsliv
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2.4 Kulturpolitiska begrepp
2.4.1 Konsten och kulturen och konstnären

Begreppen konst och kultur används ofta i samma andetag och det kan ibland vara svårt att
veta vad som avses när varje person utifrån sin bakgrund och erfarenhet har olika tolkning.
Kulturpolitiken utgår från ett medborgarperspektiv och sätter människan i centrum. Kulturpolitiken ska underlätta för medborgarna att ta del av konst och kultur och även uppmuntra till deltagande och eget skapande. Kulturpolitiken omfattar såväl amatör- som professionell verksamhet. Ordet ’kultur’ är därför bredare än ’konst’ och inkluderar naturligtvis
konstarterna men även kulturarvet och våra kulturmiljöer, och har dessutom en än vidare
betydelse som omfattar levnads- och beteendemönster och de värderingar, traditioner och
livsstilar som håller samman en grupp, en befolkning eller ett samhälle i social gemenskap.
Konstpolitiken och konstnären. Med ’konst’ avses de gestaltande konstarterna (musik, teater, bildkonst, litteratur osv) och Konstpolitiken utgår från de villkor och förutsättningar
som råder inom dessa konstarter samt hur dessa ska kunna utveckla möjligheterna att verka
utifrån sitt område. Men ’konstnär’ avser personer inom samtliga konstområden, inte enbart
bildkonstnärer utan också dansare, skådespelare, musiker, regissörer, koreografer, filmare,
författare etc.
2.4.2 Egenvärde och instrumentella värden

Konsten och kulturen ska vara en dynamisk, utmanande, obunden och ifrågasättande kraft
med basen i yttrandefrihet och grundläggande demokratiska värden. Region Gotland konstnärs- och kulturpolitik värnar detta egenvärde, stöttar den konstnärliga utvecklingen och verkar för alla människors tillgänglighet till kultur.
Kultur kan samtidigt ha instrumentella värden, d.v.s. värden som gör någon form av nytta i
andra samhällsfunktioner, vilket med tydlighet framgår av denna kulturplan. Att värna egenvärdet är dock en självklar förutsättning för att bibehålla dess instrumentella värden, för att
utveckla Gotlands attraktivitet och för att skapa ett klimat där människor känner livskraft
och är kreativa.

2.4.3 Armlängds avstånd

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Grundläggande för konst- och kulturpolitiken är principen om armlängds avstånd. Det
konstnärliga uttryckets frihet är en förutsättning för det demokratiska samhället och ska
värnas också när det trotsar, provocerar och kritiserar makten.
Den regionala politiken och tjänstepersoner inom Region Gotland arbetar efter principen
om armlängds avstånd. Enligt principen ska konstnärliga val och kvalitativa bedömningar
inte göras av den politiska sfären eller av tjänstepersoner utan av sakkunniga ämnesexperter,
yrkesverksamma kulturskapare, konstnärliga ledare och särskilda referensgrupper och
bedömningskommittéer. Den politiska nivån beslutar övergripande inriktning och medlens
storlek, men överlåter konstnärliga val och kvalitativa bedömningar till konstnärligt ansvariga
och sakkunniga. Principen är viktig att upprätthålla även vid olika typer av extern finansiering.
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2.4.4 Kvalitetsbegreppet

Kultur förväntas hålla en hög kvalitet. Att avgöra och mäta kvalitet inom kulturens område
låter sig dock inte alltid göras. Inom de konstnärliga områdena måste den bedömas. Bedömningen, som inte nödvändigtvis delas av alla, måste göras av personer med stor erfarenhet
och kompetens inom det aktuella konstområdet. Kvaliteten har också olika innebörder och
måttstockar beroende på om vi avser professionell kultur eller ideell verksamhet.
Kvalitet kan betyda olika saker:









Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29



Konstnärlig kvalitet. Med en förväntat hög kvalitet i konstinstitutionernas eller hos
andra professionella konstnärers verk menas ofta en hög konstnärlig och yrkesskicklig
kvalitet, både gällande själva framförandet som verket i stort. Men en minst lika viktig
kvalitetsaspekt är hur den yrkesskicklige konstnären förmår att kommunicera i mötet
med åhöraren/betraktaren.
En hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet bör förväntas i de verksamheter som vill
förmedla kunskaper eller budskap som exempelvis ett professionellt museum eller ett
pedagogiskt program för barn.
Innovativ kvalitet kan stå för en stor förmåga att tänka nytt, att se nya lösningar på gamla
problem, men även att kunna förverkliga den innovativa idén.
Medskapande. Inom kulturföreningar och hos amatörer, är det dock inte alltid den
konstnärliga kvaliteten som är den mest väsentliga. Här kan andra kvalitetsaspekter vara
minst lika viktiga: Processen, lärandet och utvecklandet, det mänskliga växandet, den sociala samvaron, tillfredsställelsen i att skapa någonting tillsammans med andra.
För konsumenten. För konsumenten kan kvaliteten i en kulturupplevelse bestå i den
konstnärliga upplevelsen såväl som att bli sinnligt berörd. Kvaliteter i form av social samvaro, känslan av tillhörighet och personlig utveckling ska inte underskattas.
Arrangörskapet. Kvalitet inom kulturens område omfattar inte heller bara själva kulturupplevelsen. Om arrangörskapet, lokalen och marknadsföringen brister i kvalitet kan det
påverka besökarens uppfattning om kvaliteten i det konstnärliga innehållet.

En föreställning vid en vackert belägen utomhusscen kan förstärka upplevelsen. Här från
en uppsättning av ”I väntan på Godot” på amfiteaterscenen Närsakar med skådespelarna
Evert Jansson och Bengt-Åke Rundqvist
(foto: Region Gotland)
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3. Fokusområden
Denna kulturplan innehåller tre regionala fokusområden. Social hållbarhet, Kulturskapandets
villkor och Kulturen som näring. Fokusområdena har ett antal perspektiv som innehåller mål
och aktiviteter som ska uppnås under perioden.

Under perioden ska särskild uppmärksamhet ägnas åt dessa tre fokusområden, övergripande såväl som inom de olika verksamhetsområdena.
3.1 Fokusområde 1: Social hållbarhet

VÅR VISION
Kulturen bygger broar mellan människor på Gotland. Dessa broar byggs genom att
kulturen används i ett aktivt tvärsektoriellt samarbete som verktyg i integrations-,
jämlikhets- och jämställdhetsarbetet, i ett målinriktat arbete för ungdomar och
unga vuxna och genom en god tillgång till mötesplatser
såväl i stad som på landsbygd.
Alla människor ska ges möjlighet att möta kultur. Inte bara för att det har ett värde i sig, utan
också för att kulturlivet utgör en arena för möten med andra människor och mellan människor med olika bakgrund. Människors möten ökar förståelse och tolerans för olikheter och
genom mångfald sker utveckling. Att människor är delaktiga i att forma Gotlands alla
kulturuttryck är väsentligt. Delaktighet föder kreativitet och stimulerar till nytänkande och
innovationsförmåga.
Genom att utveckla sina skapande förmågor och sin kreativitet stärks människors möjligheter
till bildning och social interaktion. Social delaktighet främjar också mångfald, som bland annat säkrar barns och ungas rätt till kultur. Föreningslivet och olika nätverk är en stor tillgång;
här stärks den sociala sammanhållningen och tilliten mellan människor. På Gotland finns
många ideella föreningar med cirka 60 000 registrerade medlemskap och i stort sett varje
socken har grupper på sociala medier som för människor närmare varandra.
Den regionala utvecklingsstrategin anknyter till Agenda 2030 och kopplar samman hälsa och
delaktighet. Den anger att grunden för ett socialt hållbart Gotland är ett jämlikt och jämställt
samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och känner trygghet, delaktighet, tillit
och förtroende för samhället och varandra.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Fokusområdet ”Social hållbarhet” anknyter även till Region Gotlands styrkort, där ett rikt
kulturliv och vikten av ett tryggt, öppet, jämlikt och jämställt samhälle med goda uppväxtvillkor för barn prioriteras.
Genom kulturaktiviteter kan många andra samhällsområden gynnas. Sådana områden anges
i det följande. En viktig princip är dock – i den mån verksamheten inte kan inkluderas i
befintlig verksamhet –att det gynnade området ska stå för kostnaderna för en kulturaktivitet,
utan att belasta regionens kulturbudget.
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3.1.1 Kultur och hälsa

Hjärnan såväl som kroppen behöver träning och en bra motionsform är kulturaktiviteter av
olika slag som kan främja kreativitet, samarbete och nytänkande. Sambandet mellan kultur
och hälsa är vidimerat på många olika områden2. Inom andra regioner finns etablerade former för att jobba med sambandet kultur – hälsa.3
Forskning har visat att kulturupplevelser och eget skapande kan förebygga ohälsa genom att
ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Forskning har också påvisat att kultur kan förkorta vårdtider, vara en resurs i rehabiliteringsarbete och ge förbättrade studieresultat av musiklyssning.
Ett eget musicerande har samtidigt visat sig sänka kroppens stresshormoner och att kulturaktiviteter som körsång och dans har en positiv effekt på hälsan.
I nulägesanalysen för den regionala utvecklingsstrategin konstateras att den psykiska ohälsan
ökar, att var femte gotlänning har en mycket lågt socialt deltagande och att ungefär hälften
av öns äldre upplever en ofrivillig ensamhet, särskilt på landsbygden. Social interaktivitet har
stor betydelse för den upplevda hälsan och här kan kulturaktiviteter, som ofta bygger på
samverkan mellan flera individer, föra människor samman och bryta isolering och ensamhet.

Mål – Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

öka kunskapen inom området kultur och hälsa.

Rullstolsdans på
äldreboende.
(Foto:
Karl Melander)

2

Rapport ”Forskning om kultur och hälsa” (Vetenskapsrådet 2012); Kommissionens för jämlik hälsa betänkande ”Nästa steg mot en mer
jämlik hälsa” (SOU 2017:47); ”Nationell översyn av området kultur och hälsa” (Kulturrådet 2018)
3
Exempelvis Region Stockholm, som har ett särskilt Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Uppsala m.fl. regioner som bedriver
verksamhet inom Kultur i vården och Region Skåne som arbetar med Kultur på recept.
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3.1.2 Jämställdhet, jämlikhet och inkludering

Konstens och kulturens främsta uppgift är att möta en publik. Att bjuda in, inkludera, kommunicera med och beröra sina lyssnare och betraktare.
Ett attraktivt Gotland är en plats där kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter,
där olikheter bejakas som en resurs för regionens utveckling och där alla invånares förmågor
tas tillvara utan att någon person eller grupp blir diskriminerad4.
Inom Region Gotland är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå
det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att
påverka samhället och sitt eget liv. Bemötande och möjligheter att utvecklas ska vara likvärdiga oberoende av kön. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ingår i allt beslutsfattande,
planering och utförande av regionens verksamhet.

MÅL – Vi vill

Att Region Gotland och de organisationer som stöds med offentliga medel bejakar inkludering, jämlikhet och jämställdhet i sin verksamhet.

3.1.3 Breddat deltagande, inkludering och tillgänglighet

Statens Kulturråd betonar vikten av ett breddat deltagande i det offentligt finansierade
kulturutbudet, vilket är en angelägenhet för alla verksamhetsområden.
Med breddat deltagande avses att nå grupper som i dagsläget av olika anledningar inte nås av
eller intresserar sig för kulturområdet. Det råder brist på verksamhetslokaler i Visby. Landsbygden däremot har gott om samlingslokaler, men där har intresset att delta i kulturarrangemang ibland visat sig begränsat (se kap 3.1.5). En åldersgrupp som i mycket liten utsträckning
omfattas av det offentligt understödda kulturutbudet är äldre ungdomar och unga vuxna
(se kap. 3.1.4 nedan). Geografiska och ekonomiska hinder samt föreställningar om att konst
och kultur ibland uppfattas som något svårtillgängligt behöver överbryggas.
Med begreppet tillgänglighet avses geografisk såväl som mental-, socioekonomisk-, informativ-, kommunikativ- och fysisk tillgänglighet. Regionen bedriver ett systematiskt tillgänglighetsarbete för att personer med funktionsnedsättning ska säkras rätten att ta del av och vara
aktiva i kulturlivet, såväl fysiskt och digitalt. De regionala kulturinstitutionerna har handlingsplaner för tillgänglighet och arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för att
bidra till att de nationella målen för funktionshinderspolitiken uppnås.5

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Mål – Vi vill

Vi vill att lokaler där det offentligt understödda kulturutbudet presenteras och där möjligheter till eget skapande erbjuds skall vara tillgängliga för alla människor.

4

Avser diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.
5
Nationella mål:

samhällsgemenskap med mångfald som grund

samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet

jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.
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Det finns ett växande vetenskapligt stöd för att kulturella aktiviteter och upplevelser som t ex körsång skulle
kunna utnyttjas mer i medicinsk verksamhet än vad som är fallet idag 6
(foto: Anna Ericsson)

6

Bl.a.”Kulturens betydelse för patientens hälsa” - Vetenskaplig artikel i Socialmedicinsk tidskrift 2/2017 av professor Töres Theorell.
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3.1.4 Barn, ungdomar och unga vuxna

Kulturen är ett viktigt verktyg i arbetet med att uppnå mångfald, integration och jämställdhet.
Ett aktivt arbete med barn och unga i dessa frågor skapar ett normkritiskt och långsiktigt
socialt hållbart samhälle.
Barn och unga är en prioriterad målgrupp på både nationell och regional nivå. Men behoven
skiljer sig markant åt inom denna breda åldersgrupp varför vi kan dela in den i de tre grupperna barn 0-12 år, ungdomar 13-18 år och unga vuxna 19-25 år.
Utbudet, såväl för kulturkonsumtion som för eget skapande, är rikt för åldersgrupperna barn
och för vuxna. Region Gotland har under föregående planperiod infört en kulturgaranti som
erbjuder alla barn och ungdomar i grundskolan regelbundna möjligheter att aktivt delta i
kulturaktiviteter samt att få ta del av ett varierat utbud av professionella kulturupplevelser.
Likaså har ungdoms- och studentrabatter införts vid de regionala kulturinstitutionerna där t
ex Gotlands museum har rabatterad entré för studenter och fri entré för barn och unga upp
till 18 år. Dock når den offentligt finansierade kulturen på Gotland äldre ungdomar och unga
vuxna (16-25 år) i mycket ringa omfattning varför denna målgrupp ofta är hänvisade till ett
privatfinansierat kommersiellt utbud.
Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken och den rättigheten har förstärkts i och med att FN:s barnkonvention blev svensk lag från 2020. Ett brett spektra av
kulturella och estetiska uttrycksmedel och upplevelser bidrar positivt till ungas hälsa och
utveckling till självständiga och kritiskt tänkande vuxna. Kulturens främjande plats i barns
och ungas vardag, i skolan och på fritiden är därför avgörande.
Kulturutbudet för barn är gott, inte minst genom skolan, och Region Gotland fortsätter att
satsa på Skapande skola. Skapande skola ger barnen tillgång till kulturens alla uttrycksformer
och ökar deras möjligheter till eget skapande. Samtidigt stärks samverkan mellan skolan och
det professionella kulturlivet.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Region Gotland prioriterar att stödja kulturformer som speglar barns och ungas kulturutövande och strävar efter att unga och unga vuxna ska ha tillgång till olika arenor för egna
kreativa uttryck. I dialogsamtalen har önskemål framförts om ett flexibelt, tillgänglighetsanpassat centrum för unga, fria grupper och ideella kulturaktörer där de, utan styrning från
vuxna pedagoger och fritidsledare, fritt kan skapa och uppleva dans, teater, musik, konst och
andra kulturyttringar. Samverkan mellan kulturinstitutioner, skolor, ungdomsgårdar och studieförbund behöver förbättras och kan uppnås genom samverkansgrupper, återkommande
gemensamma arrangemang och mål. Detta kan i längden skapa mer verksamhet både för
kulturaktörer och för målgruppen. En synergieffekt av detta blir att mängden av framtidens
kulturbärare fylls på, både i form av utövare och av konsumenter.

Vi vill

-att alla barn och unga har möjlighet att ta del av kulturupplevelser som ger dem en grund
-att stå på i sitt identitetsbyggande, sin personlighetsutveckling och sina möjligheter att uttrycka sig konstnärligt och kreativt.
-att alla barn och unga uppmuntras genom kulturupplevelser och eget skapande att utveckla
en naturlig nyfikenhet inför konstnärliga uttryck och inför kulturarvet. stärka tillgängligheten till kultur, med särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna.
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3.1.5 Landsbygder och mötesplatser

Kultur i alla dess olika former och uttryck är
viktigt för att bygga ett starkt samhälle och nå
en balans mellan land och stad. Ett rikt kulturliv i bygden innebär att invånarna upplever
välmående och gemenskap.
I den regionala utvecklingsstrategin används
begreppet ’landsbygder’ istället för ’landsbygd’
för att synliggöra bredden och den stora variation som de olika landsbygderna har. I strategin ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på
Gotland” beskrivs hur det framtida offentliga
serviceutbudet ska utformas. För närservice
finns åtta serviceområden (bilden) med de
större orterna, med mer än 750 invånare, som
utgångspunkt.
Gotlands struktur på bebyggelse med utspridd
befolkning gör att människor är beroende av
bil såväl som kollektivtrafik för att ta del av
kulturutbudet över hela ön. Det gotländska
kulturutbudet är stort över hela ön tack vare de regionala kulturinstitutionerna, studieförbunden, fria utövare och lokala arrangörer som bedriver verksamhet i våra 92 socknar, på
serviceorter och i Visby.
Folkhögskolan med verksamhet i Hemse och Fårösund är viktiga och kraftfulla mötesplatser
för kultur. Bygdegårdar, hembygdsföreningar, församlingshem, lokala museer och andra
typer av samlingslokaler fungerar i praktiken som lokala kulturhus med verksamhet i civilsamhällets regi och dit gästspel, turnéer, föreläsningar och utställningar förläggs. I avseende
på social hållbarhet är även andra arrangemang än de rent kulturella av stor betydelse; det
väsentliga är att människor kommer samman.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Den låga tillgången på kollektivtrafik begränsar många gånger framförallt ungdomars tillgänglighet till den kultur som erbjuds i tätorterna. Även skolbarns möjligheter att åka till och
från kulturarrangemang begränsas delvis p.g.a. kostnaderna för att hyra en buss och p.g.a. ett
regelverk som inte medger subventionerade resor till andra resmål än Visby. Tekniska nämnden fattade 2019 ett inriktningsbeslut att med början 2023 utöka kollektivtrafikutbudet på
Gotland.
Digitaliseringen inom kultursektorn har möjliggjort att tillgängligheten till kultur har ökat
exempelvis genom att man i högre grad kan ta del av föreställningar via nätet. Kulturskolan
är en verksamhet som finns över hela ön. Ö-läget bidrar dock till att möjligheten för alla att
ta del av andra kommuners kulturutbud är begränsad.

Vi vill

stimulera till en ökad aktivitet i de offentligt tillgängliga samlingslokalerna i landsbygder, i
tätorter och i Visby.
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3.1.6 Bildning, utbildning och fortbildning

Bildning och kultur hör samman och estetik och skapande i skolan främjar allt lärande, varför
samverkan mellan kultur- och utbildningssektorn är grundläggande. Kulturskolan, folkhögskolan och gymnasieskolans estetiska utbildningar är en viktig samarbetspart liksom biblioteken, som har en stor och viktig roll i bildningsarbetet.
Regionens mål för en likvärdig och tillgänglig kulturverksamhet i förskola och skola bygger
på barnkonventionen och finns i de olika skolformernas kurs- och läroplaner. I dessa uttrycks
bland annat alla barns rätt till kulturupplevelser, reflektion och eget skapande samt till fler
språk och uttryck. Även det demokratiska värdet av kulturaktiviteter, för individen och samhället, framhålls. Estetik och skapande i skolan främjar hela elevens lärande, utveckling och
kreativitet. Den nyligen införda barnkulturgarantin i grundskolan är därför ett steg i rätt riktning.
För de elever som önskar en djupare eller bredare profilering än vad grundskolan kan erbjuda
inom de estetiska ämnenas ram, är Kulturskolan och gymnasieskolans estetiska program
mycket viktiga komplement. Barn och unga får där en möjlighet att utifrån sina egna intressen
utveckla sina olika förmågor. I förlängningen leder det till professionellt utövande för en del,
men också till meningsfulla livslånga fritidssysselsättningar för många andra.
Folkbildningen spelar en betydelsefull roll för ett gott samhälle och en förbättrad folkhälsa.
Verksamheter som tar tillvara på var och ens möjligheter stärker demokratin och bidrar till
att öka delaktigheten i samhället. Folkhögskolans folkbildningsarbete är mycket omfattande
liksom studieförbundens. Gotlands folkhögskolas estetiska utbildningar utgör en mycket viktig plats för alla de personer som på olika sätt vill utveckla sina konstnärliga och kreativa
ambitioner, särskilt som det saknas högre utbildningar inom området i regionen. Folkhögskolan har estetiska profilkurser och yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom
musik, bildkonst, hantverk och slöjd, film, teater, dans, foto och skrivande. Studieförbunden
betonar det livslånga lärandet, står för en stor och betydande del av bildningen på Gotland
och är en stor kulturarrangör.

Vi vill

stärka kunskapen om kulturens roll i bildning och lärande.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

3.1.7 Kulturell mångfald och integration

Integrationen har blivit en alltmer central samhällsfråga, och med det har också kulturens roll
i integrationsarbetet hamnat i fokus, inte minst genom det engagemang det gotländska civilsamhället visat. Ett välkomnande samhälle och ett levande kulturliv kan bidra till ökad integration i samhället. De närmaste åren handlar det också om hur de mångkulturella resurserna
hos våra invånare kan tas tillvara i kulturlivet i större utsträckning. Gotlands befolkningsprognos visar tydligt att inflyttning är nödvändig för kompetensförsörjning och för ett ökat befolkningsunderlag. Det är därför avgörande att personer som flyttar hit känner sig välkomna
och att det finns såväl jobb och boende som meningsfulla aktiviteter att ta del av och utöva.
Här har kulturen en betydelsefull roll att spela.

Vi vill
utveckla kulturverksamheter som verktyg för integration.
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3.1.8 Nationella minoritetskulturer

Människor ska ha rätt och möjligheter att uttrycka sig samt att skapa och sprida sina verk på
det språk de själva vill. I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter – sverigefinnar,
judar, tornedalingar, romer och samer – med fem erkända minoritetsspråk Att skapa möjligheter för de nationella minoriteterna att synliggöra och utveckla sin kultur och sitt kulturarv är angeläget. Offentligt finansierade insatser ska i första hand bygga på initiativ från de
nationella minoriteternas företrädare eller utformas i samspel med dessa.
Ett begränsat antal gotlänningar ur dessa grupper och en låg organiseringsgrad innebär att
arbetet under kulturplanperioden främst kommer att inriktas på att hitta strukturer för dialog
och samverkan. Detta i syfte att öka minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sina
kulturer. Inom biblioteksverksamheten är nationella minoriteter en prioriterad målgrupp.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

etablera former för dialog och samverkan med representanter för de erkända nationella minoriteterna.
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3.2 Fokusområde 2: Kulturskapandets villkor

VÅR VISION
På Gotland finns en god infrastruktur inom alla konst- och
kulturområden och utbildningar för konstnärligt och kulturellt verksamma
i alla åldrar och på alla nivåer. Tack vare en god tillgång till arenor, mötesplatser
och nätverk är Gotland en dynamisk plats som attraherar kulturskapare.
Fokusområdet kan kopplas till de nationella kulturpolitiska målen främst genom att det
stödjer främjandet av kvalitet och konstnärlig förnyelse. Fokusområdet tar avstamp i de
infrastrukturfrågor som behöver lösas för att skapa en stabil grund för att konstnärlig
utveckling ska kunna ske. Om kulturen ska kunna vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft och om konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling måste kulturen ha
förutsättningar som underlättar utövande på alla nivåer.
Kulturskapandets villkor handlar dels om kulturskaparnas ekonomiska villkor i form av
arvoden, pensions- och arbetslöshetsvillkor. Dels om tillgången till resurser i form av lokaler,
infrastruktur, nätverk, utbildningar och, inte minst, tillgången till en publik. Gotland har efter
Stockholm den nästa högsta densiteten i landet av konstnärer och professionella kulturskapare.7
När mötesplatser och estetiska/konstnärliga utbildningar finns stimuleras samverkan och
förutsättningarna för att individer och organisationer mer aktivt ska kunna arbeta mot att
internationalisera sina verksamheter.
3.2.1 Mötesplatser, arenor och ändamålsenliga lokaler

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

I det följande avses tillgången till attraktiva offentliga mötesplatser och ändamålsenligt anpassade lokaler för konst och kultur. Här bör också nämnas de fyra internationella konstnärsresidensen – Baltic Art Center, Baltic Centre för Writers and Translators, Visby International Centre för Composers och Bergmangårdarna – som har en stor betydelse som platser för kreativt skapande och som tillför Gotland spetskompetens i form av gästande internationella etablerade konstnärer.
Värdet av attraktiva offentliga platser för mänskliga möten kan inte överskattas. Sådana mötesplatser kan vara allt från torget, parken, strandpromenaden, ungdomsgården och biblioteket till bygdegårdar, bio- och teatersalonger, konsertsalar, caféer, krogar och dansgolv.
Kulturen bör därför ha en stark ställning i och samverka inom stadsplaneringen (se även
under avsnittet Arkitektur). Bristen på lokaler för scenkonsten är ett känt faktum sedan
många år och etableringen av ett scenkonsthus har varit en återkommande fråga. Den frågan
kan under rådande ekonomiska realiteter inte ges prioritet, men möjligheterna att i samverkan
med andra aktörer etablera arenor för scen- och bildkonst behöver undersökas. På samma
sätt som idrotten behöver lokaler med rätt slags golv och korrekta mått, rätt utrustning och
belysning, lokaler för omklädning och plats för en betalande publik, behöver scen- och bildkonsten tillgång till ändamålsenliga lokaler som ger publiken bra möjligheter att ta del av olika
konstnärliga uttryck och kulturaktörer en värdig arbetsmiljö. I grunden handlar det om respekt för konsten.
7

Enligt statistik från Statens konstnärsnämnd 2019. Med ’konstnär’ avses kulturskapare inom alla konstområden.
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Med arenor menas främst lokaler för produktion, repetition och presentation av scen- och
bildkonst. I begreppet ingår både fysiska lokaler men även andra plattformar som nätverk
och digitala mötesplatser.
Region Gotland arbetar för att skapa gränsöverskridande och ändamålsenliga arenor och
mötesplatser och för att skapa den infrastruktur som är grunden för varje konst- och kulturområdes möjligheter att växa och utvecklas.

Vi vill

förbättra tillgången till ändamålsenliga och professionellt utformade arenor för scen- och
bildkonst i Visby samt öka det kulturella utbudet i bygdegårdar och andra samlingslokaler.

3.2.2 Arvodesrekommendationer och försörjningsmöjligheter

För att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmarknad med försörjningsmöjligheter för människor som arbetar i konstnärliga yrken är det av största vikt att ersättningsnivåer är rimliga
och likvärdiga ur ett nationellt perspektiv. Region Gotland verkar för att vedertagna
arvodesrekommendationer tillämpas och skrivs in i avtal med arrangörer och inköpare av
konstutställningar, konserter, teaterföreställningar, fotografiska bilder och film etc. Syftet med sådana arvodesrekommendationer är att skapa bättre förutsättningar för professionella kulturskapare att få skäligt betalt för utfört arbete.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Region Gotland och de arrangörer som erhåller stöd
genom kultursamverkansmodellen skall, enligt direktiv
i föregående periods kulturplan, tillämpa vedertagna arvodesrekommendationer för beställda konstnärliga
tjänster och produkter. För konstnärliga områden som
musik, teater, dans, litteratur, bild och form, film och
foto etc. gäller respektive branschorganisations arvodesrekommendationer. Där särskilt branschrekommendation saknas tillämpas KLYS8 rekommendationer. För utställningsarrangörer gäller MU-avtalets9 arvodesrekommendationer.
I de regionala kulturinstitutionernas uppdrag finns inskrivet att
institutionerna ska stödja fria professionella kulturaktörer genom tillfälliga anställningar. Här medverkar frilansande musikern Christian Tallroth i en Tom Waits-konsert tillsammans med
GotlandsMusikens brass. (Foto: Anna Ericsson)

8

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd
MU-avtalet är ett avtal som gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för alla utställningsarrangörer som får offentligt stöd.
MU-avtalet bestämmer ekonomisk ersättning till konstnärer, som till exempel bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare och tecknare
för att ställa ut verk som konstnären äger
9
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Vi vill

skapa förutsättningar för att professionella kulturskapare ska kunna försörja sig på sin
konstnärliga verksamhet.
3.2.3 Arrangörs- och producentled

Kulturarrangörerna och -producenterna på Gotland fyller en viktig funktion och har olika
och kompletterande roller. Några få arrangörer har egna anställda producenter, medan andra
skulle behöva stärka kompetensen kring arrangörs- och producentskap för att höja kvaliteten
i publikarbete, ekonomi och marknadsföring. Här finns behov av utbildningar och andra
kompetenshöjande åtgärder. Förstärkningar kan vara att skapa en närmare samverkan mellan
kulturkonsulenterna och att skapa ett producentkluster där producenter och konsulenter
samarbetar och delar med sig av sina kunskaper till varandra och till kulturarrangörerna.
Arrangörer av scenkonst på Gotland ser ett stort behov av adekvata arenor då det i dagsläget,
särskilt i Visby, är svårt att arrangera produktioner av lite större format då ekonomin sätter
hinder och/eller de tekniska kraven inte kan tillgodoses.

Vi vill

skapa förutsättningar för förbättrat arrangörs- och producentskap i regionen.

3.2.4 Ekonomisk hållbarhet

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Med en ansträngd regional- och primärkommunal budget urholkas såväl de professionella
verksamheterna som de ideella. De regionala institutionerna är i behov av ökade anslag och
ansökningstrycket till Region Gotlands olika former av kulturstöd till det fria kulturlivet ökar.
Här behöver vi se över hur befintliga budgetmedel används, fråga oss om vi gör rätt saker
och om medlen används på det mest effektiva sättet för att nå kulturplanens mål. I detta
arbete krävs en öppenhet, mod för förändringar och omprioriteringar, både från tjänstepersoner och från beslutsfattare. Utbytet mellan kulturskapare inom ett konstområde och
över genregränser behöver öka både för att uppnå samverkansvinster och för att stimulera
till gränsöverskridanden produktioner.
Vi behöver också utökad kompetens att söka extern finansiering i olika former och eftersträva nationella och internationellt utbyten. Många aktörer ser en alltmer projektfinansierad
verklighet som både tidskrävande och hämmande för det konstnärliga skapandet. Även om
relativt många kulturverksamheter är skickliga i att söka och erhålla externa bidrag så medger
ingen av dessa finansieringskällor grundfinansiering för löpande ”grå” kostnader som lokalhyror, elräkningar, löner till ordinarie personal, utan kan som regel beviljas endast för relativt
snävt tidsbegränsade perioder; två till tre år är ofta en alltför kort tid för att se effekterna av
utvecklingsprojekt och försöksverksamheter av olika slag. Utgivaren av stödet vill dessutom
ofta styra stödet till vissa ändamål vilket innebär en begränsning av den konstnärliga friheten.

Vi vill

undersöka möjligheter till förändrade prioriteringar inom befintlig verksamhetsbudget, öka
den externa finansieringen av kulturverksamheter samt stimulera till ökade utbyten mellan
kulturskapare.
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3.3 Fokusområde 3: Kulturen som näring

VÅR VISION
Gotland är en unik plats som attraherar och utvecklar både enskilda kulturskapare
och företag inom kulturella och kreativa näringar. Gotlands varumärke som en
innovativ plats är starkt och kulturens betydelse för tillväxt och attraktivitet
för inflyttning, boende, besökande och företagande är bekräftad.
Det är lätt att driva företag inom kulturella och kreativa näringar
och regionen arbetar aktivt med att främja företagande inom dessa näringar.

3.3.1 Kulturella och kreativa näringar växer

De kreativa näringarna definieras av Tillväxtverket10. I detta avsnitt avses de konstnärliga och
kulturburna näringsdelarna av KKN-begreppet som kulturplanen omfattar, nämligen
branschgrupperna audiovisuellt, bild & form, arkitektur, litteratur och litterärt konstnärligt
skapande, scenkonst och kulturarv.
I den regionala utvecklingsstrategin anges att ”Gotland ska vara en innovativ kunskapsregion
med utvecklingskraft och hållbar tillväxt. Hållbar tillväxt skapas på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Företagarandan är stark och näringslivet blomstrar. Här 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.”
Gotland är ett av tre län med störst andelsmässig tillväxt inom KKN de senaste åren11. På ön
finns, enligt den inventering som gjordes under föregående kulturplaneperiod, ca 1 050 aktiva
företag inom de kreativa näringarna. Med den starka kulturella infrastrukturen, den stora
mängden av professionella kulturskapare och Gotlands väl utbyggda bredbandsnät bedöms
dessa näringar få stor betydelse framgent för regional utveckling.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Att underlätta företagande och stimulera innovation bidrar till att skapa den tillväxt på ön
som är nödvändig. Det möjliggör för professionella kulturskapare att ha sin försörjning på
ön. I förlängningen kan detta även stimulera till ökade möjligheter att stärka varumärket
Gotland, vilket attraherar såväl besök som inflyttning. Att arbetstillfällen blir fler och att
skattekraftsutvecklingen är positiv gynnar i förlängningen den samhällsstödda kulturen och
främjar därigenom kvalitet och konstnärlig förnyelse. Då kulturella och kreativa näringar ofta
är arbetskraftsintensiva och i högre grad än andra företag interagerar med globala marknader
främjas även arbetsmarknad och internationell samverkan.
Många har varnat för en alltför stark instrumentalisering av kulturen. Man menar att dess
egenvärden riskeras och att den konst som inte är kortsiktigt företagsekonomiskt lönsam
mister sitt berättigande. Att lyfta Kulturdriven tillväxt och kreativa näringar i kulturplanen är
inget ifrågasättande av kulturens egenvärde utan har endast i syfte att stimulera till kreativt
företagande för de aktörer som aktivt och medvetet själva önskar bedriva sin verksamhet i
företagsform.
10

Enligt Tillväxtverkets rapport 0258 ”Kreametern – metodrapport”: omfattar KKN-begreppet branschgrupperna arkitektur, audiovisuellt,
bild & form, kulturarv, litteratur och litterärt och konstnärligt skapande och scenkonst samt press, mode, reklam
11
Enligt statistik från Tillväxtverket 2018
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En viktig kugge i det innovativa maskineriet är inkubatorer12 som möjliggör fokus på företagande och affärsutveckling, nätverksskapande och kunskapsuppbyggande för de kulturutövare som önskar vara entreprenörer. På Gotland finns ett nära samarbete mellan inkubatorverksamheterna Kulturarvsinkubatorn inom RAÄ, Science park Gotland och Uppsala
universitetet. En annan viktig kugge är förekomsten av kluster och nätverk som stärker de
kulturella och kreativa näringarna och möjliggör möten mellan aktörer. Ett sådant kluster har
under 2020 etablerats i Gotlands Kulturrum i Visby; en verksamhet som vill kombinera att
vara en gemensam arbetsplats för kulturföretagare, en kulturell mötesplats och en arena för
levande kulturproduktion.
Inom både grundskola och gymnasium finns en aktiv verksamhet för Ung Företagsamhet,
vilket ger ungdomar en kreativ stimulans och en insikt i entreprenörskap. Genom den ideella
utbildningsorganisationen Ung Företagsamhet finns även ett alumni-nätverk för ungdomar
och unga vuxna som tidigare har drivit ett UF-företag.
De kulturburna näringarna bör inte ses som en separat sektor. Fokus bör istället riktas mot
att utveckla en förståelse för hur dessa näringar och andra ekonomiska och sociala sektorer
är ömsesidigt beroende av varandra och hur dessa kan berika varandra. Att tillhandahålla
arenor för inspiration och utbyte inom och mellan branscher är viktigt i syfte att utveckla
och stärka företagande inom de kreativa näringarna.
3.3.2 Besöksnäringen

Kulturen i dess olika skepnader – Världsarvet Visby, museerna, Ingmar Bergman, de 92 medeltida kyrkorna, Gotlands museum, Medeltidsveckan, den samtida konsten, filmen, musiken, konsthantverket och populärkulturen – har tillsammans med öns säregna kulturlandskap
en väsentlig del av varumärket Gotland och är en betydande reseanledning. Många av dessa
har dock en icke-kommersiell grund och drivs delvis med regionalt stöd och utan vinstsyfte.
Turism betraktas inte per definition (se 3.3.1 ovan) som en kreativ näringsgren men besöksnäringen och kreativa näringar på Gotland är i ett ömsesidigt beroende, då besöksnäringens attraktionskraft till viss del bygger på kulturutbudet och på många KKN-företags
verksamhet, samtidigt som besökarna utgör potentiella kunder för dessa. Det finns en stor
potential i att stimulera innovation och att utveckla samverkan och samarbete vilket kan leda
till nytänkande, ökad produktutveckling och paketering och ökad ömsesidig förståelse.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Besöksnäringen är en stor och viktig näringsgren på Gotland. Årligen redovisas ca en miljon
gästnätter och 12% av öns årsanställda har sin utkomst direkt eller indirekt från turister,
konferensgäster och andra besökare till ön. Den kryssningskaj som invigdes 2018 har stor
betydelse, särskilt för Visby. Här finns en stor utmaning i att bibehålla den levande staden
och att vårda kulturarvet samtidigt som vi ser en kraftig ökning av besökare.
I den Besöksnäringsstrategi som antogs 2019 är Natur- och kulturupplevelser ett av tre
definierade temaområden. Här konstateras att det på Gotland ”finns en mängd olika aktiviteter inom kulturområdet som besökare är intresserade av och där det finns en utvecklingspotential. Bland dessa tillgångar till kultur omnämns bl.a. Världsarvet Visby, bildkonsten,
musiken, festivaler, Ingmar Bergman och kyrkorna. En utmaning är, enligt denna strategi, att

12

Inkubatorverksamhet innebär en organisation med syfte att främja och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet.
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kvalitetshöja, kommersialisera och att skapa tydligare intäktsgeneratorer inom dessa kulturområden.
Många av de helt eller delvis ideellt drivna kulturella besöksmålen drivs inte i kommersiellt
syfte och har begränsade möjligheter att generera kostnadstäckande egna intäkter. Dessa
faktiska kulturella besöksanledningar13 kan tillgodoräkna sig en mycket blygsam del av besöksnäringens inkomster:
92% av turismens inkomster går till resande, boende, restaurangbesök och varukonsumtion
medan mindre än 6% går till området kultur och rekreation.14 Tillväxtverket konstaterar att
”konsumtionen av kultur och rekreation är den minsta sektorn” i inkomstfördelningen och
att ”konsumtion av kultur och natur i förädlad form och andra upplevelser som bidrar till
den attraktionskraft som lockar besökare till och inom Sverige och därmed också driver konsumtion inom övriga områden.” Denna sektor behöver således, för att kunna fortsätta att
utgöra motor för turism och för att bibehållas och kvalitetshöjas, ges möjligheter till en förstärkt ekonomi genom att skapa nya möjligheter att ta del av besöksnäringens ekonomi.

Vi vill
främja företagande inom de kulturella och kreativa näringarna och stödja nätverk och
mötesplatser som möjliggör möten mellan aktörer inom kulturella och kreativa näringar
och mellan dessa och övrigt näringsliv.
 stärka de icke-kommersiella besöksanledningarnas ekonomiska situation.
 stärka samverkan mellan de kulturella besöksanledningarna och besöksnäringen i stort.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29



Romateatern spelar varje sommar Shakespeare, här från deras uppsättning av Macbeth 2010.
(Foto: Stig Hammarstedt)
13
14

Exempelvis Romateatern, Bunge museum och Bläse kalkbruksmuseum, Körsbärsgården, Bergmancenter, Medeltidsveckan m.fl.
Enligt Tillväxtverkets rapport 0282 ”Fakta om svensk turism 2018”
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4. Verksamhetsområden
Kulturplanens syfte är att omfatta hela Gotlands kulturliv. Under verksamhetsområden redovisas därför all kulturverksamhet, professionell såväl som ideell och regional
inom kultursamverkansmodellen såväl som lokalt utanför modellen.
4.1 Kulturarvs- och kulturmiljöområdet
4.1.1 Kulturarvet
Nuläge och områdesbeskrivning

Kulturarv är materiella och immateriella uttryck för mänsklig verksamhet; det som människor
genom tiderna har skapat i form av materiella uttryck – byggnader, fornlämningar, föremål,
miljöer, traditioner och berättelser. Kulturarvet är inte statiskt utan förändras och omformuleras under olika tidsperioder, det har inte några bestämda tidsgränser och redan i vår livstid
deltar vi i skapandet av både vårt eget och morgondagens kulturarv. Kulturarvet är inte bara
en del av det förflutna, utan också någonting som kan användas för att förstå, påverka och
samspela med samtiden..
Det gotländska kulturarvet är rikt och unikt med världsarvet Visby Hansestad, öns medeltida
kyrkor, rikedom 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.
Det gotländska kulturarvet har en stark positiv inverkan på bilden av Gotland och är en
resurs för öns möjlighet att skapa livskvalitet och utvecklas hållbart. På Gotland finns det
många aktörer som arbetar med det gotländska kulturarvet. Förutom Gotlands museum och
Länsstyrelsen som har kulturarvet som sin profession finns hembygdsrörelsen och andra
ideella föreningar med kulturhistorisk inriktning. Gotlands museums ägare, föreningen
Gotlands Fornvänner, äger bolaget Bungemuseet tillsammans med en lokal kulturhistorisk
förening. Bolaget har i uppdrag att driva och utveckla verksamheten på detta friluftsmuseum,
vilket främst består av äldre kulturhistoriska byggnader och föremål.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Regional institution och huvudaktör inom kulturarvs- och kulturmiljöområdet är Gotlands
museum. Övriga aktörer ligger utanför kultursamverkansmodellen. Gotlands museum driver
flera museer och besöksgårdar och har en mycket hög attraktionskraft som det mest besökta
länsmuseet i landet och ett av de största besöksmålen på Gotland med närmare 350 000
besökare årligen. Gotlands museum är också huvudman för en kulturarvskonsulent.
Museets övergripande mål är att öka kunskapen om, förståelsen för och brukandet av
Gotlands kulturarv och kulturmiljöer. Detta sker bland annat genom att vårda och tillgängliggöra unika samlingar, producera utställningar, skapa publik verksamhet, initiera och delta
i forskningsprojekt samt att ingå i olika styrelser och arbetsgrupper i syfte att utveckla kulturarvsområdet på Gotland. Gotlands museum fungerar som inspiration och stöd till övriga
museer och aktörer inom kulturarvssektorn och är en stark aktör inom kulturturism med
tydlig koppling till besöksnäringen.
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Unika bildstenar i Fornsalen (foto: Gotlands museum)
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Inom det immateriella kulturarvet bör särskilt omnämnas gutamålet. Gutamålet är en kulturyttring som i dagsläget fortfarande används inom litteratur, teater och sång. Det är viktigt
att detta kulturarv förs vidare och att förankra gutamålet främst hos barn och ungdomar.
Kulturarvskonsulenten har i uppdrag att främja det gotländska kulturarvet, bland annat genom ett nära samarbete med civilsamhället. Konsulenten är en länk till museets kompetenser,
men kan också erbjuda rådgivning, undersöka behov av och initiera seminarieverksamhet,
utbildningar och projekt.

Utvecklingsområden – kulturarv
1. Regional utveckling och social hållbarhet

Kulturarvet ska inte endast bevaras och vårdas utan också tillgängliggöras och brukas genom
medborgarnas delaktighet. I museilagen slås fast att ett museum utifrån sitt ämnesområde
ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och
fri åsiktsbildning. Det innebär en delvis ny arena med fokus på samtids- och demokratifrågor
som behöver fortsätta utvecklas både i utställningsform och med programaktiviteter. Det
gäller också ett behov av tvärsektoriell samverkan med bland andra skolan och hälso- och
sjukvården för att bidra till bildning samt förebygga och bidra till minskad ohälsa.

Vi vill

att det gotländska kulturarvet brukas för bildning, reflektion, folkhälsa och kreativitet.

2. Breddat deltagande

Kulturarvsområdet står inför betydande utmaningar men också stora möjligheter under den
kommande kulturplanerperioden. Det finns ett stort behov av att möta satsningar kopplade
till en nyligen antagen besöksnäringsstrategi och att med högkvalitativ publik verksamhet
möta de tusentals besökarna från en starkt expanderande kryssningsturism. Investeringar i
nya utställningar om medeltiden har gjorts de senaste åren men utställningen om Gotlands
förhistoria, särskilt vikingatiden, är mycket odaterad och behöver förnyas. En ökad efterfrågan från besökare och kryssningsgäster kräver att kompetensförsörjningen tillgodoses avseende pedagoger och guider.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Även skolans behov av verksamhet och utbildningsinsatser för elever ställer krav på att
säkerställa en fortsatt utveckling av den publika verksamheten. Idag är den programverksamhet som Gotlands Museum erbjuder skolorna på Gotland gratis.

Vi vill

Att Gotlands museum eftersträvar att kvalitetssäkra verksamheten gentemot befintliga besökare liksom att nå och attrahera nya målgrupper.
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3. Samverkan och tillgängliggörande

Gotlands Museums samlingar är unika och ett av museets viktigaste uppdrag är att tillgängliggöra samlingarna för forskare och en bred allmänhet liksom för prioriterade målgrupper
som barn och unga. Det kräver dels ett fortsatt fokus på digitalisering av samlingarna, dels
förutsättningar att kunna möta lagstadgade krav på säkerhet, klimat och tillgänglighet i både
museets samlingar och utställningar.
En viktig del av kulturarvskonsulentens strategiska arbete är att samordna och stödja öns
dryga sjuttiotal hembygdsföreningar, ett sextiotal mindre museer och andra ideella verksamheter inom kulturarvsområdet.

Vi vill

att det gotländska kulturarvet ska vara tillgängligt för såväl regionens medborgare som för
nationella och internationella besökare.

4.1.2 Kulturmiljö
Nuläge och områdesbeskrivning

Kulturmiljön avser de miljöer som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter
och aktiviteter. En kulturmiljö kan avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, en plats men också ett större landskapsavsnitt. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som platsanknutna ortnamn eller
sägner. Från och med 2014 finns nationella mål för kulturmiljöarbetet.15

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Kulturmiljön är en del av det kulturarv som vi har att vårda, utveckla och förvalta för kommande generationer. De gotländska kulturmiljöerna är unika, välbevarade och tillgängliga.
De karaktäriseras av fornlämningar såsom rösen och skeppssättningar liksom av kyrkomiljöer med 92 medeltida kyrkor och stenhus, gårdar från 1700- och 1800-talen, industrimiljöer,
fiskelägen och hävdade ängen samt Visby – både världsarvet i innerstaden och staden utanför
murarna. De medeltida kyrkorna speglar genom placering, utformning och inredning det
moderna Sveriges framväxt under närmare tusen år. Successivt har de blivit centra för ett väl
fungerande administrativt system av socknar. Sedan 1666 har sockenkyrkorna betraktats som
ett omistligt kulturarv som genom lag givits ett starkt lagskydd. Därav kommer också att
deras bebyggelse-, arkitekt och historiska värden står utan jämförelse.
Gotlands historia kännetecknas av mångsidiga internationella kontakter alltsedan urminnes
tider. Med rötterna i det medeltida handelssamarbetet i Östersjön och en tidig roll i Hansaförbundet, upptogs Hansestaden Visby på FN:s världsarvslista 1995. Världsarvsstatus innebär en hög internationell status men även ett stort ansvar för världsarvets bevarande, kommunikation och hantering i linje med UNESCO:s riktlinjer. En ny strategi och handlingsplan
för världsarvet är antagen 2020 vari en viktig utgångspunkt är att utveckling ska utgå från
världsarvsvärdet och att staden behålls levande, mångfunktionell och attraktiv för såväl
15

Från 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål. Regering och riksdag har uttalat att de även ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet
på regional och kommunal nivå.

Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.

Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.

En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.
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boende, besökare och näringsliv. Världsarvsstaden ska bevaras utifrån ett övergripande hållbarhetsperspektiv och har genom sitt unika värde särskilda förutsättningar för innovation,
kreativitet och attraktionskraft för hela Gotlands tillväxt.
Gotlands Museum bedriver kulturmiljöarbete med anställda arkeologer och byggnadsantikvarier och inom ramen för kultursamverkansmodellen med fokus på kunskapsuppbyggnad
och lärande. Det sker bl.a. i utställningar, forsknings- och kunskapsuppbyggnadsprojekt samt
i utgivning av böcker. Ett flerårigt forskningsprojekt kring digitalisering och tillgängliggörande av alla gotländska bildstenar pågår liksom en karaktärisering av alla gotländska kyrkor
och kyrkogårdsmiljöer i samverkan med Visby Stift. Samverkan inom kulturmiljöområdet
sker bland annat i Världsarvsrådet och mellan Länsstyrelsen, Gotlands Museum, Region Gotland, Visby stift och Samfälligheten Gotlands kyrkor.

Ängesslåtter (foto: Karl Melander)

Utvecklingsområden

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

1. Regional utveckling och social hållbarhet

Kulturmiljöerna utgör en viktig del av Gotlands särprägel och ger en stark identitet och stor
attraktionskraft som är en väsentlig del i Gotlands varumärke. Kulturmiljöer kan på olika sätt
bidra till ökad livskvalitet och hållbar utveckling. Det är därför avgörande att kulturmiljöerna
integreras i ett tidigt skede i samhällsplaneringsprocesserna. Det bör ske genom en ökad
inkludering och delaktighet från medborgarna i syfte att ge möjlighet att påverka livsmiljön
och därmed sin livskvalitet. Utmaningar är att prioritera i den stora tillgången av objekt och
att värdera varje plats unika karaktärsdrag vid utveckling och förändring och att implementera handlingsplanen i den under 2020 antagna strategi för världsarvet Hansestaden Visby.

Vi vill

att Kulturmiljöaspekter skall integreras i det regionala utvecklingsarbetet och skapa inkludering och delaktighet från medborgarna.
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2. Kunskapsunderlag

Det saknas idag övergripande och uppdaterade kunskapsunderlag för kulturmiljöområdet.
Det gäller såväl det arkeologiska som det byggnadsantikvariska fältet. Sådana underlag är
betydelsefulla för att kunna göra prioriteringar för kunskapsuppbyggnads- och utvecklingsprojekt liksom för prioriteringar inom kulturmiljövårdens uppdragsområden.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

medverka till framtagande av kunskapsunderlag inom kulturmiljöområdet för att skapa förutsättningar för strategiskt arbete och prioriteringar inom kulturmiljövården.

En av de yngre deltagarna Vid Medeltidsveckan, Gotlands största arrangemang med 40.000
besökare varje år i vecka 32.
(Foto. Joakim Rehn)

30 (63)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Region Gotland
Kulturplan 2021-2024

4.1.3 Arkivverksamhet
Nuläge och områdesbeskrivning

Arkiven är en omistlig del av kulturarvet och en grund för ett demokratiskt samhälle. Arkiven
säkerställer samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning som garanterar innehåll, sammanhang och äkthet och är en vital och öppen arena för kultur, forskning och kunskapsutveckling.
På Gotland verkar idag två arkivinstitutioner:
 Landsarkivet i Visby grundades 1905 och är sedan 2010 en enhet inom Riksarkivet.
Institutionen bevarar arkiv från statliga civila myndigheter och enskilda arkiv, från 1402
fram till idag.
 Regionarkivet Gotland grundades 1978 som Gotlands centrala kommunarkiv. Regionarkivet bevarar arkiv från kommunala och landstingskommunala verksamheter, från kommunbildningen 1863 fram till idag.
Landsarkivet och Regionarkivet samverkar i de gemensamma lokalerna i Arkivcentrum Gotland. Här bevaras 18 000 hyllmeter arkiv från ön i form av papper, fotografi, rörlig bild och
digital information från samhällets samtliga sektorer, det vill säga statlig, kommunal, landstingskommunal och enskild sektor. Det innebär att besökarna kan ta del av källmaterial på
en och samma plats, vilket är helt unikt i landet.
Landsarkivet har sedan grundandet även uppdraget att fungera som enskilt arkiv för Gotlands län och har idag stora samlingar från öns föreningsliv, företag, personer och gårdar,
sammantaget drygt 3 600 hyllmeter. Under 2019 överlämnades 120 arkiv från den enskilda
sektorn. Det som särskilt utmärker samlingarna är det omfattande beståndet av fotografiskt
material som idag är en av landets största. I samlingarna finns omkring 10 miljoner bilder allt
från daguerreotypier och glasplåtar till digitala bildfiler och filmer.
Ett vidgat användande är prioriterat och både Region- och Landsarkivet arbetar aktivt med
att göra arkiven tillgängliga och delar av samlingarna finns fritt tillgängliga på nätet. Arkiven
har en omfattande publik verksamhet, bland annat en programverksamhet med föredrag,
kurser och visningar riktade mot olika målgrupper. Båda arkivinstitutionerna har ett väl etablerat samarbete med andra kulturinstitutioner, med föreningsliv samt med utbildningsväsendet och är en viktig resurs i det livslånga lärandet. Genom Arkivcentrum finns goda förutsättningar för att på nära håll ta del av och arbeta med källmaterial.

Vi vill
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fortsätta att utveckla Arkivcentrum som ett informations- och kunskapscentrum för ett vidgat användande där besökarna ges möjlighet att uppleva källorna och i en kreativ kunskapsprocess forska och skapa sin bild av historien och samhället.
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4.2 Scenkonst – musik, teater och dans
Scenkonstområdet beskrivs dels övergripande med områdesgemensamma utvecklingsområden och mål. Därefter följer nulägesbeskrivningar och områdesspecifika utmaningar och
mål för de tre konstformerna musik, teater och dans var för sig.
4.2.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Scenkonstområdet

Gotland är en region med ett rikt och levande utbud av scenkonst med, i riksjämförelser med
andra länsinstitutioner, höga besökarantal16. Området omfattar teater, dans och musik och
bedrivs både i regional regi inom kultursamverkansmodellen och utanför av ett stort antal
fria aktörer. De regionala institutionerna är Gotlands Musikstiftelse (Gotlandsmusiken) och
Länsteatern på Gotland, som vid sidan av teater även har ett länsdansuppdrag.
4.2.2. Områdesgemensamma utmaningar - scenkonst
1. Breddat deltagande

De regionala scenkonstinstitutionerna upplever en utmaning i att nå nya målgrupper. Trots
ett stort utbud och geografisk täckning når den offentligt finansierade scenkonsten inte alla.
I princip kan sägas att institutionen når barn och äldre på ett tillfredsställande sätt, medan
målgrupper som ungdomar och unga, befolkning med annan kulturell bakgrund och människor i områden med sociala utmaningar samt unga vuxna är svåra att nå.

Vi vill
bredda deltagandet i de regionala institutionernas verksamheter.

2. Barn och unga

Barn och unga utgör fortsatt en prioriterad målgrupp, där den kulturgaranti som infördes
2020 blir ett verktyg för att nå alla barn genom skolor och förskolor. Gotlands många konstnärliga talanger är beroende av bra utbildningsvägar, från nybörjare till hög nivå. Attraktiva
utbildningar kan vara en motor till nyskapande och samtidigt motivera unga gotlänningar att
stanna kvar på ön.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

utöka och bredda kulturutbudet för barn, ungdomar och unga vuxna.

16

Enligt Kulturrådets statistik för regionala kulturinstitutioner i Kulturdatabasen
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3. Lokaler och scener

På öns mindre tätorter och på landsbygden finns gott om möjliga scener medan det råder en
välkänt stor brist på verksamhetsanpassade och kostnadsrimliga scener för publikmöten och
lokaler för repetition och egen praktik i Visby. Det under 2020 nyöppnade Gotlands kulturrum i Visby innerstad kan bli ett välkommet tillskott, såväl för mindre kulturarrangemang
som för ökade möjligheter för kulturaktörer att komma i kontakt med varandra.

Vi vill

tillskapa nya eller identifiera befintliga lokaler som kan används för musik- teater- och dansverksamhet.
4. Samverkan

Samverkan och kontaktytor mellan ideella arrangörer, fria professionella och andra aktörer
på scenkonstområdet är viktiga för infrastrukturen i hela regionen, men behöver förbättras.
Det behövs en bättre samordning i utbudsplaneringen för att undvika kalenderkrockar och
ett bättre användande av befintlig kompetens avseende arrangörs- och producentskap. Inom
de regionala institutionerna finns en avsevärd kompetens inom områden, som i högre grad
och vid behov skulle kunna fungera rådgivande för övriga aktörer. Värdefull kompetens återfinns också i större arrangörsföreningar, i Kulturskolan och i studieförbunden. Här finns
också ett behov av utökade resurser för att kunna bibehålla kontinuitet i de olika verksamheterna. Med begränsade möjligheter för lokala fria professionella kulturskapare att försörja
sig på sitt konstnärskap är det av stor vikt att de större arrangörerna av scenkonst har god
kännedom om och samverkar med dessa.

Vi vill

stärka kontaktytorna och förbättra samordning och kompetensutnyttjande kulturarrangörer
emellan.

5. Scenkonst för utveckling och social hållbarhet

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Det lokala kulturlivet har en stor betydelse för den regionala utvecklingen men synligheten
och de ekonomiska förutsättningarna kan förbättras. Musik, teater och dans är konstformer
med ett specifikt egenvärde av stor betydelse för människor. Redan befintliga verksamheter
liksom riktade aktiviteter kan berika såväl vårdtagare som yrkesarbetande inom bl.a. vården
och inom näringslivet. Konserter, föreställningar och eget deltagande kan ge vårdtagare
möjlighet att uppleva och att uttrycka sig och i samspel med andra uppleva samhörighet och
spelglädje.

Vi vill

att de regionala scenkonstinstitutionerna medverkar i arbetet med nya satsningar för en
jämlik och jämställd hälsa och för ökad attraktionskraft.
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Basisten Josef Karnebäck på Visby Jazzclub (foto: Roland Hejdström)
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4.2.2 Musik
4.2.2.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Musik

Musikutbudet är mycket omfattande och kan beskrivas som ett ekosystem med aktörer
inom fyra kategorier:
Professionella utövare som Gotlandsmusiken, en rad frilansmusiker, flera privata musikstudior och ett internationellt tonsättarresidens
 amatörverksamhet med öns körer och band
 musikarrangörer i form av arrangörsföreningar, studieförbund och privata produktionsbolag, och
 barn-unga-utbildning med bl.a. Kulturskolan, folkhögskolan och en högskoleförberedande tonsättarutbildning.


Gotlandsmusiken med över 300 konserter per åt dominerar musikscenen, men även körlivet
och enskilda orkestrar/band och arrangörsföreningar levererar ett brett utbud. Gästspel
arrangeras inom jazz- och bluesgenren och av arrangörsföreningar inom kammarmusikgenren. Många lokala grupper framträder regelbundet på krogscener och i bygdegårdar. Utbudet
inom populärmusik är stort, inte enbart sommartid, med många arrangemang såväl i Visby
som på landsbygden.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Gotland är ett viktigt besöksmål samtidigt som inflyttning av kompetens är av vital betydelse
för framtiden. Samtidskulturen och i detta fall en aktiv professionell musikscen utgör en inte
oväsentlig del av såväl besöksanledning som inflyttningsbeslut.
Den regionala musikinstitutionen Gotlandsmusiken bedriver musikverksamhet
som, enligt stiftelsens stadgar, ”skall vara en
för Gotlands musikliv stödjande, initierande
och kompletterande institution”. Konsertverksamheten utförs av tre mindre ensembler i form av en jazzgrupp, en blåsarkvintett
och en brass-sextett. De kombineras återkommande med
frilansmusiker vid
offentliga konserter till att utgöra Gotlandsmusikens Orkester och Gotland Big Band.
Gotlandsmusiken når ut över hela ön och
basverksamheten utgörs av kostnadsfria aktiviteter i skolor, i vården och för daglediga
på öns bibliotek samt av det årligen presenterade konsertprogrammet.

Så mycket spelglädje på ”Så mycket Burgsvik”
med gitarristen Kenneth Waernström (foto Anna
Ericsson)
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4.2.2.2 Områdesspecifika utvecklingsområden – Musik
Talangutveckling

Hur kan Gotland bättre ta hand om sina många musiktalanger? Talangerna är beroende av
bra utbildningsvägar, från nybörjare till högre nivå, där kulturskola, gymnasiets estetiska program, folkhögskola, kulturföreningar och den för Sverige unika Tonsättarskolan bidrar.
Musik behöver lyssnare - hur kan vi säkerställa att musiken har en publik även i framtiden?
Gotlandsmusiken har funnits med i initierandet av ett nätverk för ung musik och arbetar idag
mot ungdoms-målgrupperna genom ungmusiktävlingen Imagine, genom medverkan i andra
orkestrar och i socialt utsatta områden.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

utveckla och tillvarata öns musiktalanger och nå en yngre publik.

Delar av GotlandsMusikens bleckblåsare (foto: Anna Ericsson)
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4.2.3 Teater
4.2.3.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Teater

Teaterverksamheten på ön är omfattande. Här finner vi ett antal fria teatergrupper på både
professionell- och amatörnivå, ett antal frilansande professionella skådespelare, flera arrangörsföreningar och flera revysällskap. De professionellt verksamma behöver turnera utanför
Gotland för att klara sin försörjning. Arrangörsledet har en stor betydelse för hur teatern på
Gotland når ut till landsbygden och här är riksteaterföreningar, bygdegårdar m.fl. arrangörsföreningar en viktig resurs.
Länsteatern på Gotland är den organisation inom kultursamverkansmodellen som har ansvar
för professionell teater. Länsteatern producerar professionell teater för barn, unga och vuxna.
För att ge invånarna en större bredd i repertoaren kompletteras de egenproducerade föreställningarna med nationella gästspel på Länsteaterns scen i Visby. Totalt ges ca 180 föreställningar per år, varav drygt hälften riktar sig till gruppen barn och unga. Under våren har
Länsteatern en större egenproducerad produktion, ofta med sin återkommande stilriktning;
musikteater, och under hösten presenteras gästspel på hemmascenen medan teatern turnerar
på landsbygden, i bygdegårdar och i andra lokaler såsom kyrkor och köpcentra. Inriktningen
är bred teater på en professionell nivå med förankring hos hela länets befolkning.
Länsteatern är huvudman för en scenkonstkonsulent med främjandeområdena teater, dans
och musik. Scenkonstkonsulenten är en resurs för hela regionen och dess teaterverksamhet.
Scenkonstkonsulenten identifierar och driver frågor kring hur man kan utveckla teaterns roll
i regionen och har ett främjande uppdrag.
4.2.3.2 Områdesspecifika utvecklingsområden – Teater
Breddat deltagande

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

All regional kulturverksamhet skall ha en god geografisk spridning i länet och god tillgänglighet. Gemensamt för teaterområdet är behovet av att nå en bredare publik. Gotland erbjuder i dagsläget ett relativt stort och varierat utbud av teater. Viktiga faktorer för att bredda
deltagandet är att se över dels bredden av representation och mångfald på scenen, dels den
fysiska och mentala tillgängligheten till olika arrangemang.
Ett brett teaterutbud med hög kvalitet där barn och unga både får ta del av teater och själva
vara aktivt skapande är grundläggande och en förutsättning för att bibehålla en återväxt inom
teaterområdet. En utmaning i hela det gotländska kulturlivet är att vi ser ett glapp i utbudet
för unga vuxna, både på scenen, i salongen och när det gäller utbildningsvägar och arbetstillfällen. Konstnärligt begåvade unga vuxna lämnar ofta Gotland för att söka sig till scener och
utbildningsvägar på andra orter. Här finns en stor risk för ett kompetenstapp och för en
minskad dynamik i det lokala kulturlivet. Här är Länsteaterns scen betydelsefull. Flera unga
gotländska scenaktörer har gjort sin debut här och även kommit tillbaka senare i sin karriär.
Utbudet av teaterföreställningar i olika former behöver breddas och för att nå en ny publik
behöver vi även se över hur vi kan arbeta för att de teaterföreställningar som visas når ut till
fler. Jämlikhet ska beaktas i beslut och likvärdiga möjligheter till inflytande och delaktighet
ska säkerställas.
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Skådespelaren Emanuelle Davin i en scen ur teatergruppen Unga Romas föreställning ”Att bossa en bitch”
som är en komisk nutida uppgörelse med Shakespeares ”Så tuktas en argbigga”. (foto: Roland Hejdström)
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Vi vill
bredda deltagandet inom teaterområdet.
 stimulera till konstnärlig förnyelse och kvalitativ utveckling.


Manusförfattaren Eva Sjöstrand och regissören Kickan Holmberg medverka även som skådespelare i
föreställningen ”Samma ull” på Länsteatern 2019 (foto: Roland Hejdström)

4.2.4 Dans

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

4.2.4.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Dans

Dansområdet är ett konstområde med svag infrastruktur i avsaknad av en egen institution
och med få utbildningar och få professionellt verksamma dansare. Kursverksamhet för dans
finns inom kulturskola, privat dansskola samt inom studieförbunden. En bärande del för att
erbjuda den gotländska publiken professionell dans är även de ideella arrangörs- leden.
Kulturenheten och Kulturskolan i Region Gotland har även en viktig del i att stärka dansområdet, med satsningar som Skapande skola och bokningar och inköp av skolföreställningar
inom området dans. Civilsamhället är också en förutsättning för ett levande dansliv. Både
föreningsliv, nätverk och eldsjälar är viktiga bärare av dansen i länet. Amatörkultur och det
ideella arrangörskapet bidrar med ökade möjligheter till dansupplevelser och eget skapande.
Till området kan också räknas det närbesläktade området (ny)cirkus och andra gränsöverskridande sceniska rörelse-uttryck.
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Länsteatern har sedan 2013 ett länsdansuppdrag som omfattar professionella dansgästspel
samt egenproducerade dansföreställningar. Uppdraget stödjer även olika regionala satsningar
inom dans med ekonomiska, tekniska och praktiska resurser.
För dansfrämjande verksamhet finns i nuläget en danskonsulent samt en Scenkonstkonsulent. En viktig del i arbetet är att skapa kanaler mellan den breda basen av amatörverksamhet,
dans i skolan, dans inom föreningslivet och det professionella danslivet med institutioner,
ensembler och fria utövande koreografer och dansare.
4.2.4.2 Områdesspecifika utvecklingsområden – dans
1. Barn och unga

Barn och unga behöver möta dans på olika sätt redan i skolan. Även om det idag erbjuds ett
relativt stort utbud av kultur till skolorna är endast en liten del av det dans. Danskonsulenten
i samarbete med regionen har på senare år anordnat sommarjobb för unga dansare; en viktig
satsning för att skapa sammanhang och jobb för unga dansintresserade.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

att barn och unga ska ha goda möjligheter att se på dans och att dansa själva.

Bild ur filmen ”Kroppen talar alla språk” om dansaren och koreografen Helena Högberg
(foto. Susanne Svantesson)
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2. Samverkan

För ett fruktbart utvecklingsarbete inom dansområdet behövs prioritering, en stärkt infrastruktur och samarbeten. Därför är det av största vikt att hitta fler samarbetsformer för att
stärka dansens roll på Gotland och det är angeläget att vi fortsätter att skapa tillfällen för
publiken att möta dans. Därför behövs arrangörsutveckling för dansarrangörer, anpassade
lokaler samt stärkta strukturer för en tydlig informationssamordning.
Det är fortsatt viktigt att Länsteatern samverkar med fria dansaktörer för att stötta den lokala
dansen och att hitta synergieffekter mellan de verksamheter som finns idag och nya vägar till
att samnyttja befintliga resurser. Vi behöver undersöka möjligheter att tillföra nya resurser
samt fortsätta att vidareutveckla det nationella dansresidenset för att öka den konstnärliga
närvaron och stimulera till ökat utbyte nationellt.

Vi vill

stärka infrastrukturen för dansområdet och tillföra nya resurser.

4.3 Bildkonst
4.3.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Regional bildkonst avser Gotlands Konstmuseum i regi av Gotlands museum och med
regional finansiering genom kultursamverkansmodellen. Övriga aktörer och verksamheter
ligger utanför kultursamverkansmodellen. Utanför modellen återfinns ett internationellt
konstnärsresidens, en kollektivverkstad, ett konstnärdrivet och ett antal privat drivna gallerier.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Konstområdet är en resurs för Gotland, både för boende och för besökare. Gotland hyser
– utöver konstmuseet, en konstkonsulent och en intendent för hantering av den offentliga
konsten – ett flertal aktörer på bildkonstområdet: enskilda konstnärer, däribland flera nyinflyttade och yngre konstnärer, det internationella konstnärsresidenset Baltic Art Center
samt privata och konstnärsdrivna gallerier, ateljé-föreningar och en privat konsthall. Under
vinterhalvåret är konstscenen koncentrerad framför allt till Visby, men under sommarmånaderna växer utbudet för konstpubliken och antalet utställningar mångdubblas med en bra
spridning över ön. På Gotland verkar ett stort antal aktiva bildkonstnärer, men endast ett
fåtal har sin huvudsakliga utkomst från sitt konstnärskap. Dessutom finns ett mycket stort
antal konsthantverkare i gränslandet mellan konst och konsthantverk.
Byggnaden Gotlands Konstmuseum håller från hösten 2019 stängt tills vidare p.g.a. brister i
inomhusklimatet. Utställningsverksamhet sker istället i Fornsalens lokaler och i andra lokaler
på ön. Samtidigt som situationen för Gotlands konstscen är bekymmersam finns även positiva signaler. Flera pop-upp händelser, tillfälliga utställningsarenor, har den senaste tiden stimulerat konstscenen. Ett mer mobilt arbetssätt utvecklas och flera samverkansprojekt mellan
institutioner och det fria konstlivet pågår.
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Konstnären i sin ateljé (foto: Mimmi Gibson)
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Gotland var den första kommunen i Sverige att 1957 anta den så kallade 1 %-regeln för
offentlig gestaltning. Tack vare detta beslut når den offentliga konsten dagligen stora delar
av Gotlands befolkning, framför allt i offentliga lokaler och på allmänna platser.
I Region Gotlands konstsamling finns cirka 5 000 konstverk, stationära eller flyttbara, som
kräver förvaltningsöverskridande samverkan. Gotlands Museum har genom uppdrag från
Region Gotland ansvar för att tillgängliggöra, vårda, samordna och hantera konstsamlingen.
Ett intressant projekt är Stadsutveckling Visborg där ett antal bildkonstnärer har involverats
på initiativ från Statens konstråd med uppdrag att tillföra nya dimensioner i planeringen av
en ny stadsdel. Projektet beskrivs under kapitel 4. Arkitektur.
4.3.2 Utvecklingsområden

Konstscenen på Gotland är i ett skede av förändring. Många enskilda aktörer har ekonomiska
utmaningar att bemästra när det begränsade offentliga stödet inte är tillräckligt för att
genomföra önskad verksamhet. Ett ateljéstöd efterfrågas liksom höjda verksamhetsanslag
och bättre anpassade arenor för visning av samtidskonst. Bildkonsten når relativt begränsade
grupper och en utveckling behövs för att bredda deltagandet.
Gotlands Museum utreder olika alternativ för att åstadkomma ändamålsenliga lokaler för
utställning av bildkonst. Under tiden frågan utreds bedrivs verksamheten i Gotlands
Museums andra lokaler samt mobilt på andra platser och i samarbete med andra aktörer.
Den pedagogiska verksamheten vid konstmuseet behöver förstärkas för att bättre nå ut till
barn och unga och för att presentera ett bredare utbud av offentliga program för konstpubliken. Eftergymnasiala konstnärliga utbildningar saknas på Gotland. Det finns också behov av
ytterligare resurser för att säkerställa underhållet av offentliga verk och stora vinster av att
tidigt i byggnadsprocesser och i samhällsplanering och stadsutveckling involvera konstnärliga
kompetenser.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Vi vill
att Gotlands Konstmuseum ska stärka sin roll som en vital mötesplats och konstnärligt nav
med högkvalitativa utställningar i ändamålsenliga lokaler och med utökad program- och
pedagogiska verksamhet.
att den gotländska konstscenen ska vara vital med många aktörer och betraktare och
stimulera till eget skapande och att bildkonsten ska samverka med andra samhällsaktörer för att bidra till samhällsutvecklingen och eftersträva ett breddat deltagande.
att nya utbildningar inom konstområdet etableras och att tillgången till fortbildningar förbättras för en ökad kunskapsnivå bland aktiva konstnärer, offentlig förvaltning och politik.
etablera nya samarbeten kring den konstnärliga gestaltningen i offentliga miljöer.
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4.4 Slöjd, form och design
4.4.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Området omfattar verksamheter inom slöjd, traditionellt hantverk, konsthantverk och
design. Slöjd och traditionella hantverkskunskaper är en viktig del av vårt immateriella kulturarv där insatsen inte bara bör ses i förhållande till antalet utövare utan snarare som program för att bevara och skapa förståelse för olika hantverkskunskaper; även de som inte är
kommersiellt efterfrågade och riskerar att glömmas bort. Slöjd är ett levande kulturarv som
speglar sin samtid och den mångfald som finns på Gotland. Gotland har en attraktionskraft
för såväl en formintresserad allmänhet som professionella aktörer. Slöjd, konsthantverk och
design är viktigt som både kulturarv och näring. Många företag jobbar med keramik, glas,
betong, trä, ull och skinn. Många har slöjd som bisyssla och ännu fler slöjdar av hjärtats lust.
Professionella utövare i gränslandet mellan slöjd, konsthantverk och småskalig design bidrar
till tillväxt inom både produktion och besöksnäring och med hela världen som marknad.
Föreningen Svensk Form arbetar regionalt för att engagera gotländska företag i att lyfta designfrågorna men också genom att arrangera aktiviteter för form- och designintresserade.
Gotland är bas för flera företag med starka varumärken som arbetar med småskalig design.
Några har egen tillverkning, men de flesta arbetar mot underleverantörer i form av småskalig
produktion av varor och tjänster, ibland med hela världen som marknad. Här finns relativt
många mindre hantverksföretag som arbetar på varierande teknisk nivå, ofta relaterade till
byggsektorn.
Länets hemslöjdsförening är den största föreningen för slöjdare och intresserad allmänhet.
Därtill finns ett flertal föreningar som berör området slöjd och även föreningar med intresse
för historiska hantverk. Dessutom finns ett stort antal vävstugor, stickcaféer och andra handarbetsgrupper, ofta organiserade via studieförbunden.
Gotlands museum är sedan 2015 huvudman för området och för två slöjd- och formkonsulenter. I konsulenternas främjandeuppdrag ingår att arbeta med slöjd som kulturform, med
näringsutveckling av samtida konsthantverk och småskalig design samt att dokumentera och
tillgängliggöra det immateriella kulturarvet. Målgrupper är såväl barn som vuxna och såväl
amatörer som professionella utövare. Konsulenterna samverkar med ett flertal föreningar
och nätverk.

4.4.2 Utvecklingsområden
1. Strategiskt arbete

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Aktörer inom områdena slöjd, form och design behöver mötas för att komma till sin rätt och
utvecklas. Det gör området komplext men också fullt av möjligheter. På så sätt blir slöjd ett
kunskapsområde som också angår konsthantverket och produktion inom småskalig design.

Vi vill

stärka området genom att utforma långsiktiga strategier.
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2. Kompetensutveckling

En stor utmaning är att stärka kompetensutvecklingen bland annat inom marknadsföring
samt att främja möjligheter att producera, visa och sälja slöjd, form och designprodukter.
För detta behövs fysiska platser runtom på ön och en tydligare arena i form av ett designcentrum och Makerspace där aktörer inom slöjd, form och design kan utbyta erfarenheter
och kompetenser, ha verkstäder, arbetslokaler och utställningsverksamhet. En sådan plats
kan också fungera som en plattform för andra aktiviteter som workshops, föreläsningar och
nätverksbyggande i syfte att synliggöra slöjd, konsthantverk och design och göra dessa tillgängliga för allmänheten.
Inom slöjdområdet finns en textil hantverksutbildning på Gotlands Folkhögskola. Det
saknas dock utbildningar inom områden som trä och keramik. Utbildningar inom slöjd och
konsthantverk är grundläggande för att skapa en god dynamik inom området.
En infrastruktur för utveckling av Gotland som designregion behöver utvecklas i form av
nya utbildningar. Ett designprogram med entreprenörskap som möjlig inriktning skulle
kunna utgöra en bas för olika utvecklingsfrågor och möta utmaningen att koppla samman
det befintliga näringslivet med designområdet. Att skapa strukturer som förbättrar symbiosen mellan gotländskt industrihantverk, innovatörer, designers och entreprenörer, är ett utvecklingsområde.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

utveckla och förädla kompetenser inom slöjd-, form- och designområdet.

(Ullspinning på slända. foto Karl Melander)
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3. Breddat deltagande

Medelåldern bland utövarna är relativt hög och det är en utmaning att öka intresset för
området hos barn och unga, samt att främja ung företagsamhet och föryngring i branscherna.
Inom det pedagogiska arbetet finns behov av ett närmare samarbete mellan konsulenter och
grundskola samt med ungdomar och unga vuxna på deras fritid.

Vi vill
öka intresset för slöjd, form och design och bredda deltagandet.

4. Samverkan

Gotländsk slöjd, form och design har stor betydelse för varumärket Gotland och är viktiga
besöksanledningar. I avsikt att ta tillvara det stora intresset för gotländsk form och design
från besökare finns ett stort behov av en närmare samverkan mellan besöksnäringen och
företrädare för form- och designområdet.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

inspirera till en ökad samverkan mellan aktörer.

Visby Glasblåseri (foto: Karl Melander)

46 (63)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Region Gotland
Kulturplan 2021-2024

4.5 Arkitektur
4.5.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Arkitekturen på Gotland är utmärkande på flera olika sätt. Bebyggelsen i världsarvet Hansestaden Visby är ett samlat unikt kulturarv av äldre byggnadsepokers sten- och träarkitektur,
från medeltid till tidigt 1900-tal, och även arkitektur från 1900-talet och 2000-talet. På landsbygden finns de många medeltida sockenkyrkorna. Kulturmiljöer som fiskelägen och gårdsmiljöer, likväl som det karakteristiska gotländska landskapet, inspirerar idag både arkitekter
och kulturhantverkare till en regionalt särpräglad tolkning av en samtida arkitektur. Modern
arkitektur och design är en allt viktigare regional identitetsskapande faktor.
Framtagna regionala eller kommunala strategier inom arkitektur finns primärt inom samhällsbyggnadsområdet. Gestaltnings- och bebyggelsestrategier utvecklas i kommunala planeringsdokument som översiktsplaner, detaljplaner och i byggnadsordningen för Visby innerstad. Någon samlad arkitekturpolitisk strategi är ännu inte framtagen, men ett uppdrag är
givet av regionfullmäktige att ta fram en arkitekturstrategi för Gotland. Detta uppdrag syftar
till att verka för att stärka arkitekturområdet.
När en region aktivt arbetar för en attraktivare bebyggd miljö kan detta ge positiva konsekvenser för regionens attraktivitet som bostadsort, besöksmål och etableringsort. Gotland är
en region med goda förutsättningar att utifrån de fantastiska kulturmiljöer och högklassiga
samtida arkitekturprojekt som redan finns här bygga vidare på arkitektur som en central faktor för regionens utveckling. En kommunal arkitekturstrategi kan ange riktlinjer för hur Region Gotland kan stärka arkitekturområdet och involvera arkitekter och formgivare på nya
sätt i utvecklingen av våra fysiska miljöer. Främjande av innovativa arkitekturprojekt kan
exempelvis ge input till nya bostadsformer och fysiska mötesplatser. Ökad samverkan inom
arkitektur- och designområdet och med bild- och konstområdet skulle sannolikt leda till synergieffekter och berika båda områdena.
Det finns många yrkesverksamma på Gotland inom arkitektur- och designområdet. Flertalet
är företagare inom kulturella och kreativa näringar eller inom byggsektorn. Region Gotland
har arkitekttjänster kopplat till samhällsplaneringsområdet, exempelvis stadsarkitekt och
stadsträdgårdsmästare, bygglov- och planarkitekter. Byggnadsantikvarisk kompetens kompletterar arkitekterna med kunskap om kulturmiljöer.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Konst i stadsutvecklingsprojekt

Under 2020 inleddes ett samarbete där ett antal konstnärer redan i planeringsskedet involverades i arbetet med utvecklingen av den nya stadsdelen Visborg. Uppdraget handlar om att
tillföra nya dimensioner i planeringen genom att konstnärer kommer att medverka och inspirera i stadsutvecklingsarbetet. Målsättningen är att utvalda teman ska kunna ges nya dimensioner genom samarbetet med konstnärerna, Baltic Art Center och med Statens
Konstråd. Att involvera konstnärer väldigt tidigt i planeringsfasen av ett nytt bostadsområde
är att bryta ny mark och förhoppningen är att konstnärerna kan ge nya perspektiv i utvecklingen av stadsdelen till en levande och hållbar ny stadsdel.
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Gestaltad livsmiljö

2018 antog riksdagen politiska mål för arkitektur-, form- och designområdet. Propositionen
"Politik för gestaltad livsmiljö" tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön
och utgör en samlad nationell arkitekturpolicy. Propositionen trycker på att den gestaltade
livsmiljön berör många politikområden och därför är samverkan och samarbete centralt.
Samverkan behövs för att olika perspektiv ska kunna belysas och är, enligt regeringen, enda
sättet att skapa helhetssyn.
Riksdagen antog samtidigt följande mål för arkitektur-, form- och design:
Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

4.5.2 Utvecklingsområden

En utökad samverkan inom stadsbyggnads- och arkitekturområdet är ett utvecklingsområde
och framtagande av ett övergripande strategiskt dokument skulle säkra inriktningen i det
långsiktiga arbetet. Behov finns av utbildningsinsatser, exempelvis riktade utbildningsinsatser
till tjänstepersoner och politiker, företrädare för näringsliv och kulturliv i form av seminarier
och utställningar med syfte att sprida kunskapen om arkitektur i samhället. Samverkan inom
arkitektur med skola, utbildning och forskning är också ett viktigt utvecklingsområde. Den
offentliga arkitekturkompetensen på Region Gotland bör i högre grad verka även inom det
regionala utvecklingsområdet, och i olika samverkansuppdrag med medborgare, kultur och
näringsliv. Resursfrågan är en utmaning att hantera då stadsarkitektkompetensen idag är
starkt uppknuten till samhällsbyggnadsfrågorna i den primärkommunala verksamheten.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

stärka arkitekturområdet och att uppnå en utökad regional samverkan inom stadsbyggnadsoch arkitekturområdet

”Havstorget”
Inre hamnen,
Visby, gestaltningskoncept.
Bild: URBIO
landskapsarkitekter.
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4.6 Bibliotek och läsfrämjande
4.6.1 Bibliotek och läsfrämjande

Regional biblioteksverksamhet inom kultursamverkansmodellen handhas av Gotlands Länsbibliotek, som från och med 2015 också ansvarar för områdena läsfrämjande och litteratur.
Gotland är en region och en kommun, därför arbetar inte länsbiblioteket med folkbibliotekssamverkan mellan kommuner utan direkt mot kommunens egna folkbibliotek. Målen och
aktiviteterna för perioden är gemensamma för läns- och folkbiblioteken.
Genom sitt breda litteratur- och kunskapsförmedlande uppdrag är de primärkommunala
folkbiblioteken en del i infrastrukturen för demokrati och social hållbarhet. Biblioteken har
en unik närhet till invånarna i deras lokalsamhällen och bidrar till människors lärande, personliga utveckling och delaktighet i samhället. Verksamheten tar sin utgångspunkt i Unescos
folkbiblioteksmanifest samt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och regleras av
bibliotekslagen. Enligt lagen ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning
och intresset för bildning, upplysning, utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt17.
4.6.2 Nuläge och områdesbeskrivning

Folkbiblioteken på Gotland utgörs av Almedalsbiblioteket som är huvudbibliotek, nio
distriktsbibliotek spridda över ön samt en bokbuss. Huvudbiblioteket är ett integrerat folkoch universitetsbibliotek knutet till Uppsala universitet Campus Gotland. Två distriktsbibliotek är integrerade folk- och skolbibliotek och huvudbiblioteket driver även lasarettets medicinska fackbibliotek på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Länsbiblioteket är en regional utvecklingsavdelning som främjar folkbibliotekens samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet18 genom kompetenshöjande insatser, projekt och insatser
för kvalitets- och verksamhetsutveckling, nätverkande och samarbeten internt och externt.
Länsbiblioteket driver även regionens taltidning för personer med läsnedsättningar.
4.6.3 Utvecklingsområden

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Bibliotek för alla – breddat deltagande

Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till kommuninvånarnas behov.
Särskilt prioriterade grupper i bibliotekslagen är barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska. För att öka
förtroendet och användandet hos flera grupper och stimulera till delaktighet krävs att biblioteken utvecklar sin verksamhet och sina metoder genom att ställa frågor i lokalsamhället,
undersöka olika målgruppers vanor och behov, bjuda in till medskapande samt arbeta uppsökande och nätverkande. Ett strategiskt kommunikationsarbete krävs för att nå ut till målgrupper med olika behov. Processer för att genomföra detta har inletts genom projektet
Stärkta bibliotek och nya kompetenser, metoder och verksamheter ska implementeras och
utvecklas vidare i bibliotekens ordinarie verksamheter.
17
18

Bibliotekslag SFS (2013:801)
ibid §11
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Biblioteken behöver säkerställa att barnkonventionen uppfylls och implementeras i verksamheterna. Alla ska känna sig välkomna och väl bemötta på biblioteken och metoder för detta
måste säkras. Biblioteksrummen är viktiga och sociala mötesplatser och möjligheter ska finnas för allmänheten att arrangera möten och öppna evenemang på biblioteken.

Vi vill

att biblioteken är angelägna och tillgängliga för alla.

4.6.4 Läsfrämjande

Läsförmåga är en basfärdighet och en förutsättning för att kunna delta i och påverka samhället vi lever i. Barn och ungdomars dagliga läsning av böcker och tidningar minskar och
har för ungdomar mer än halverats under en sexårsperiod.19 Det finns också stora skillnader
i likvärdigheten mellan grupper vad gäller såväl läsförståelse som läsintresse, främst skillnader
relaterade till kön och socioekonomisk bakgrund.20
Enligt de nationella läsfrämjandemålen ska alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga
och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Läsförmågan behöver förbättras, fler än idag
behöver regelbundet kunna ta del av fack- och skönlitteratur och kunskapen om läsningens
betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhället behöver öka.21
Folkbiblioteken har ett viktigt uppdrag att främja läsning och tillgång till litteratur. Det
läsfrämjande arbetet kan riktas mot hela befolkningen men särskilt gentemot barn och unga,
personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än svenska.
Tidiga familjestödjande språk- och läsfrämjandeinsatser är ett evidensbaserat sätt att arbeta
förebyggande och utjämnande.22 Projektet ”Bokstart” har prövat metoder för detta under
2018-2020 och dessa ska implementeras i ordinarie verksamheter under planperioden. Läsning av skönlitteratur har också visat sig ha hälsofrämjande effekter och metoder kring detta
finns utvecklade i en bibliotekskontext.23

Vi vill

arbeta aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att främja gotlänningarnas läslust
och läsutveckling.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

4.6.5 Digital kompetens och delaktighet

Digital kompetens tillhör numera de grundläggande kompetenserna som alla måste ha för att
kunna delta i samhället på lika villkor. I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin
digitala kompetens.24 Men vissa grupper i samhället har svårare att ta till sig digital teknik och
använda sig av digitala tjänster.
19

Ungar och medier, Statens medieråd 2019
Prop 2013/14:03 Läsa för livet, Kulturdepartementet
21
Främja läsning: handlingsplan för läsfrämjande, Kulturrådet 2019
22
Dags att höja ribban: samverkan för små barns språkutveckling, Kerstin Rydsjö, Region Halland, 2015
23
Cecilia Pettersson. ”Women's experience of reading fiction while on sick leave”. Ingår i: LIR.journal; 2016:6
24
Skr 2017/18:47 Digitaliseringsstrategi för ett hållbart digitaliserat Sverige
20
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Att i dag befinna sig i digitalt utanförskap är att också befinna sig i ett samhälleligt utanförskap eftersom så stor del av samhällstjänsterna nu digitaliserats. Antalet opålitliga informationskällor ökar allt mer, för individen kan det vara svårt att skilja sant från falskt. Biblioteken
har en viktig roll att stärka tillgången till pålitlig information och sprida kunskap om hur man
söker och värderar information och utövar källkritik.
Att öka den digitala kompetensen samt främja medie- och informationskunnighet (MIK) och
digital delaktighet hos kommuninnevånarna i olika åldrar ingår i folkbibliotekens uppdrag.
Detta förutsätter digital kompetens, medie- och informationskunnighet samt ett pedagogiskt
förhållningssätt hos bibliotekspersonalen. Det nationella projektet ”Digitalt först - med användaren i fokus” har arbetat med bibliotekspersonalens kompetensutveckling i dessa frågor
under åren 2018-2020. Detta arbete behöver fortsätta och utvecklas även efter projekttiden.

Vi vill

att personalens digitala kompetens utvecklas och verksamheten bidrar till att öka allmänhetens digitala delaktighet, kompetens och medie- och informationskunnighet.

4.7 Litteratur

Litteratur är en egen konstform, den är språk- och kulturbärande, stimulerar empatiska
förmågor och bildar förutsättningar för demokrati och yttrandefrihet. Genom litteraturen
kan varje människa få del av andras berättelser men också få tillgång till sin egen. Alla gotlänningar ska ha möjlighet att ta del av litteratur av god kvalitet men också möjlighet att själva
skapa litteratur, detta gäller särskilt barn och unga. Det behövs en mångfald av röster i
litteraturen som i högre grad speglar befolkningen. För att stärka litteraturen som konstform
behöver de litterära aktörerna samverkansmöjligheter, bättre villkor samt större möjligheter
att nå ut till allmänheten. Region Gotland kan stärka konstformen genom att samordna, samverka, synliggöra och stödja aktörer, processer och infrastrukturer inom området.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

4.7.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Det litterära fältet har många aktörer på Gotland; professionella och semiprofessionella
utövare, amatörer, förmedlare och mottagare. Bland de professionella utövarna finns författare, manusförfattare, dramatiker, skribenter, journalister, översättare, illustratörer, serietecknare m.fl. Bibliotek, studieförbund, litterära sällskap, bokhandlare och antikvariat förmedlar
litteratur och främjar läsandet. Förlag, föreningar, hembygdsförbundet och Gotlands museum m.fl. ger ut litteratur. Teateruppsättningar med litterär grund skapas. Folkhögskolan
har en skrivarlinje. Den professionella litteraturens utveckling gynnas av tillgången till Östersjöns författar- och översättarcentrum, ett internationellt centrum för författare och översättare. Det finns sålunda gott om aktörer men det saknas organisatoriska förutsättningar, strukturerade samarbetsformer och en regional strategi för konstområdet.
Länsbiblioteket ansvarar för litteraturområdet i samverkan med andra. Länsbiblioteket fördelar tryckningsstöd till litteratur vars innehåll har tydlig anknytning till Gotland. Sedan flera
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år anordnas också en lokal bokmässa tillsammans med författare, bokförlag, bokhandlare
och litterära sällskap m fl. Punktinsatser har gjorts men i avsaknad av resurser har ingen
löpande strategisk verksamhet kunnat bedrivas. En förutsättning för många av aktiviteterna
i planen är att området får ekonomisk förstärkning eller att det görs interna omprioriteringar.
Under 2020 genomfördes en kartläggning av litterärt verksamma på Gotland och deras behov. Genom kartläggningen uttrycker de litterära aktörerna behov av samverkansmöjligheter,
bättre villkor samt ökade möjligheter att nå ut till allmänheten. Rapporten utmynnande i ett
antal förslag varav flera tas upp som strategier och aktiviteter i denna plan.
4.7.2 Utvecklingsområden
1. Organisatoriska förutsättningar

För att kunna stärka litteraturen som konstform och genomföra mål och strategier för området behövs organisatoriska förutsättningar. I kartläggningen framkommer att ett nätverk
för litterärt verksamma som sammankallas av regionen vore värdefullt och nödvändigt för
utvecklingen inom området. Nedanstående mål och medföljande strategier är en förutsättning för övriga mål och strategier inom området.

Vi vill

stärka litteraturen som konstform genom att samordna, samverka, synliggöra och stödja aktörer, processer och infrastrukturer inom konstområdet.

2. Synliggörande

Ett led i arbetet med att stärka konstformen är att synliggöra litteraturen och dess aktörer för
läsarna, allmänheten och uppdragsgivarna. Återkommande evenemang om litteratur, författarskap och texter behövs för att öka synligheten och dialogen med läsarna i olika litterära
arenor som biblioteken, bokhandeln, antikvariat, teatrar och Författar- och översättarcentret.
Med samverkan och samordning kan mer regelbundna litterära arrangemang utvecklas och
scener skapas och olika litterära genrer och aktörer ta plats. Med ett vidgat textbegrepp kan
definitionen av litteratur utvidgas och gränser mellan olika konstformer suddas ut. Litterära
evenemang kan även rymma t ex sång- och raptexter, spoken word och muntligt berättande.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Att litteraturen på Gotland är synlig för gotlänningarna

3. Goda villkor för litterärt verksamma

En förutsättning för att litteraturen som konstform ska utvecklas är att de litterärt verksamma
har goda villkor. I kartläggningen ger flera författare uttryck för att de sällan arvoderas efter
Författarförbundets rekommendationer. Insatser kan göras för att sprida kunskap till uppdragsgivare om ords värde och avtalsenliga ersättningar. Regionen kan också sammanställa
information om bidrag, stipendier och projektmedel möjliga att söka för litterärt verksamma
samt ge råd vid ansökningsförfarandet.
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Vi vill

att litterärt verksamma har goda arbetsvillkor.

4. Talangutveckling samt barn och ungas litterära skapande

Det ska finnas möjligheter för den som vill uttrycka sig i skrift att utveckla sitt skapande.
Insatser behöver göras för att öka mångfalden av röster i litteraturen så att den i högre grad
speglar befolkningen. Skrivande ska här ses i vid bemärkelse och kan också inkludera sångoch raptexter, manusskrivande för film, spel och teater m.m. Upplägg och marknadsföring
av dessa insatser gentemot barn och unga måste målgrupps- och behovsanpassas för stor
spridning i deltagandet.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Främja talangutveckling inspirera barn och unga till eget litterärt skapande.

”Läsförmåga är en basfärdighet
och en förutsättning för att
kunna delta i och
påverka samhället vi lever i”
(foto: Almedalsbiblioteket)
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4.8 Film- och rörlig bild
4.8.1 Nuläge och områdesbeskrivning

För den regionala filmverksamheten inom kultursamverkansmodellen ansvarar Film på
Gotland. Övriga här nämnda aktörer ligger utanför kultursamverkansmodellen.
Gotland är en aktiv och attraktiv filmregion inom såväl filmkulturell verksamhet som professionell filmproduktion. Mer än hundra filmer är inspelade här. Filmområdet är rikt både
till omfång och innehåll och här finns många aktörer: en regional filmfond, en aktiv studio
för filmproduktion, och flera privata aktörer. På utbildningsområdet finns två filmutbildningar på folkhögskolenivå och ett filmpedagogiskt arbete som sträcker sig från förskola till
gymnasium. Det finns tolv biografer varav sex är aktiva året runt, sex film-studioföreningar,
Bergmancenter på Fårö och konstnärsresidenset Bergmangårdarna på Fårö.
I början av 2018 antog regionfullmäktige en filmstrategi för Gotland som gäller till och med
2023. Fem fokusområden pekas ut i strategin: filmproduktion, filmkultur, utbildning, tillväxt
och attraktionskraft och utveckling av filmmediet. Samt strategiska prioriteringar av professionell produktion, semiprofessionell produktion och samverkan mellan filmaktörerna. Huvudsyftet är att samla aktörer med helt eller delvis offentliga medel kring ett antal åtaganden
för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för Gotland att bli en attraktiv plats för filmskapande och filmkultur.25 Filmstrategin förvaltas av Film på Gotland och är kopplad till en
handlingsplan som uppdateras och följs upp årligen. I filmstrategin finns tre strategiska prioriteringar.
4.8.2 Utvecklingsområden/utmaningar
1. Visning och spridning

Gotland har en närmast unik struktur av året runt- och sommarbiografer som erbjuder ett
brett utbud av filmupplevelser över hela ön. Biograflokalerna har ofta en multifunktionell
användning och är viktiga för en levande landsbygd. Samtidigt står visningsarrangörerna på
Gotland inför ett generationsskifte och behöver nya krafter som tar över. Ungdomar går på
bio oftare än de exempelvis besöker teatrar eller konserthus, men engagerar sig inte i de
befintliga biografstrukturerna. Det finns även en fysisk tillgänglighetsproblematik och flera
av biograferna står inför att byta ut den första generationens digitala projektorer. Det råder
även brist på utbildade maskinister, framförallt till live-sändningar på biograferna.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

att öns visningsaktörer/arrangörer ska ges möjlighet till teknisk upprustning samt kunna
ha god tillgång till utbildade maskinister över hela ön.

25

Aktörerna är Aktörerna är Film på Gotland, Gotlands Folkhögskolas filmutbildningar, Kulturskolan, Film Capital Stockholm/Gotlands
filmfond, Bergmancenter samt gymnasieskolornas mediaprogram.
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2. Tillväxt och attraktionskraft

Filmregissören Ingmar Bergman är välkänd och respekterad över stora delar av världen och
hans boplats och gravplats finns på Fårö, där också flera av hans filmer spelades in. Här kan
besökaren ta del av Bergmans liv och produktion vid det filmiska världsarvet26 Bergmancenter. Gotland har också varit platsen för ett stort antal andra filmer och TV-serier som mött
stort publikt intresse och inspelningsplatser och berättelser kring dessa är intressant för filmintresserade att besöka och ta del av.

Vi vill

att filmverksamheten på Gotland ska stärka bilden av Gotland och vara en självklar del
av den identitet som formar människorna på Gotland.

3. Barn och unga

Rörlig bild är ett språk som introduceras allt tidigare i barn och ungas liv. Samtidigt håller
den forskning som granskar effekterna av mediekonsumtionen inte samma takt som den
tekniska utvecklingen. Barn och ungas ökade konsumtion av film och rörlig bild innebär ett
ökat behov att få verktyg för att kunna reflektera, förstå och kritiskt granska flödet av bilder.
Sedan årsskiftet är FNs barnkonvention lag i Sverige vilket betyder att barnperspektiv och
barn och ungas medbestämmande även ska genomsyra all verksamhet riktad till barn och
unga. Att få fler barn att gå från passiva film- och mediakonsumenter till medvetna betraktare
och kreatörer av rörlig bild och ta plats i det digitala flödet är ett viktigt arbete som ställer
krav på ökad kompetens kring film som eget skapande och som verktyg för lärande i skolan.

Vi vill

göra barn och unga delaktiga i den filmpedagogiska verksamheten, att filmen ska vara ett
verktyg för lärande i skolan och att medie- och informationskunnigheten hos pedagoger
inom olika sektorer ska öka.

4. Talangutveckling och professionell produktion

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

För fortsatt satsning på professionell filmproduktion är finansiering av Gotlands filmfond
en grundförutsättning. Detta är även en av de strategiska prioriteringarna i filmstrategin.
Parallellt behöver satsningen följas av insatser som bidrar till att skapa långsiktighet för filmverksamma på ön.
Filmproduktion skapar arbetstillfällen men inte per automatik på ett sätt som leder till att
kreatörer och filmarbetare kan bo, leva och verka på Gotland kontinuerligt. Ö-läget ger ett
behov av nätverkande utanför Gotland och fler möjligheter att ingå i ett större sammanhang

26

The European Film Academy utnämnde 2015 Bergmancenter på Fårö till ”Treasures of European Film Culture” - en plats med en speciell kulturell betydelse för europeisk film som måste skyddas och bevaras för kommande generationer.
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genom samverkan med aktörer och resurser till exempel i Stockholmsregionen. Filmbranschen behöver dessutom, precis som många andra branscher, göra en omställning för att
bidra till ökad social och miljömässig hållbarhet.

Vi vill

att det ska finnas goda incitament för talanger, professionella filmare och filmarbetare att
bo, leva och verka på Gotland året runt.

Inspelning av dramaserie på Gotlands Folkhögskola. (foto: Film på Gotland)

4.9 Spelkultur

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

4.9.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Spelkulturen utgör en stor del av vardagen, i synnerhet för barn och unga27 och spel tar allt
större plats i den digitala världen. Spelområdet innefattar en mångfald av kreativa uttryck och
aktörer inom såväl bräd-, figur och rollspel som digitala spel. Trettiosex föreningar finns
registrerade hos SVEROK28 och ett tiotal andra aktörer arrangerar bland annat aktiviteter
som spelkonvent, LAN, lajv, cosplay och kurser i programmering för barn. I Visby finns ett
antal professionella spelutvecklare som driver spelstudios i bolagsform och som utvecklar
spel riktade mot internationella marknader. Inom Medeltidsveckan, ett av Gotlands största
evenemang, har rollspel en central funktion.
27
28

Enligt en SIFO-undersökning genomförd 2015
SVEROK – Svenska spelhobbyförbundet
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Uppsala universitet Campus Gotlands internationella avdelning bedriver flera forskningsprojekt för speldesign och har fyra olika utbildningsprogram inom speldesign som rymmer 300
studenter per år. Utbildningen arrangerar årligen Gotland Game Conference och samverkar
med företagsinkubatorn Science Park Gotland.
Befintliga insatser för spelkultur och spelskapande inom Region Gotland görs idag främst
genom folkbibliotek, ungdomsgårdar och Fenix ungkulturhus i Visby, som är ett nav för
nörd- och spelkultur även för vuxna med ett Makerspace där spel också kan skapas och
testas. Genom att samordna och synliggöra området kan skapas bättre möjligheter för aktörer, för nätverk och initiativ att utvecklas och för nya satsningar på området.
4.9.2 Utvecklingsområden
1. Synlighet och ökad förståelse för spel som konst- och kulturområde.

Det finns ett behov av synlighet för spelområdet och att bilden av spel som ett konst- och
kulturområde stärks och breddas. Spelområdet innehåller skapande inom allt ifrån hantverk,
bild, film och teater till litteratur- och musikskapande. Insatser för att synliggöra och skapa
ökad förståelse för spel som konst- och kulturområde skulle underlätta för spelaktörer att
kunna ta plats i kulturlivet och för att kunna inkludera spelområdet i kommunala bidragsstrukturer.

Vi vill

medverka till en ökad kunskap om och synlighet för spel som konst- och kulturområde
samt som en motor för innovation och utveckling inom andra områden.

2. Mötesplatser

Aktörer inom spelområdet efterlyser mötesplatser för spelaktiviteter samt synlighet för
events för spelkultur och spelutveckling i det lokala kulturlivet, exempelvis en infokanal kring
vad som händer på ön inom området. Behov finns även av nätverk och utbyten mellan
aktörer.

Vi vill

verka för tillkomsten av fler mötesplatser och tillgängliga lokaler för kreativa spelaktiviteter
och möjligheter till nätverkande.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

3. Spelkunnighet för barn och unga

Spel expanderar i allt fler fönster och teknikutvecklingen går fort framåt. Spelkunnighet som
en del av MIK-begreppet29 behöver aktiva insatser för att bidra till förståelse för spel som
identitetsbärare, till ökat kritiskt tänkande i den digitala världen och till möjligheter att kunna
ta del av kvalitativa spel och spelskaparprocesser. Insatser kring spelkunnighet skapar bättre
och mer likvärdiga möjligheter för barn och unga att kunna ta plats i spelkulturen, liksom
ökad kunskap hos vuxna att kunna bistå barn och unga att navigera i spelvärlden.
29

MIK – Media- och informationskunnighet.
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Vi vill

skapa likvärdiga möjligheter för barn och unga att delta i spelkulturen och själva få prova
på eget spelskapande.

4. Ökad samverkan mellan Uppsala universitets institution för speldesign och regionens
verksamheter

Uppsala universitet Campus Gotlands spelutbildning, forskningsprojekt och studenter är resurser för det lokala samhället som skulle kunna tas bättre till vara. Ökad samverkan mellan
Region Gotland och universitets spelutbildning skulle gynna hela områdets utveckling på
Gotland liksom kultur- och näringslivet i stort. Ett fåtal elever stannar kvar på ön efter avslutad utbildning, trots att intresset för att etablera sig finns. Här skulle styrkor och svagheter
behöva kartläggas och samarbeten formaliseras.

Vi vill

verka för en ökad samverkan mellan universitet och Region Gotland inom flera områden
och gärna på forskningsnivå.

4.10 Konst- och kulturfrämjande verksamhet

Den konst- och kulturfrämjande verksamheten sker i regional regi då den är ett område som
omfattas av kultursamverkansmodellen. Den avser till största delen sju kulturkonsulenter.
Aktörer är även kulturinstitutionerna, som är huvudmän för konsulenter.
4.10.1 Nuläge

Kulturkonsulenter har funnits på Gotland sedan slutet av 1960-talet då en hemslöjdskonsulent inom hårdslöjd tillsattes. I och med kulturplanen 2014-2016 formaliserades arbetssätt
och en tydligare målsättning för konsulenterna infördes. Konsulentverksamhet finns inom
områdena film, slöjd och form, konst, kulturarv, samt scenkonst. Konsulenterna är sju till
antalet, fördelat på 4,75 tjänster.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

4.10.2 Utvecklingsområden
Förändrad konsulentorganisation

Under 2019 genomfördes, enligt beslut i föregående kulturplan, en utredning av konsulentverksamheten. Utredningens mål var att lämna förslag till förändringar för att uppnå högre
effektivitet och långsiktig hållbarhet i arbetet med olika målgrupper. Utredaren skulle analysera effekterna av nuvarande organisation, se över huvudmannaskapet och undersöka hur
man kan skapa gemensamma strukturer och samordning. Utredningens syfte var att lämna
”ett förslag till organisation som optimerar utkomst och effekter av satsade medel.”
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Utredningen avlämnade sina förslag i december 2019 och avsikten var att genomföra eventuella förändringar under 2020 för att ha en ny organisation på plats vid ingången av 2021.
Efter en grundlig genomlysning och konsekvensanalys av förslagen ser dock Region Gotland
ett behov av en mera djupgående analys av behoven och behöver på ett processinriktat sätt
arbeta vidare med frågan. Målsättningen är att lägga fram ett förslag för genomförande under
2021 med verkställighet från 2022.
Under föregående planperiod har en ny form av samverkan mellan konsulenter och skolans
organisation etablerats där samarbete och att synliggöra utbudet av barnkultur är huvudmålsättningarna. Ett erfarenhetsutbyte sker vid regelbundna arbetsmöten.

Vi vill

genom en uppdaterad och modern konsulentverksamhet uppnå högre effektivitet, ett
bredare utbud, större samverkan och långsiktig hållbarhet i mötet mellan konsten och
publiken.

5. Framtagande och genomförande av kulturplanen
5.1 Förordningar, lagar och regionala måldokument
5.1.1 Kulturrådet och kultursamverkansmodellen

Statens kulturråds uppgifter definieras av svensk författningssamling förordning (2010:2012)
om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Syftet med fördelningen av
statsbidraget i kultursamverkansmodellen är att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. I förordningen (2012:515) anges att myndigheten särskilt ska verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom verksamheter som rör regional kulturverksamhet.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Kulturrådet utger ett årligt verksamhetsbidrag till Region Gotland och detta bidrag tillsammans med medel från den regionala budgeten utges sedan i sin tur till de verksamheter som
ingår i Kultursamverkansmodellens finansiering (se avsnitt 1.2.1 ovan).
Den offentliga lokala finansieringen av övriga i kulturplanen redovisade verksamheter utgår
från den primärkommunala budgeten.
5.1.2 Kulturplanens koppling till andra lagar och förordningar

Kulturplanen har också kopplingar till och ska förhålla sig till andra nationella lagar och
förordningar som:
 Agenda 2030, där kultur har en stark implikation inom social hållbarhet.
 Läroplan för grundskolan, som i sitt första kapitel anger att ”drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet”.
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FN:s barnkonvention, som blev svensk lag från 2020. Här anges bl.a. att det vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa och att
alla barn har rätt att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.
 Bibliotekslagen och de nationella läsfrämjandemålen.
 Kulturmiljölagen, museilagen och fornminneslagen.


5.1.3 Kulturplanens koppling till andra regionala planer och program

Kulturplanen skall också förhålla sig till flera av regionens andra planer och strategier. Här
kan särskilt nämnas den Regionala Utvecklingsstrategin, RUS (se 2.3.1 nedan). Andra planer med implikationer på kulturplanen är
 Region Gotlands interna styrkort, där vikten av ett rikt kulturliv betonas.
 Program för god jämlik jämställd hälsa antaget våren 2020.
 Den regionala besöksnäringsstrategin och Gotlands varumärkesplattform, där kultur är
en väsentlig del av Gotlands varumärke och attraktionskraft.
 Region Gotlands serviceutbudsstrategi, vars mål att säkerställa att hela Gotland ska vara
attraktivt för boende, besökare och näringsliv.
 Regionens jämställdhetsplan som handlar om likabehandlingspolicy och omfattar både
jämställdhet och mångfald.

5.2 Samverkan

Framgångsrika regioner och kulturverksamheter kännetecknas oftast av respekterande och
varaktiga samarbeten. Att samverka är viktigt för att bygga relationer som kan nära och bistå
varandras verksamheter. De dialogmöten som är en viktig del av en kulturplans framtagande
har i flera fall lett till att nya samverkansformer växt fram.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Sådan samverkan och dialog med institutioner, föreningar och fria professionella kulturskapare sker fortlöpande under kulturplanens genomförandeperiod, dels genom återkommande
möten, i nätverk och grupper, dels i samband med föreställningar och i samband med bidragsansökningar.
Gotlands tillväxt och utveckling inom kulturens område beror inte på ett fåtal aktörer utan
ställer krav på samarbete och samverkan mellan inblandade aktörer, offentliga liksom privata
företag och ideella organisationer och mellan medborgare. Inom kultursektorn är behovet av
samverkan i avseende på idéutbyte och verksamhetsutveckling stort, inte minst internt och
sektorsövergripande inom Region Gotland och med näringslivet och civilsamhället. Den regionala kulturplanen tar i sina ansatser för kulturens utveckling ansvar för att kulturutvecklingsarbetet i regionen blir hållbart utifrån de tre fokusområdenas aspekter: social hållbarhet,
villkor för kulturskapande samt kulturdriven tillväxt.
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5.3 Genomförande och uppföljning

Genomförandet och uppföljningen av kulturplanen ska vara styrande eller vägledande för
många olika aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med att förvalta och utveckla kulturen
på Gotland. Ett särskilt stort ansvar vilar dock på Region Gotland och de regionala kulturinstitutionerna när det gäller att omsätta kulturplanens mål och ambitioner i konkret handling. Kulturplanen är en plattform för politisk dialog om kulturfrågor likaväl som en plan för
Gotlands utveckling inom kulturområdet.
Till kulturplanens fokusområden och till de olika verksamhetsområdena har ett antal mål
formulerats. Till dessa hör också ett antal aktiviteter som ska genomföras under planperioden. Målen återfinns i kulturplanen, medan aktiviteterna återfinns i en handlingsplan, som
utgör en bilaga till kulturplanen. I denna handlingsplan redovisas ett stort antal aktiviteter
och här ska, under planens genomförande, även anges när en aktivitet planeras genomföras
och vem ansvaret för genomförande åvilar.
Handlingsplanen skall följas upp årligen i regelbundna möten och dialoger. Huvudansvarig
för handlingsplanens genomförande och uppföljning är Region Gotland.
5.4 Framtagandet av kulturplanen

Arbetet med framtagande av Region Gotlands fjärde kulturplan inleddes våren 2019 med
intern planering och politiskt förankringsarbete. En politisk referensgrupp utsågs, bestående
av ledamöterna i Kultur- och fritidsberedningen, samt en politisk styrgrupp bestående av
ledamöterna i Regionstyrelsens arbetsutskott plus företrädare från de tre partier som saknar
representation i Regionstyrelsen.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Under hösten 2019 genomfördes ett stort antal dialogmöten inom samtliga kulturområden
och kring ett flertal horisontella perspektiv. Resultatet från dessa dialogmöten kunde kokas
ner till nedanstående nyckelord, som i många avseenden har legat till grund för arbetet med
att skriva fram kulturplanen:
 Behovet av verksamhetsanpassade lokaler
 Behovet av ökad samverkan
 Behov av utökad verksamhet för ungdomar och unga vuxna
 Behov att tänka nytt och att våga omfördela resurser
 Kulturkonsulenternas roll och uppgift
Kulturplanens texter utarbetades under vintern, i nära samråd med områdesansvariga konsulenter och institutionschefer och internt och tvärsektoriellt inom Region Gotland. Ett remissförfarande regioninternt och externt genomfördes under maj-juni 2020. Avstämningar
med referens- och styrgrupp har skett fortlöpande innan kulturplanen fastställdes av regionfullmäktige den 16 november 2020.
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6. Ekonomi och budget
Gotlands regionala kulturutgifter per innevånare är den näst högsta i landet och det statliga
stödet genom Kultursamverkansmodellen det allra högsta per capita. Så även om de primärkommunala kulturutgifterna ligger under riksgenomsnittet så måste de ekonomiska förutsättningarna för medborgaren och besökaren att ta del av konst och kultur på Gotland året om
anses som synnerligen goda.
En stor del av kulturen på Gotland är en riksangelägenhet. Det statliga stödet till den gotländska kulturen är omfattande. Förutom verksamhetsbidraget i kultursamverkansmodellen
erhåller Gotland årligen en antikvarisk ersättning till de 92 medeltida kyrkobyggnaderna, statliga verksamhetsbidrag till tre internationella konstnärsresidens och en högskoleförberedande musikutbildning, till Kulturskolan, till Skapande skola och till folkbildning och folkhögskoleverksamhet.
Såsom framgår av avsnittet 3.2.4 Ekonomisk hållbarhet är den offentliga finansieringen tillsammans med publik- och försäljningsintäkter ändock sällan tillräcklig. Den så viktiga offentliga grundfinansieringen urholkas alltmer som en följd av att de svenska kommunernas
och regionernas ansträngda ekonomi. De offentligt understödda institutionerna är underfinansierade och för de fria icke-kommersiella kulturaktörerna utan regelbunden offentlig
grundfinansiering blir medelsbristen särskilt påtaglig.
Region Gotlands kulturutgifter består dels av regionala medel i kultursamverkansmodellen,
dels av den primärkommunala budgeten. Den senare destineras huvudsakligen till kulturstöd
i olika former, till biblioteks- och kulturskoleverksamhet och för stöd till folkbildning. Hur
kultursamverkansmodellens medel fördelas framgår av diagram på nästa sida.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Totalt destineras ur Region Gotlands egen budget 2020 cirka 77 miljoner till kulturella verksamheter, vilket utgör 1,4 procent av Region Gotlands totala driftsbudget. Av dessa destineras 21,9 mkr till kultursamverkansmodellen.

Fig. Fördelningen av resurser inom
kultursamverkansmodellen enligt
budget, statlig och regional finansiering 2020 (tkr). Den statliga delen är
53 procent (24,3 mnkr) och den regionala delen är drygt 47 procent
(21,9 mnkr). Totalt fördelades 46,2
mkr.
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Gotland i förhållande till riket

Statistik över samhällets kulturutgifter publiceras regelbundet av både Kulturrådet och Myndigheten för kulturanalys. Här kan utläsas statens, regionernas och kommunernas årliga kulturutgifter. På kommunal nivå inräknas utgifter för biliotek, musik/kulturskola, stöd till studieorganisationer och övrig kultur. I den senast presenterade statistiken (för 2018) kan vi
utläsa att Gotlands kommun ligger på tredje plats i riket med 1.411 kr per invånare30. Denna
statistik är dock missvisande, eftersom det är Region Gotlands siffror som redovisas och i
dessa är också regionala kulturutgifterna, som i alla andra svenska kommunen ligger i en
landstings- eller regionbudget, inräknade. Med avdrag för dessa blir de primärkommunala
kulturutgifter ca 1.075 kr/invånare, vilket istället placerar Gotlands på den nedre delen av
skalan i riket.
Ur Statens kulturråds statistik31 kan vi dock utläsa att Gotland är den region i landet som,
efter Region Västra Götaland, lägger mest regionala pengar per invånare i Kultursamverkansmodellen (se tabell 1 nedan), och att Gotland dessutom, p.g.a. öläget, är gynnat av staten och
erhåller det i särklass största stadsbidraget i landet per capita. Finansieringen av den regionala
kulturverksamheten genom Kultursamverkansmodellen är sålunda stark medan den primärkommunala finansieringen är relativt svag i en riksjämförelse.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Tabell 1:
Årliga bidrag från regionerna i kultursamverkansmodellen med förändring 2010-2018,
belopp per invånare. Tabellen visar att Gotland har en blygsam ökning av sin andel
men ändå det näst högsta bidraget i landet
räknat per invånare.

Tabell 2:
Årliga verksamhetsbidrag i Kultursamverkansmodellen från regioner (grön linje), stat (röd linje)
och kommuner (svart linje) perioden 2010-2018.
Statens bidrag har, med justering för inflationen,
legat relativt stilla kring 1,2 mdr kr. Den nominella
ökningen är 3,4%. Samtidigt har regionernas och
kommunernas bidrag ökat kraftigt med 28,8%
resp 29,7%. Detta innebär att statens andel av
den totala finansieringen av kultursamverkansmodellen har minskat från 31% 2010 till 27% 2018.
30
31

Myndigheten för kulturanalys, Statistik samhällets kulturutgifter, kommunernas nettokostnader för kultur 2018
Statens Kulturråd, Rapport: Uppföljning av kulturområdens årliga bidrag 2010-2018 i Kultursamverkansmodellen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/103
11 maj 2020

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Beslut om att utse skolchef enligt skollagen, 2 kap. 8 a §
Förslag till beslut


Förvaltningschef Torsten Flemming utses till skolchef, enligt 2 kap. 8 a skollagen,
för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde från och med
den 1 juli 2020.

Sammanfattning

Den 1 juli 2018 infördes en ny paragraf i skollagen. Paragrafen reglerar skolchefens
roll och innebär att en huvudman inom skolväsendet ska utse minst en skolchef för
sin verksamhet, kravet gäller såväl offentliga som enskilda huvudmän. Med
skolväsendet avses alla skolformer och fritidshemmet.
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen (nämnden) med att tillse att de
föreskrifter som gäller för utbildningen följs.
Förvaltningen föreslår att förvaltningschef Torsten Flemming Jolby utses till skolchef
enligt 2 kap. 8 a skollagen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhetsområde från och med den 1 juli 2020.
Ärendebeskrivning

Den första juli 2018 infördes i skollagen en ny paragraf i skollagen, 2 kap., som
reglerar skolchefens roll:
8 a § Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att
tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet
inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller
flera skolchefer för delar av verksamheten Lag (2018:608)
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Med skolväsendet avses alla skolformer och fritidshemmet, 1 kap. 1 §.
Med förskrifter avses samtliga bestämmelser i lagar, förordningar och
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns främst i
skollagen och anslutande författningar, men även i exempelvis arbetsmiljölagen
(1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567).
Om skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska
denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens
befogenheter inte är tillräckliga för att åtgärda bristerna, exempelvis för att medel
saknas för adekvata åtgärder ska kunna genomföras, får det anses ligga inom
skolchefens ansvar att informera den del av huvudmannen som är ytterst ansvarig.
Ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs i enlighet med
regelverk ligger dock alltid på huvudmannen själv, se 8 §.
Bedömning

Mot bakgrund dels av förslaget i dels syftet med förslaget föreslår förvaltningen att
förvaltningschefen utses till skolchef. Motsvarande förslag kommer att behandlas av
barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Skollagen, 2 kap. 8 a skollagen (lag 2018:608)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Förvaltningen för åtgärd, nämndens delegationsordning
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Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Beslut om att undanta 2020 års verksamhet i kommande
bidragsberäkning
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att:
 2021 och 2022 års bidrag kommer att baseras på åren 2017–2019,
 2023 års bidrag kommer att baseras på åren 2018–2019 och 2021 och
 2024 års bidrag baseras på 2019 och 2021–2022, under förutsättning att nuvarande
bidragssystem i övrigt inte förändras.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet har med anledning av den rådande pandemin tagit flera beslut om
dispenser för att underlätta studieförbundens verksamhet. Ett beslut som tagit
gällande bidragsberäkningen är att undanta 2020 års verksamhet som underlag för
kommande bidragsberäkning, genom att i stället använda närmast föregående
årsvolym i bidragsfördelningen för år 2021, 2022 samt 2023. Det vill säga:
2021 och 2022 års bidrag kommer att baseras på åren 2017–2019,
 2023 års bidrag kommer att baseras på åren 2018–2019 och 2021 och
 2024 års bidrag baseras på 2019 och 2021–2022, under förutsättning att
nuvarande bidragssystem i övrigt inte förändras.


Barn- och elevperspektiv

Ingen påverkan
Jämställdhetsperspektiv

Ingen påverkan
Landsbygdsperspektiv

Ingen påverkan
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Ekonomisk konsekvensanalys

Ingen påverkan
Bedömning

Förvaltningen har i dialog med studieförbunden kommit fram till att det är klokt att
följa folkbildningsrådets beslut om att utesluta år 2020 i kommande
bidragsberäkningar. Detta för att år 2020 kommer ha står påverkan på
studieförbundens verksamheter.
Beslutsunderlag
Folkbildningsrådet.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Studieförbunden på Gotland för information
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Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rekvisition. Studieförbund 2020
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informerades på nämnden i april att
bidragen till studieförbunden hade betalats ut i utifrån nedanstående modell. Dock
har det framkommit att det fanns fel i uträckningarna som har bidragit till att tre
studieförbund har fått bidrag som de inte har rätt till. För att få bidrag måste
studieförbunden kunna redovisa minst 2000 studietimmar och minst 100 unika
besökare. I och med att felet upptäcktes har förvaltningen kontaktat de tre
studieförbunden och kommit överens med dem att skicka en faktura på de belopp
som ska återbetalas.
Det medför att det finns 6 studieförbund som har rätt till att erhålla mer bidrag, se
bilaga. Studieförbunden kommer få den summan utbetala under juni månad.
Modell för utbetalning:

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
De tre verksamhetsbidragen har fördelats enlig samma fördelningsmall som
folkbildningsrådet använder.
Beslutsunderlag
Bilaga 1
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Skickas till studieförbunden för information
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Beräkning av bidrag till Studieförbund för år 2019 (utbetalas 2020)
Förbund

År

Antal tim

cirkel

ABF
Genomsnitt 2017-2019

2019
2018
2017

Bidrag ABF

NBV
Genomsnitt 2017-2019

2019
2018
2017

Bidrag NBV

Studiefrämjandet
Genomsnitt 2017-2019

2019
2018
2017

Bidrag Studiefrämjande

Sensus
Genomsnitt 2017-2019
Bidrag Sensus

2019
2018
2017

9 344
9 551
9 770
9 555
21%
177 166 kr

Antal tim

annan
1 150
2 076
1 515
1 580
12%
8 435 kr

Antal unika

delt cirkel

Antal unika

delt annan

2 162
858
2 331
1 784
25%
218 442 kr

966
920
1 030
972
9%
6 133 kr

Org-

k-program
969
925
851
915
23%
96 176 kr

83 100 kr

Fått utbetalat för
år 2019

BIDRAG 2020

589 452 kr

Extra
utbetalning för
år 2019

568390

21 062 kr

14
37
0%
-

-

-

-

3 881
4 118
5 334
4 444
10%
82 406

728
1 153
918
933
7%
4 980

699
828
509
7%
62 336

1 339
554
631
6%
3 982

154
235
308
232
6%
24 421

83 100 kr

261 224 kr

246425

14 799 kr

3 662
4 799
5 788
4 750
10%
88 067

3 610
3 950
3 286
3 615
28%
19 296

415
526
788
576
8%
70 582

1 259
1 211
1 785
1 418
13%
8 950

439
671
624
578
15%
60 754

83 100 kr

330 749 kr

314001

16 748 kr

0%

321
42
61
-

bidrag

NY SUMMA

177
1 734
0%
-

0%

-

Antal

0%

-

kr

Bilda
Genomsnitt 2017-2019

2019
2018
2017

Bidrag Bilda

Folkuniversitetet
Genomsnitt 2017-2019

2019
2018
2017

Bidrag FU

Kulturens bildniningsf

2019

Genomsnitt 2017-2019

Studieförbundet

Genomsnitt 2017-2019

2019
2018
2017

Bidrag
Medborgarskolan
Genomsnitt 2017-2019

1 423
1 267
1 517
1 402
11%
7 485

1 092
915
1 015
1 007
14%
123 366

1 037
947
943
976
9%
6 156

475
495
502
491
12%
51 574

83 100 kr

476 042 kr

457564

18 478 kr

5 195
4 828
4 246
4 756
10%
88 191

201
2 292
283
925
7%
4 939

582
710
695
662
9%
81 115

102
124
125
117
1%
738

159
157
65
127
3%
13 349

83 100 kr

271 431 kr

256929

14 502 kr

896

189

20

-

-

813704

26 163 kr

0%
-

Bidrag SV

Vuxenskolan

11 815
10 862
10 388
11 022
24%
204 361

2019
2018
2017

Bidrag

12 696
10 546
12 080
11 774
25%
218 310
251

0%
0

SUMMA tim, delt, program

46 301

Summa att fördela

858 500

0%
4 966
3 741
4 519
4 409
34%
23 530
42

0%
-

12 928
69 000

0%

0%
-

-

3 221
2 941
1 252
2 471
35%
302 659
20

0%

1 664
1 556
1 610
1 610
41%
169 227
3

0%
0

858 500

0%
-

8 189
6 814
5 460
6 821
62%
43 041
29

-

7 010

53

0

10 935
69 000

0%
-

kr

kr

83 100 kr

839 867 kr

-

-

kr

kr

3 953
415 500

498 600 kr

2 769 100 kr

Summa att betala ut

111 751 kr

Kontrollräkning excel

858 500

68 664

858 500

69 000

415 500

498 600 kr

2 768 764 kr

extra:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende GVN 2016/145
2 juni 2020

Rolf Andersson Försörjningschef
Lena Nordström Chef för gymnasie- och vuxenutbildning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gotlands Folkhögskola, Hemse. Elevhemmet Nygårds
Förslag till beslut



Hyresavtalet på elevhemmet Nygårds ska sägas upp så snart som möjligt.



Från och med läsåret 2020-2021 kommer studenter på Gotlands
Folkhögskola inte att erbjudas boende i Nygårds.



Nygårds stängs för tillträde av studenter och besökare från och med
september 2020.



I samarbete med teknikförvaltningen och Gotlands folkhögskola ska
förvaltningen hitta alternativa lokaler för vaktmästeriet som idag finns i
källaren på Nygårds.



Reserverade medel som överförts till teknikförvaltningen används för
avveckling av huset, lösning av fjärrvärmecentral och anpassning av nya
vaktmästarlokaler. Återstående medel hanteras enligt ett senare beslut.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) beslutade i mars 2018 att
nämnden skulle begära hos regionfullmäktige om investeringsmedel med 25,5
miljoner kronor för en nybyggnation av elevhem på folkhögskolan i Hemse. Beslutet
togs under förutsättning att regionfullmäktige tillstyrkte dessa investeringsmedel och
att Gotlands folkhögskola skulle stå för driftkostnaden inom den egna budgeten. I
juni 2018 fastställde regionfullmäktige GVNs begäran i strategisk plan och budget.
I det investeringsmedel som regionfullmäktige tillstyrkte i juni 2018 ingick det rivning
av befintlig byggnad och en nybyggnation av ett nytt elevhem. En grundligare
förstudie genomfördes därefter under våren 2019 som resulterade i ett nytt
omarbetat förslag som innebar en renovering av befintlig byggnad. Kostnaden för
det omarbetade förslaget beräknades till 19 miljoner kronor vilket skulle innebära att
budget för 2020 blev 4 miljoner kronor.
Detta innebär att förslaget ovan gällande renovering av befintlig byggnad bör ändras
till att hyresavtalet sägs upp. Region Gotland (tekniska nämnden) får därefter ta
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ställning till om huset ska rivas eller renoveras för att anpassas till annan verksamhet.
Förvaltningen förslag till beslut är därför att GVN säger upp avtalet och att Nygårds
stängs för tillträde och boende från 2020. Dessutom föreslås förvaltningen hitta nya
lokaler för vaktmästeriet tillsammans med teknikförvaltningen (TKF) samt att
reserverade medel1 används till bland annat avveckling av huset.
Ärendet i tidsföljd (från 2017)

1. Förstudierapport2 utförd av teknikförvaltningen (TKF), daterad 2017-11-21.
Förstudien beställdes i syfte att undersöka möjligheterna till att renovera och
modernisera elevhemmet Nygårds till dagliga krav och standarder.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2018-03-203 att begära
investeringsmedel med 25,5 miljoner kronor för en nybyggnation av Nygårds
samt att, under förutsättning att regionfullmäktige tillstyrker
investeringsmedel, så ska Gotlands folkhögskola stå för driftkostnaden inom
den egna budgeten.
3. Strategisk plan och budget fastställd av regionfullmäktige i juni 2018. I de
investeringsmedel som regionfullmäktige tillstyrkte i juni 2018 ingick det
rivning av befintlig byggnad och en nybyggnation av ett nytt elevhem4.
4. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen beställde i juli 2018 ett uppdrag för
att genomföra en nybyggnation av Nygårds.
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gavs en lägesbeskrivning 2018-11205. Projektavdelningen på TKF har fått uppdraget gällande nybyggnation av
Nygårds samt rivning av befintligt elevhem.
6. Ett nytt förslag på ombyggnad av elevhem utarbetat av Visbyark AB dateras
till 2019-02-13. Förvaltningen förordade att Nygårds skulle renoveras till en
totalkostnad på 19 miljoner kronor.
7. Beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-03-21
Ärendet återremitteras och förvaltningen gavs i uppdrag att:
o Göra en ekonomisk analys hur en byggnation påverkar folkhögskolan
i Hemse ekonomiskt (inklusive hyresintäkter) samt
o Att göra en tydlig jämförelse mellan nybyggnation och renovering.
Kommentar: Dessa två frågeställningar besvarades av förvaltningen i
underlaget till nämndsammanträdet 2016-06-03.
8. Beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-06-03
Ärendet återremitterades åter och förvaltningen gavs då i uppdrag:
o Att återkomma med kalkyl på kostnader för vaktmästeri och förråd
Kommentar: I väntan på ett mer långsiktigt alternativ så används andra
befintliga lokaler för detta.
o Att redovisa vad konsekvensen skulle bli för Gotlands folkhögskola
om Nygårds elevhem rivs och inte byggs upp igen.

Reserverade menas: att det redan finns överfört investeringsmedel till TKF (7,5 mnkr är överflyttat från UAF till TKF 2017. 7,5
mnkr är överflyttat 2018. 10,5 mnkr flyttas över enligt plan 2020)
2 Förstudierapport ”Hemse folkhögskola, elevhem Nygårds” arbetsnummer 1616-10413, 2017-11-21
3 GVN § 23 ”Information Nygårds”, 2018-03-20
4 Gäller överfört investeringsmedel till TKF (7,5 mnkr är överflyttat från UAF till TKF 2017. 7,5 mnkr är överflyttat 2018. 10,5
mnkr flyttas över enligt plan 2020)
5 GVN § 120 ”Uppföljning. Nygårds”, 2018-11-20
1
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Kommentar: Framgår i detta underlag under rubrik ”Konsekvenser för
verksamheten”
o Förvaltningen ges i uppdrag i att jämföra boendekostnad med
folkhögskolor i övriga landet.
Kommentar: Se bilaga ”Kostnadsjämförelse för några folkhögskolor
gällande externat, internat och måltider”.
o Förvaltningen ges i uppdrag att tydligare redovisa
tillgänglighetsaspekten på både alternativ 2 (nybyggnation) och
alternativ 3 (renovering) inklusive kostnader för det.
Kommentar: Denna frågeställning har inaktualiserats eftersom förslaget
nu är att hyresavtalet för Nygårds ska sägas upp. Kostnadsbild tas i så
fall fram om beslutet blir annat än förvaltningens förslag till
uppsägning av kontrakt.
o Informationen tas emot och att ärendet återkommer till nämnden i
november.
Kommentar: Sker på nämndsammanträde den 20 november.
Bakgrund och ärendebeskrivning

Elevboendet Nygårds omfattar 20 rum vilka disponeras med två boenden i varje
rum. Vilket medför att Nygårds har en kapacitet att rymma 40 personer. Elevboendet
byggdes under 50-talet och ingen renovering har skett sedan dess. Boendet är kraftigt
nerslitet och dessutom saknas dusch och toalett på rummen. Vid sträng kyla går det
inte att hålla ett acceptabelt inomhusklimat för de boende på Nygårds. Detta har
inneburit att vissa rum har evakuerats under de kallaste perioderna.
Nygårds elevboende har varit föremål för investeringsäskande under ett antal år.
Behovet av en omfattande renovering är nu större än någonsin och en viktig åtgärd
för att bibehålla omfattning och kvalitet i folkhögskolans verksamhet. I dagsläget kan
inte utrymmen som är mögelangripna och fuktskadade användas. Förfallet av
Nygårds studentboende är noga dokumenterat och beskrivet.
I strategisk plan och budget finns 25,5 mnkr beviljade för rivning av befintligt hus
och nybyggnation av elevhem som erbjuder 25 nya elevboenden. Om ett antal rum,
skall användas för service och mindre elevkök blir nettotillskottet ca 22 rum.
Finansiering enligt ursprungsförslaget:
7,5 mnkr är överflyttat från UAF till TKF 2017.
7,5 mnkr är överflyttat 2018
10,5 mnkr flyttas över enligt plan 2020, ändras enligt nya förslaget till 4 mnkr.
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Kalkyl
Rivning och köp av Renovering av befintlig
modulhus, förslag 2
byggnad förslag 3
Investering
Rivning och flytt av värmecentral
Ränta 1,5%, inkl rivn
Avskrivning 30 exkl rivn

Rivning

1,50%
30 år (Medel)

17 000 000
8 500 000
382 500
566 667

19 000 000
0
285 000
633 333

0
8 500 000
127 500
0

500 kr/m 2

312 500

246 000

0

625
50 000
9 811 667
1 311 667
25
Studentboende
Ja
Ja
Ja

492
100 000
1 264 333
1 264 333
20
Elevhem
Ja
Ja
Nej

0
0
8 627 500
127 500
0

47 850 000

37 930 000

12 325 000

Kost/rum/30 år (exkl rivning)
Kost/rum/år (exkl rivning)
Kost/rum/12 månader (exkl rivning)
Kost/rum/9 månader (exkl rivning)

1 574 000
52 467
4 372
5 830

1 896 500
63 217
5 268
7 024

Kost/rum/30 år (inkl rivning)
Kost/rum/år (inkl rivning)
Kost/rum/12 månader (inkl rivning)
Kost/rum/9 månader (inkl rivning)

1 914 000
63 800
5 317
7 089

1 896 500
63 217
5 268
7 024

Driftkost
2

Bruksarea BRA m
Städkostnad
Kost/år 1 avskriv + riv
Kost år 2-30
Antal rum
Uppfyller BBR (Boverkets ByggRegler)
WC/Dusch
Kylskåp
Pentry

Kost för 30 år (inkl rivning)

Jämförelse kostnad/rum/12 månader Visby6.
Konsekvenser för verksamheten av ovanstående alternativ:

Detta är en del av Gotlands folkhögskolas egen konsekvensanalys7 gjord i mars 2018:
”Alternativen nybyggnation eller renovering skulle båda kunna lösa den idag rådande
situationen med kraftigt nedslitna och otjänliga studentrum. Alternativen har sina
olika fördelar och nackdelar, vilka inte kommenteras i denna skrivning.
Konsekvenserna för folkhögskolans verksamhet utifrån alternativet att elevhemmet
stängs och ej ersätts skulle få drastiska konsekvenser för folkhögskolans verksamhet.
Folkhögskolans stabilitet bygger både på den lokala och på den nationella
rekryteringen, vilken skapar förutsättningar för att också erbjuda gotländska
studerande utbildningsplatser som annars inte skulle vara möjliga att erbjuda. Ca 50%
av de studerande på folkhögskolan kommer från andra delar av landet. För att kunna
erbjuda utbildningsplats krävs det också att skolan kan erbjuda boende, huvuddelen
av dessa studerande bor på skolans internat. Endast ett mindre antal söker och hittar
boende i det omgivande samhället.
En minskning av boendekapaciteten med 20 rum skulle drastiskt påverka
utbildningsvolymerna vid folkhögskolans långa kurser, i synnerhet särskilda kurserna.
Det skulle också kraftigt reducera förutsättningarna för sommarkurser och de
intäkter som under flera år utgjort en viktig del av folkhögskolans stabila ekonomi.
En minskning av volymen på folkhögskolans boende skulle inte enbart påverka 20
utbildningsplatser utan snarare innebära en neddragning med 40 utbildningsplatser.

Jämförelse med vad studentboende (inte elevhem alltså) kostar i Visby:
- Gotlandshem 19m2 3275 kr/månaden (12 månader) 1 rum med kokvrå
- Balder 25 m2 4078 kr/månaden (12 månader) 1 rum med pentry och balkong
7 Tjänsteskrivelse ”Renovering eller nybyggnation av elevhemmet Nygårds på Gotlands Folkhögskola”, 2018-03-15. Se
tjänsteskrivelse för hela konsekvensanalysen.
6
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Detta antal platser motsvarar volymen på två av skolans linjer. Beräkningen bygger
på att linjerna inte skulle behålla sin bärighet med enbart gotländska studeranden.
En volymminskning av folkhögskolans utbildningar skulle självfallet påverka
statsbidragstilldelningen och uppskattningsvis innebära ett bidragsbortfall på
motsvarande 2,5 miljoner kr. Ytterligare bortfall av inackorderingsintäkter med
uppskattningsvis ett bortfall av 860 000 kr. För sommarterminen kan man räkna
med en minskning av antalet gästnätter och ett intäktsbortfall på mellan
500 – 700 000 kr. Vidare förlorar skolan mobilitetsersättning för 20 personer
motsvarande 275 000 kr.
Volymminskningen påverkar också restaurangen och underlaget för antalet matgäster
vilket skulle kräva någon form av begränsning och nerdragning av verksamheten.
Ytterligare en aspekt som bör lyftas fram är att Folkhögskolan med sina anläggningar
på den gotländska landsbygden utgör ett betydande underlag för infrastruktur och
arbetstillfällen i och runt de orter där den verkar. Folkhögskolan i Hemse med sina
studenter utgör ett icke obetydligt underlag för affärer och näringsliv i Hemse som
knutpunkt för södra Gotland”.
Bedömning

Elevboendet Nygårds på Gotlands Folkhögskola i Hemse har ett omfattande
renoveringsbehov och har varit föremål för investeringsäskande under ett antal år.
Det finns ett flertal rapporter, förstudier och behovsanalyser framtagna. Ärendet har
på senare tid handlat om att elevboendet antingen ska renoveras eller om det ska
rivas, för att byggas nytt. Ett avgörande beslut har hittills uteblivit. Det finns också
frågetecken kring verksamhetens möjlighet till drift av elevhemmet efter eventuell
renovering eller nybyggnation.
Sammantaget är Nygårds inte lämpligt som boende. För att komma vidare i ärendet
förordar förvaltningen att hyresavtalet sägs upp och att studenterna på Gotlands
Folkhögskola hänvisas till annat boende. Region Gotland (tekniska nämnden) får
därefter ta ställning till om huset ska rivas eller renoveras för att anpassas till annan
verksamhet. Förvaltningen förslag till beslut är därför att GVN säger upp avtalet och
att Nygårds stängs för tillträde och boende från 2020. Dessutom föreslås
förvaltningen hitta nya lokaler för vaktmästeriet tillsammans med teknikförvaltningen
(TKF) samt att reserverade medel används till bland annat avveckling av huset.
Beslutsunderlag
- TKF. Förstudierapport Elevhem Nygårds, 2017-11-21
- Tjänsteskrivelse ” Renovering eller nybyggnation av elevhemmet Nygårds på Gotlands
Folkhögskola”, 2018-03-15 (Länk: https://www.gotland.se/99172 Ärende 1)
- GVN § 23 ”Information Nygårds”, 2018-03-20
- GVN § 120 ” Uppföljning. Folkhögskolan i Hemse. Nygårds”, 2018-11-20
- Visbyark AB. Kostnadsindikation och skiss ombyggnad, 2019-02-11
- GVN § 39, ”Rapport. Elevboende Nygårds, folkhögskolan Hemse”, 2019-03-31
- Tjänsteskrivelse ” Gotlands Folkhögskola Hemse - Elevboendet Nygårds”, 2019-05-06 (Länk:
https://www.gotland.se/103721 Ärende 5)
- GVN § 65, ”Rapport. Elevboende Nygårds, folkhögskolan Hemse”, 2019-06-03
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
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Protokollsutdrag
GVN AU § 98

Sammanträdesdatum 2019-11-07

GVN AU § 98

Rapport. Nygårds -Gotlands folkhögskola

GVN 2016/145

Arbetsutskottets beslut


Ärendet återremitteras med motiveringen att undersöka möjligheterna för en
extern aktör att överta hanteringeren av Nygårds. Ärendet återkommer till
nämnden i februari.

Försörjningschef Rolf Andersson informerade arbetsutskottet om lägesbeskrivningen
för Nygårds. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att säga upp hyresavtalet på
elevhemmet Nygårds så snart som möjligt samt att i samarbete med tekniska
förvaltningen och Gotlands folkhögskola hitta alternativa lokaler för vaktmästeriet
som idag finns i källaren på Nygårds. Att reserverade medel som överförts till
Tekniska förvaltningen används för avveckling av huset, lösning av fjärrvärmecentral
och anpassning av nya vaktmästarlokaler. Återstående medel hanteras enligt separat
beslut.

Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att ärendet återremitteras med
motiveringen att undersöka möjligheterna för en extern aktör att överta
hanteringeren av Nygårds. Ärendet återkommer till nämnden i februari.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-06-03

GVN § 65

GVN § 65

Rapport. Elevboende Nygårds, folkhögskolan
Hemse

GVN 2016/145
GVN au § 49

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut







Ärendet återemitteras och förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med kalkyl
på kostnader för vaktmästeri och förråd samt
Att redovisa vad konsekvensen skulle bli för Gotlands folkhögskola om Nygårds
elevhem rivs och inte byggs upp igen.
Förvaltningen ges i uppdrag i att jämföra boendekostnad med folkhögskolor i
övriga landet.
Förvaltningen ges i uppdrag att tydligare redovisa tillgänglighetsaspekten på både
alternativ 2 (nybyggnation) och alternativ 3 (renovering) inklusive kostnader för
det.
Informationen tas emot och att ärendet återkommer till nämnden i november.

Elevboendet Nygårds på Gotlands folkhögskola i Hemse har ett omfattande
renoveringsbehov och har varit föremål för investeringsäskande under ett antal år.
Det finns ett flertal rapporter, förstudier och behovsanalyser framtagna. Ärendet har
på senare tid handlat om att elevboendet antingen ska renoveras eller om det ska
rivas, för att byggas nytt.
Förvaltningen fick i uppdrag, av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 21
mars att göra en ekonomisk analys hur en byggnation påverkar folkhögskolan i
Hemse ekonomiskt (inklusive hyresintäkter) samt att göra en tydlig jämförelse mellan
nybyggnation och renovering.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet beslutade att informationen togs emot.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: försörjningschef Rolf Andersson
Yrkanden
Joakim Samuelsson (C), föreslår att ärendet återemitteras och förvaltningen ges i
uppdrag att återkomma med kalkyler på kostnader för vaktmästeri och lager samt att
redovisa vad konsekvensen skulle bli för Gotlands folkhögskola om Nygårds
elevhem rivs och inte byggs upp igen.
Ordförande ställer proposition på Joakims förslag och finner att det vinner bifall.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-06-03

GVN § 65

Forts. GVN § 65
Aino Friberg- Hansson (S), föreslår att förvaltningen ges i uppdrag i att jämföra
boendekostnad med folkhögskolor i övriga landet.
Ordförande ställer proposition på Aino förslag och finner att det vinner bifall.
Victoria Öjefors – Quinn (V), föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att tydligare
redovisa tillgänglighetsaspekten på både alternativ 2 (nybyggnation) och alternativ 3
(renovering) inklusive kostnader för det.
Ordförande ställer proposition på Victorias förslag och finner att det vinner bifall.
Ordförande Anderas Unger (M), föreslår att informationen tas emot och att ärendet
återkommer till nämnden i november.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-06
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