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Strategisk plan och budget 2021 – 2023, justerad
Förslag till beslut

•

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

Sammanfattning

Med anledning av pandemin Covid-19 har regionstyrelsen tagit beslut om att skjuta
fram budgetberedningen till hösten 2020 detta har medfört att nämnden behöver
inkomma med en justerad strategisk plan. Den justerade strategiska planen ska
innehålla en beskrivning om hur en procents1 besparing i driftbudgeten hanteras av
nämnden. Planen ska även innehålla en justerad investeringsbudget och -plan med
målet att halvera nivån de kommande åren för att undvika stora upplåningsbehov.
I arbetet med den justerade strategiska planen och budgeten har utbildnings- och
arbetlivsförvaltningen valt att behålla stora delar utav den tidigare fastställda
strategiska planen med vissa redaktionella och textmässiga justeringar beroende på de
förändringar som uppstått på grund av den nu rådande situationen2 för nämndens
verksamhetsområden.
Strategisk plan och budget ger besked om gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs samt hur de ska
finansieras under perioden 2021 - 2023.
Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga
reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar på
vuxenutbildningar och folkhögskola, dels om omfattande reformer inom
gymnasieskolan, men även förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken
och dess påverkan på kommuner och Arbetsförmedlingen.
Under 2019 har statsbidragen minskat med 14,8 miljoner kronor. Statsbidragen är en
betydande del av nämndens omslutning, närmare 26 procent av omslutningen täcks
av statsbidrag det vill säga drygt en fjärdedel av ekonomin. En ökad riktad statlig
resurstilldelning medför på längre sikt ett ökat beroende av riktade statsbidrag.
1
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Pandemi Covid-19 men även på grund av sparbeting och justeringar i investeringsbudget
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Sammanfattningsvis antas uppdragen för nämnden öka då dels utmaningarna till att
matcha arbetssökande med arbetsmarknadens behov av kompetens ökar liksom de
statsbidrag som ska stärka dessa verksamheter, dels att etablering av nyanlända
gotlänningar fortsatt kommer att vara en utmaning vilket även innebär
utvecklingsbehov inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och folkhögskolan.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att strategisk plan och budget är upprättad enligt de
anvisningar som getts och i upprättandet av planen har hänsyn tagits till de
ekonomiska utmaningar som såväl regionen som nämnden står inför framöver.
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Inledning
Med anledning av pandemin Covid-19 har regionstyrelsen tagit beslut om att skjuta fram
budgetberedningen till hösten 2020 detta har medfört att nämnderna behöver inkomma
med justerade strategiska planer till höstens budgetberedning. I den särskilda anvisning för
arbetet med justerad strategisk plan och budget för 2021 – 2023 anges att de planer som
lämnades in i april kan utgöra underlag för nämnderna, men att budgetberedningen som
underlag kommer att använda de justerade planerna som lämnas in i september. Den
justerade strategiska planen ska innehålla en beskrivning om hur en procents1 besparing i
driftbudgeten hanteras av nämnden. Planen ska även innehålla en justerad
investeringsbudget och -plan med målet att halvera nivån de kommande åren för att
undvika stora upplåningsbehov.
I arbetet med den justerade strategiska planen och budgeten har utbildnings- och
arbetlivsförvaltningen valt att behålla stora delar utav den tidigare fastställda strategiska
planen med vissa redaktionella och textmässiga justeringar beroende på de förändringar
som uppstått på grund av den nu rådande situationen2 för nämndens verksamhetsområden.
Inledningsvis i planen belyses nedan de delar som är speciellt utpekade.
Investeringar - lokaler

Lokalinvesteringsbehovet gällande nya investeringar är blygsamma då de stora
investeringarna är beslutade och ligger enligt plan. Det totala investeringbehovet för 2021
är 1,5 miljoner kronor avser i huvudsak projekteringskostnader. Medel för elevboendet
Nygårds är överfört till tekniska nämnden 25,5 miljoner kronor beslut av genomförande är
i dagsläget ej fattat.
Investeringar - IT

Det är inte en framkomlig väg att minska investeringstakten inom digitaliseringsområdet.
Under 2020 har digitaliseringens olika områden hamnat än mer i fokus med anledning av
coronaviruset. Förståelsen, intresset och behovet av digitaliseringen och de möjligheter den
bidrar med har ökat betydligt. Det är viktigt att ta tillfället i akt, tillvarata erfarenheterna och
medarbetarnas engagemang och planera för att investera i den egna utvecklingen och
framtiden. Initialt innebär det en ökad kostnad men är en mycket god investering in i den
gemensamma framtiden.
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Vuxenutbildning

Då strategisk plan och budget upprättades i mars 2020 fanns ett behov av en
ramförstärkning med en miljon kronor. I och med covid-19 så gör vuxenutbildningen en
ny bedömning där ytterligare ramförstärkningar bör göras för Svenska för invandrare (SFI)
och regionalt yrkesvux. Bedömningen baseras på en ökad arbetslöshet där riktade
utbildningsinsatser behövs samt minskad etableringsersättning till SFI-undervisning. För
SFI behövs ramförstärkning med 3 miljoner kronor. Yrkesvux beräknas att behövas
förstärkas med en miljon kronor utöver de förväntade statliga satsningar som säkerligen
kommer till kommuner p.g.a. Covid.

1
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Lönebildning

Den tydligaste förskjutningen inom medarbetarperspektivet sedan tidigare beslut avseende
strategisk plan och budget, gäller lönebildningen. Vi får allt svårare att matcha
förväntningar på lönenivåer vid nyrekryteringar, framförallt då det gäller sökande från
fastlandet. Lönerna pressas uppåt vilket påverkar den inre balansen där egna erfarna lärare
hamnar ”för lågt” i jämförelse. Att hålla kvar vid tidigare nivåer innebär att vi riskerar att
inte kunna nyrekrytera lärare och det är inte ett alternativ. Lönefrågan har också ytterligare
försvårat möjligheten att rekrytera skolledare, framförallt biträdande rektorer, där
lönenivåerna hamnar i närheten av lönenivåer förstelärare inom förvaltningen får idag.
Besparing en procent

Besparingen på en procent motsvarar för nämnden 3,1 miljoner kronor. Besparingen
hanteras som generell3 och påverkar nämndens verksamhetsområden enligt följande:
Organisation 5-6 pos

Besparing, tkr

46000 Ordförande

-9

46101 Avdelningschef

-67

46103 Vuxenutbildning

-190

46104 Folkhögskolan

-153

46105 Ungdomsgårdar

-143

46107 Arbetsmarknad Integration

-159

461062 Wisbygymnasiet
Övergripande kostnader gymnasiet

-1 086
Not

7106 Försörjningsansvarig, gemensamt
7109 IT-strateg, gemensamt

-468
-7
-22

Summa verksamhet

-2 303

Borttagande av buffert

-551

Reducering grundbelopp, annan huvudman
Totalt spar
Not

-246
-3 100

Avser Lokaler, måltider m.fl.

Tabellen visar besparingsbetinget per enhetsnivå. För att mildra effekten för
verksamheterna tas nämndens bokförda buffert för år 2020 bort.

1. Verksamhet och resurser för 2021 – 2023
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1.1. Sammanfattande bedömning av balansen mellan uppdrag, mål och
resurser

Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga
reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar på
vuxenutbildningar och folkhögskola, dels om omfattande reformer inom gymnasieskolan
och vuxenutbildningen, men även förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken
och dess påverkan på kommuner och Arbetsförmedlingen. Dessutom pågår
utvecklingsarbeten med att förbättra samverkan mellan förvaltningar inom Region Gotland
samt andra aktörer för att fler gotlänningar ska komma i arbete eller studier
Motsvarar en procent på nettobudget för samtliga enheter. För gymnasiet beräknas det på tilldelad budget enligt antal elever, i
arbetsmarknad integration ingår även bruttobudget för ungdomskraft.
3
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Andra avgörande utmaningar är hur nämnden ska kunna hantera de demografiska
förändringarna med fler elever samtidigt med färre medborgare i arbetsför ålder och ett
mer ansträngt ekonomiskt läge för Region Gotland.
För att lösa utmaningarna med att dels möta behoven av att försörja det gotländska
näringslivet med kompetens och behoven av att ge fler gotlänningar utbildning och
sysselsättning krävs en fortsatt utveckling av samverkan mellan nämnder, förvaltningar
samt externa aktörer.
Under 2019 har statsbidragen minskat med 14,8 miljoner kronor. Statsbidragen är en
betydande del av nämndens omslutning, närmare 26 procent av omslutningen täcks av
statsbidrag. En ökad riktad statlig resurstilldelning medför på längre sikt ett ökat beroende
av riktade statsbidrag.
Sammanfattningsvis antas uppdragen för nämnden öka då dels utmaningarna till att matcha
arbetssökande med arbetsmarknadens behov av kompetens ökar liksom de statsbidrag som
ska stärka dessa verksamheter, dels att etablering av nyanlända gotlänningar fortsatt
kommer att vara en utmaning vilket även innebär utvecklingsbehov inom gymnasieskolan,
vuxenutbildningen och folkhögskolan.
1.2. Mål och resurser utifrån resultat 2019

Nämndens resultat för budgetåret 2019 blev negativt på 5,7 miljoner kronor. Nämndens
negativa resultat förklarades av att obalans fanns i resursfördelningen (rörliga flöden elevvolymer) som varit underfinansierad under året och som härrör från att förväntade
ersättningar från Migrationsverket avseende elever i asyl inte hade inkommit i den
utsträckning som budgetmässigt hade planerats. Nämnden har under 2019 infört
resultatkrav samt använt delar av det egna kapitalet för att så långt som möjligt kunna
reducera prognoserna om ett negativt årsresultat. Effekten av resultatkraven har för
verksamheterna blivit en återhållsamhet i förening med att klara det verksamhetsmässiga
uppdraget.
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att nämnden i hög utsträckning bidrar till
måluppfyllelse för koncernstyrkortets God tillgänglighet till Region Gotland. Resultaten har
fluktuerat en hel del över tid, men i slutänden är resultaten bättre än vid mätningarnas start
2016. För målet God kvalitet i skolan är den samlade bedömningen densamma, att
nämnden i hög utsträckning bidrar till måluppfyllelse.
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För nämndmålen Kunskapslyft för barn, unga och vuxna och Kunskapslyft i arbetslivet är
bedömningen att målen delvis är uppfyllda och att resultaten har förbättrats under året. För
nämndmålet Lyckad integration är bedömningen att målet är uppnått utifrån de indikatorer
verksamheten har valt att mäta målet med. När de nya målen för 2020 träder i kraft är det
av yttersta vikt att nämnden håller i de förbättrade resultaten samt fortsätter att arbeta med
de resultat som minskat.
På Gotland var andelen av gymnasieeleverna som tog examen inom 4 år (kommunala
skolor) 68,2 procent 2019, vilket är en minskning på 0,2 procent mot 2018. I jämförelse
med liknande kommuner (76,6 procent) ligger Gotland sämre, men högre jämfört med alla
kommuner i landet (62,5 procent). Skillnaden mellan könen fortsätter att öka.
Antalet ungdomar 16-20 år inom det kommunala aktivitetsansvaret fortsätter att minska.
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Från 416 ungdomar våren 2018 till 228 ungdomar våren 2019. Det minskade antalet
ungdomar antyder att riktade åtgärder har givit effekt och bidrar därför till en ökad
måluppfyllelse. Utvecklingen av minskade statsbidrag från Migrationsverket i kombination
med statsbidrag från Skolverket påverkar nämndens nettokostnadsutveckling som för
perioden 2018 till 2019 har ökat med 8,4 procent (24,2 miljoner kronor).
1.3. Omvärldsanalys och bedömning av verksamhet och ekonomi 2020

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





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

Den samlade utbildnings- och arbetslivsförvaltningen förmåga att leva upp till de
förväntningarna är goda, då vi kan se att resultaten i våra verksamheter håller sig på en hög
nivå. Medarbetarna har en hög kompetens och sjuktalen ökar något.
Region Gotland står dock inför betydande utmaningar beroende på de demografiska
förändringarna med fler barn och elever samt färre medborgare i arbetsför ålder.
Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna under åren som kommer och
får mycket stor påverkan på hur vi kan säkra likvärdigheten för barn och elever över hela
ön. Det kommer att krävas många typer av åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga. En
del i detta är vikten av att Region Gotland fortsätter ha en balans i lönebilden och fortsätter
utveckla attraktivare arbetsplatser för att så väl behålla befintlig personal som att kunna
nyrekrytera.
Statliga reformer och riktade satsningar genom till exempel statsbidrag påverkar i stora
delar det utvecklingsarbete som genomförs inom nämndens verksamhetsområde och en del
av inriktningen framåt.
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Nämndens verksamheter förväntas spela en avgörande roll för flera stora
samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke,
vägledning till utbildning och arbete samt kompetensförsörjningen till arbetslivet.
Utbildning är en allt viktigare del i arbetsmarknadspolitiken. Vuxenutbildningen har och
kommer fortsätta att ha en betydande roll med att erbjuda olika former och nivåer av
utbildning, men även ge möjlighet till kompetensväxling och kompetenshöjande insatser.
Lärcentrum på vuxenutbildningen är viktig för att klara en del av kompetensförsörjningen
och har stärkts upp av utvecklingsmedel i form av statsbidrag från Skolverket. På sikt
kommer troligt en avveckling av utvecklingsmedlen att ske vilket innebär att
ramförstärkning för Lärcentrum behöver göras.
Trots att arbetslösheten är förhållandevis låg på Gotland så finns det personer som står
långt från arbetsmarknaden. Samtidigt saknar Gotlands företag och arbetsgivare i hög
utsträckning den kompetens de behöver i sina verksamheter. Olika arbetsmarknadsinsatser
som till exempel vuxenutbildningar är därför viktiga komponenter i detta. Till det kommer
att flera yrkesgrupper inom vår förvaltning är bristyrken i hela landet och arbetet med att
attrahera till dessa yrkesval och flytt till Gotland är fortsatt viktigt.
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En utmaning framåt är etablering, meningsfullt arbete - studier och att skapa delaktighet
för våra nya medborgare, både kvinnor och män, i vårt gotländska samhälle. Särskilt
behöver nyanlända kvinnors situation uppmärksammas och där spelar förskolan en stor
roll. Med fler barn till nyanlända i förskolan ökar kvinnornas möjlighet att välja studier och
arbete samt barnens fortsatta möjligheter att lyckas i skolan. Ett samarbete mellan
Arbetsförmedlingen, socialnämnden (SON) och GVN är Vuxkomp, vilket kommer att
utvärderas under 2020.
Förberedelser för att möta det ökade antalet elever i gymnasieskolan den kommande 10årsperioden behöver inledas redan nu. Bedömningen är att elevökningen kan hanteras
bland annat med hjälp av schemaförändringar för att kunna nyttja lokalerna effektivare,
dock förutsätter detta en förändring och samordning av den lokala kollektivtrafiken.
De enheter som har störst utmaning att klara budget för 2020 är folkhögskolan och
vuxenutbildningen. Besparingsuppdragen är kända och kommunicerade för
verksamheterna, arbetet med effektiviseringar har påbörjats under 2019 och då framförallt
inom folkhögskolan, för att klara verksamheten inom beslutad budget för 2020. Andra
åtgärder som har genomförts för att klara verksamheten inom beslutad budget för 2020 är
att budgeten avseende intäkter från Migrationsverket har reducerats med 9,2 miljoner
kronor – till en nivå som motsvarar inkomna ersättningar 2019. Grundbeloppet för
skolformen gymnasiet har reducerats med 3,2 miljoner kronor, det är en anpassning till den
effektivisering som gymnasieskolan gjort sedan 2017. Även om grundbeloppet har
reducerats så finns möjlighet för expansion inom fastställt grundbelopp för gymnasieskolan
2020.
1.3.1 Kompetensförsörjning

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

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

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 elevkullarnas4 storlek.
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1.4. Nämndens behov och prioriteringar 2021-2023

Det ekonomiska läget för regionen inför 2021 - 2023 är uttryckt som – i dagsläget stabilt –
under förutsättning att verksamheterna klarar av de effektiviseringskrav som beslutats.
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
4
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Regionens budgeterade resultatet för 2020 är 120 miljoner kronor. För 2021 är det
budgeterade resultatet nära 106 miljoner kronor och för 2022 är det 160 miljoner kronor. I
detta ingår effektiviseringskrav på 60 miljoner kronor år 2020 och 70 miljoner kronor per
år de två efterföljande åren. Nämndens förutsättningar att kunna utföra uppdraget kan
enbart ske genom omprioriteringar inom befintligt budgetutrymme.
1.4.1 Digitalisering

Skolväsendet har ett tydligt uppdrag i skollagen och läroplanerna att alla barn och elever
ska ha samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Ny teknik, digitalisering och
internet är också några av nycklarna för alla medarbetare att hitta nya effektivare arbetssätt,
att samverkan och bli en än mer tillgänglig förvaltning. Den nationella
digitaliseringsstrategin5 har inneburit reviderade läroplaner med krav på att skolan ska ge
varje barn och elev en adekvat digital kompetens, vilket innebär att den digitala
kompetensen förändras över tid i takt med utvecklandet av såväl användande som verktyg.
Parallellt med detta sker satsningar på kompetensutveckling och utbildningsinsatser på
området. Succesivt införs flera e-tjänster för vårdnadshavare, men även som interna
tjänster, i syfte att hitta effektivare arbetssätt och skapa en mer tillgänglig förvaltning.
Under planperioden planeras flera projekt i syfte att utveckla verksamhetens processer.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.2 Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen har i dag en inarbetad struktur med
resultatinsamling, analysarbete och uppföljning i dialogform för skolledare. Det finns dock
ett behov av att öka delaktigheten i analysarbetet tillsammans med medarbetarna och att
förvaltningens alla verksamheter skall känna sig delaktiga och följas upp under året.
Prioriterat under kommande år blir att hålla i och fortsätta med följande utvecklingsarbete;
Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) är ett fristående
forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. De gör det
genom att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och
skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden
som har stor betydelse för lärandet.

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Ifous är ett helägt dotterbolag till Skolporten AB. Det är icke vinstutdelande och
finansieras i huvudsak via medlemsintäkter. Medlemskapet tecknas på huvudmannanivå förskola till vuxenutbildning är inkluderade. För Region Gotland innebär detta att man har
tecknat avtalet för hela utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och projektet är igång
sedan 2019. Kostnaden i deltagaravgifter är totalt 839 000 kronor fördelat på tre år.
”Hållbara Gotland” kopplat till statliga ersättningsmedel6 pågår med namnet ”Kompetenta
Gotland” Projektet har som långsiktigt mål att öka studiemotivationen för gotländska
elever, öka kunskapen om olika yrken och utbildningar samt ombesörja
kompetensförsörjningen på Gotland. Detta för att möta det ökande behovet av studie- och
yrkesvägledning samt även fungera som ett nav för samarbetet skola och arbetsliv.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under perioden 2017–2020 03 27 genomfört
ett särskilt projekt kring tillgängliga lärmiljöer med stöd av Specialpedagogiska
Skolmyndigheten. Syftet har varit att öka måluppfyllelsen och öka kunskapen om olika
5
6

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Beslutad av regeringen 2017
Statliga ersättningsmedel för minskad kalkbrytning, sk ”Peter Larsson-pengarna”
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pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. Fokus på att skolan
skall vara tillgänglig för alla och alla skall ges möjlighet att lyckas. I samband med projektets
slutförande sammanställdes en slutrapport som redovisats för Barn- och
utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och UAF:s
förvaltningsledning. Inom det systematiska kvalitetsarbetet har en uppföljning av
verksamheternas pågående arbete genomförts vilket sedan sammanställts som en del av
analysrapport VÅR 2020. Flera viktiga delar lyfts fram som förvaltningen behöver utveckla
vidare och som verksamheterna behöver stöd inom.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.3 Samverkan mellan, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen

Ett samarbete, kallat Vuxkomp, har utvecklats mellan socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen som har tagit fasta på alla goda resultat
och erfarenheter som erhållits i projektet UngKomp där man bland annat arbetat med
multikompetenta team. Vinsten ligger i att personer snabbare kommer till en aktivitet och
på sikt inte behöver uppbära försörjningsstöd.
Arbetet med Vuxkomp under 2019 var ofinansierat vilket föranledde att
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen7 lämnade ett negativt resultat. Nyligen
tagna beslut på nationell nivå kommer också att påverka möjligheten för Vuxkomps
utveckling, bland annat avskaffande av naturnära jobb och extratjänster för att nämna
några. Även Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag kan komma att påverka
verksamhetens utveckling. Med anledning av nationella förändringar är det oklart vilka
medel som behövs för att driva verksamheten vidare. Utan tillskott av extra medel måste
Vuxkomp på sikt avvecklas. Rapport gällande utvärdering av Vuxkomp och samarbete
mellan socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen håller på att arbetas
fram. I rapporten beskrivs behov av finansiering, arbetsmetoder och organisation.
GVN avser att begära en ramförstärkning motsvarande fyra heltidstjänster för detta.
1.4.4 Svenska för invandrare (Sfi)

Att erbjuda nyanlända elever en utbildning av god kvalitet är en stor utmaning för
skolväsendet. Den långsiktiga trenden att vuxenutbildningen fått allt fler utlandsfödda
studerande har fortsatt. Gotlands folkhögskola har också på senare år fått en förändrad
rekryteringsbas där nyanlända är en målgrupp. Det är viktigt att betona att andelen
nyanlända elever även resulterar i ökade kostnader för pedagogiskt stöd och
studiehandledning i verksamheten.
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Sfi:s elevantal har ökat markant de senaste två åren. Till viss del kompenseras
vuxenutbildningen för detta genom etableringsersättningen. Det bör beaktas att flera av
dessa elever inte kommer hinna bli klara med sin utbildning inom ramen för etableringen
som är på två år. Budgeten för sfi har inte ökat i samma utsträckning som elevantalet har
ökat vilket innebär att verksamheten inte bär sina ”egna kostnader”. Mot bakgrund av detta
bör ramen för sfi ses över inför kommande år och inför nya utmaningar.
Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och
samhällslivet, så kallad utbildningsplikt. Detta innebär bland annat att nyanlända med kort
utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, måste erbjudas vuxenutbildning
med heltidsstudier förutom sfi. Därför är det viktigt att kunna säkerställa att det finns en
7

Vuxenutbildningen finansierade kursen ”Steget in” som är en del av Vuxkomp.
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mottagningskapacitet inom vuxenutbildningen samt att finansieringen är tryggad. Antalet
personer som omfattas av utbildningsplikten och deltar i utbildning förväntas öka. Det bör
betonas att etableringsersättningen inte täcker alla kostnader som är förenade med
utbildningsplikten.
GVN avser att begära en ramförstärkning motsvarande tre miljoner kronor för detta.
1.4.5 Kompetensförsörjning

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

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

11 (18)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2021–2023

om budgeterade utrymmen för detta saknas, innebär det en extra kostnad motsvarande 400
000 kronor per år beräknat på 2020 års lönenivå.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.7 Lärarlönelyftet

Den statliga satsningen Lärarlönelyftet har inneburit att lönebilden har förskjutits påtagligt
för stora delar av lärarkåren, vilket alltså också påverkat skolledarkåren där det så kallade
respektavståndet har minskat. Inom GVN:s ansvarsområde kan Lärarlönelyftet endast
tilldelas gymnasieskolans lärare men detta har påverkan på samtliga lärarkategorier, alltså
även för lärare inom vuxenutbildningen och inom folkhögskolan. Även
karriärtjänstsystemet har påverkat lönebilden och därmed bidragit till ökade förväntningar
på högre lönenivåer för hela lärarkollektivet och för skolledarkåren. Fortsatta
lönesatsningar behöver göras, både för att behålla och för att kunna rekrytera duktiga lärare
och skolledare.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.5 Driftbudget 2021 – 2023
1.5.1 Ramförändringar i sammandrag inklusive motivering

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

2021
6 936

2022
8 809

2023
10 241

Arbetsmarknad och integration

2 200

2 200

2 200

Vuxenutbildning

4 000

4 000

4 000

Finansieringsprincipen

-

-

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

-

656

1 376

13 136

15 665

17 817

-3 100

-3 100

-3 100

10 036

12 565

14 717

Besparing 2021
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Summa, tkr

-

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för 2020–2022 är ramjustering för ökat
antal elever i gymnasieskolan inarbetade i plankalkylen för åren 2021–2023, då beräknades
det vara en liten minskning i antalet elever för budgetåret 2021. Vid omräkning av antalet
elever inför strategisk plan och budget 2021–2023 finns behov av ramförstärkning. För
budgetåret 2021 beräknas det vara närmare 81 elever fler än vad som angivits i tidigare
plankalkyl. Den sammanlagda ramökningen som begärs till resursfördelningen är 6,1
miljoner kronor. Utöver ramjusteringar för förändringar i elevvolymer begärs även
kompensation för externa avtal med 800 000 kronor, vilket i huvudsak avser ersättning till
extern huvudman. I vuxenutbildningens äskande ingår SFI och regionalt yrkesvux.
Justering har gjorts för det sparbeting nämnden fått motsvarande en procent av
nettobudgeten för 2020, vilket för nämnden medför ett reducerat äskande från 13,1
miljoner kronor till 10 miljoner kronor för 2021.
1.5.2 Generella statsbidrag enligt finansieringsprincipen

Finansieringsprincipen tillämpas när riksdagen, regeringen eller statliga myndigheter
beslutar om regeländringar som tar sikte på de verksamheter som bedrivs av kommuner
och landsting. Exempel på sådana beslut är när:
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införande av nya obligatoriska uppgifter.
 frivilliga uppgifter blir obligatoriska
 det kommunala ansvaret för vissa uppgifter tas bort eller avregleras
 staten ändrar ambitionsnivåerna för befintlig verksamhet
Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och
kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. Principen innebär att kommuner och
landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att
finansiera statliga beslut.


På senare år har flera genomgripande reformer genomförts inom nämndens
verksamhetsområden och förmodligen kommer det även i framtiden att ställas krav på
omställningar och genomförande av nya reformer inom nämndens ansvarsområden.
Förvaltningen har under flera år haft ambitionen att säkra att finansieringen av statliga
beslut som regleras i den kommunalekonomiska utjämningen och berör gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden också tillförs den utförande nämnden.
De senaste åren har förvaltningen avstått att äska särskilt för bidrag som varit generella då
de riktade statsbidragen har ökat och förvaltningen sökt dessa själva. Enligt den senaste
”Specificeringen av generella statsbidrag för kommuner åren 2019–20228” framgår att det i
dagsläget inte går att utläsa några nya generella statsbidrag som tillfaller Region Gotland
inom nämndens verksamhetsområden för 2021 och framåt. Möjligen kan det utifrån
nämndens verksamhetsområden beaktas att regeringens fördelning av välfärdsmiljarderna
avseende nämndens verksamheter kommer att ingå i de generella statsbidragen från och
med år 2021.
Regeringens ”vårändringsbudget” för 2020 kan dock innebära förändrade reformer inom
integration, arbetsmarknad, vuxenutbildning och gymnasieutbildning vilket kan påverka
tilldelningen av generella statsbidrag till kommuner runt om i Sverige. Detta gör att
nämnden i nuläget väljer att inte äska för generella bidrag utan inväntar regeringens
”vårändringsbudget” för 2020.
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1.5.3

Jämförelse med andra kommuner

Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade
programutbudet på Gotland 10,3 procent högre än i riket år 2020. I jämförelse med
föregående år har den budgeterade kostnaden minskat med 10,4 procent. Kostnaden för
gymnasieutbildning uttryckt som kronor per invånare har den senaste åren minskat. Region
Gotland har procentuellt högre kostnader för gymnasieutbildning än vad som motiveras av
den egna strukturen enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet. För år 2018 var
kostnaden 5,4 procent i avvikelse mot referenskostnaden9, vilket motsvarar 11,7 miljoner
kronor. Avvikelsen som gymnasieskolan har mot referenskostnaden kan förklaras av höga
lokalkostnader per elev. Lokalkostnaden omräknad som en del av referenskostnaden är
cirka 15 miljoner kronor, det vill säga att om den egna lokalkostnaden låg i paritet med
jämförbara kommuners lokalkostnad för gymnasiet så skulle gymnasiet i Region Gotland
ligga under referensvärdet. Gymnasiet har under de senaste fyra åren haft en hög grad av
effektivisering, vilket bland annat kan redovisas som antalet elever per lärare.

Publicerad 2019-09-18 hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Referenskostnaden bygger i sin grund på standardkostnaden det vill säga den kostnad som kommunen skulle ha om verksamheten
bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna.
8
9
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Diagrammet visar att Region Gotland sedan 2014 har en ökning av antalet elever per lärare
medan de jämförbara grupperna, från år 2016, går mot att minska, ökningen från 2016 till
2018 motsvarar 13 procent.
Den kommunala vuxenutbildningen10 har sammantaget lägre kostnad i jämförelse med
kommungruppen och samtliga kommuner. Utbildningskostnaden för grundläggande
vuxenutbildning för 2018 är 13 procent högre än de nedan redovisade
kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 7 754 kronor per
heltidsstuderande (årsplats). Den högre kostnaden förklaras av ett lågt deltagande i
förhållande till lagkravet om att kommunen ska tillhandahålla en organisation för
vuxenutbildning. Utbildningskostnaden för gymnasial vuxenutbildning för år 2018 är 12,9
procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 6 290
kronor mindre per heltidsstuderande. Den lägre kostnaden förklaras bland annat av att den
upphandlade vuxenutbildning av såväl interna som externa utförare medräknas.
Utbildningskostnaden har från 2017 till 2018 ökat med 37,7 procent.
2017
2018
Grundläggande

Vuxenutbildning
Gotland
Jämförelser

2017
2018
Gymnasial

61 410

67 413

30 948

42 614

Samtliga kommuner

53 003

66 020

46 617

50 374

Kommungruppen

50 154

53 298

46 410

47 433

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Avser nettokostnad år, kronor per heltidsstuderande, kommunal regi

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

10

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

153

292

Samtliga kommuner

345

360

Kommungruppen

344

373

Avser kostnad kronor per invånare, samtlig regi

1.5.4

Resursfördelningsmodell

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

2022

2023

5 248

6 421

8 014

2 247

2 247

2 247

Från annan kommun

-131

-131

-131

I annan kommun, kommunal skola

-524

-524

-772

I annan kommun, fristående skola

457

457

83

Kommunala skolan

I den egna kommunen
Fristående skolan

I den egna kommunen
Interkommunal ersättning

Statliga ersättningar

Återsökta ersättningar

-1 161

-461

Summa

6 136

8 009

9 441

Ramtillskott
Jämförelse med budget år 2018, tkr

2020

2021

2022

Kommunala skolan

-

-

-

-

Fristående skolan

Externa avtal

800

800

800

Summa

800

800

800

6 936

8 809

10 241

Netto

Inför år 2021–2023 minskas prognosen för de återsökta ersättningarna från
Migrationsverket, avseende elever i asyl.
Elevflöden för perioden
År
Kommunal skola, egna kommunen
Fristående skolan, egna kommunen

2021

2022

2023

1 621

1 635

1 654

241

241

241

Kommunal skola, annan kommun

58

58

56

Fristående skola, annan kommun

45

45

42

1 965

1 979

1 993

Summa
Not

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

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Förändring
Förändring i elevtal, jämförelse med 2020
År

2021

2022

2023

Kommunal skola, egna kommunen

62

76

95

Fristående skolan, egna kommunen

15

15

15

Kommunal skola, annan kommun

-1

-1

-3

Fristående skola, annan kommun

5

5

2

81

95

109

Summa
Not

I den kommunala skolan är 11 elever medräknade från annan kommun.
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1.6 Taxor och avgifter, interna och externa

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

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

2. Investeringsförslag med motiveringar 2021–2025
2.1 Lokaler

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

Satsningen på att fortsatt utveckla IT- miljön utifrån förvaltningens handlingsplan för
digitalisering pågår. Aktiviteter inom ramen för handlingsplanen är införandet av ett nytt
gemensamt skoladministrativt system och med detta en översyn av hela systemarkitekturen
inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nya digitala lärverktyg och lärresurser införs
kontinuerligt och skall integreras i en portal där användare med en inloggning når sina
resurser. Införande av lärplattor och datorer fortsätter där målet är att alla elever ska ha en
individuell enhet till år 2022. Andra exempel kan vara att utveckla den digitala miljön i
klassrummet men även det pedagogiska arbetet i klassrummet.

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

De administrativa stödprocesser som krävs behöver också utvecklas med hjälp av
digitaliseringen. För en effektiv förvaltning av fler digitala system och tjänster kommer en
central hantering av processerna att krävas och att resurser avsätts.
GDPR (General Data Protection Regulation). Kraven inom området leder till att

administration, kontroll och säkerställande av hur arbetet genomförs ökar. Detta innebär i
förlängningen ett utökat behov av administrativa resurser inom förvaltningen
För mer information, se bilaga 3
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3. Uppdrag
särskilt uppdrag sänka sjuktal och se över personalbemanningen
2016 11 30

2017 11 30

2018 11 30

2019 11 30

Förändring i
procentenheter
från 2018

4,72 %

4,76 %

4,56 %

4,64 %

0,08

Wisbygymnasiet

-

2,97 %

1,98 %

2,13 %

0,15

Vuxenutb

-

8,18 %

4,14 %

3,04 %

-1,1

Integration

-

2,08 %

5,88 %

4,38 %

-1,5

Arbetsmarknad

-

8,59 %

7,62 %

7,89 %

0,27

Ungdomsenheten

-

-

4,52 %

5,46 %

0,94

Folkhögskolan

-

3,01 %

3,42 %

6,77 %

3,35

Sjuktal

GVN totalt

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Sjuktalet ökade 2019 inom hela GVN:s ansvarområde, med +0,08 enheter i förhållande till
2018. Utvecklingen varierar mellan verksamheterna, där folkhögskolan uppvisar den största
ökningen med 3,35 enheter. Den största sjukfrånvaron relativt sett finns inom
Arbetsmarknadsenheten. Vuxenutbildningen och integrationsenheten är de verksamheter
som tydligast minskat sin sjukfrånvaro. Bl a i syfte att minska sjuktalet, och därmed minska
kostnader relaterade till sjukfrånvaro, har arbetsgrupper bildats med ett brett angreppssätt
på temat arbetsmiljö och med fokus på lärares arbetsmiljö. En särskild arbetsgrupp som
arbetar med skolledares arbetsmiljö har också bildats. Tanken är att resultatet av
gruppernas arbete sedan får bäring på arbetsmiljöarbetet inom samtliga verksamheter inom
förvaltningen. Angreppsättet vad gäller lärares arbetsmiljö har varit att först skapa en
gemensam bild som utgångspunkt och sedan arbeta per skolform, där varje avdelningschef
arbetar tillsammans med berörda fackliga företrädare med att identifiera
verksamhetsanpassade behov av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och för att främja
hälsan. Åtgärderna som nu ingår i en gemensam handlingsplan handlar bl a om att anställa
alternativa kompetenser, att se över mötesstrukturer och att se över ledningsorganisationen
kopplat till antalet medarbetare per chef. Möjligen kan erfarenheterna från
coronapandemin under våren 2020, då gymnasie- och – vuxenutbildningen snabbt
tvingades ställa om till distansundervisning, ge effekter på hur vi använder våra
lärarresurser. En lärare kan ”räcka till fler” och på det viset få en minskad upplevelse av
stress? Att digitala mötesformer blivit vanligare även på medarbetarnivå kan också påverka
organiserandet av möten framåt. Det har blivit tydligare att man kan prioritera deltagande
och tidsåtgång på ett annat sätt än det som tidigare varit praxis, d v s man kan välja att delta
i ”rätt möten” så att en större del av arbetstiden kan användas till kärnuppdraget.
Inom Wisbygymnasiet prövades ett alternativt arbetstidsavtal under läsåret 19/20 inom eloch energiprogrammet, avtalet är nu förlängt att gälla även under läsåret 20/21.
Intentionen är bl a att uppnå en bättre arbetsmiljö för lärarna genom att säkerställa tid för
gemensamt arbete. Erfarenheter från andra kommuner är att en minskad
förtroendearbetstid till förmån för en ökad gemensam tid på arbetsplatsen upplevs som
stressavlastande.
För chefernas/skolledarnas del är antal medarbetare en faktor som har betydelse för
förutsättningarna att utföra uppdraget och för arbetsmiljön. För skolledarnas del kan
nämnas att i medarbetarenkäten 2019 svarade 56 procent av cheferna positivt på frågan om
möjlighet till återhämtning mellan arbetspass 2019, vilket alltså innebär att 44 procent av
chefskåren uppfattar att man inte får tillräcklig återhämtning. Detta innebär sannolikt att
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det finns ett samband mellan uppdragets omfattning och upplevelser av ohälsosam stress
för en stor del av UAF:s chefskår.
Behovet av en samordnad bemanning mellan förvaltningar kopplat till arbetet med
heltidsresan är viktig att lyfta i sammanhanget. För att undvika överkostnader från 1 januari
2021, då heltid som norm kommer att gälla, behöver en samordning ske mellan
verksamheter inom hela Region Gotland för att möjliggöra heltider, framför allt gäller detta
utanför Visby.

Bilageförteckning

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

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

Projekttext

Prio
1,2,3 2021 2022 2023 2024 2025

Driftkonsekvens, (kapitalkostna
kostnader) tkr
2022
2023
2024

Total

Pott
Maskiner, inventarier

Pott maskiner, verktyg, inventarier

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

16 000

256

512

768

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

3 000
1 700

240
40

240
64

240
88

9 000

0
0

400
0

720
0

500
300
500
1 000
800
1 000

0
24
40
16
40
0

0
24
40
32
64
0

0
24
40
48
64
80

0

0

0

656

1 376

2 072

Investeringar enligt plan

Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet/Vux

Nygårds elevhem, totalt 25,5 mnkr beviljade 2017 2020. GVN utreder konsekvenser av om Nygårds
avvecklas. I avvaktan på detta planeras inga
åtgärder.
Renovering, anpassning VF, EE, RX och BA. 5
mnkr beviljat 2020, 3 mnkr beviljat 2021. Stryks
beviljat 10 mnkr enligt plan överförs till TKN
Säkerhet. Belysning, kortläs, kameror, larm

1
1

3 000
500

300

300

Vuxenskolan

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

0

5000

4000

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

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

Folkhögskolan

Totalt investeringar

1. lokalinvesteringar – prioritetsordnas
2. övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
3. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas

2
1
1
1
1
1

500
300
500
200
500

200
300

200

200

200

1000
8 200

9 000

8 700

3 700

4 200

33 800

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

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

1 280

0

0

240
112

240
136

720
0

720
0

0
24
40
64
64
80

40
24
40
80
64
80

0

0

2 368

2 704

eräknas inte.

PLAN

Investeringsplan
Lokaler
2021 – 2025
Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden
Fastställd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum 2020-02-24
Gäller 2021-2025
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Investeringsplan lokaler för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1. Bakgrund
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett stående uppdrag från regionfullmäktige, att till
budgetberedningen varje år redovisa investeringsplan för de närmaste åren.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans mellan
organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”.
Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och
bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Anmärkning: Driftkostnaden är i alla förslag nedan uträknad med schablonen 8 % av investeringen.
(Kapitalkostnad och övriga kostnader som el, värme, vatten mm.)
2. Prognos och sammanfattning
Senaste prognosen är från 2020-03-03 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning med antaganden om nybyggnation.

Prognos 2020-03-03

Wisbygymnasiet förväntas få fler elever samtidigt som Vuxenutbildningen och Folkhögskolan
expanderar. Detta har gjort att tillgången på lokaler blivit en begränsande faktor för
verksamheternas tillväxt. Antalet innevånare i åldersgruppen 16–18 år som kan söka till
Wisbygymnasiet kommer att öka med 369 mellan år 2019 till 2027.
Antalet innevånare i åldersgruppen 19-64 kommer att minska med 68 mellan år 2019 och 2027.
Prognosen för vuxenutbildning är osäker men mycket tyder på att kompetensförsörjningsbristen
framöver kommer att innebära en ökning av behovet av vuxenutbildning. Det handlar dels om att
höja utbildningsnivån för kortutbildade, nyanlända och kunna erbjuda kompetenshöjande insatser
men även yrkesväxling för de som redan har ett arbete. Lärcentrum-verksamheten inom
Vuxenutbildningen förväntas växa de närmaste åren.
3. Utrikesfödda
Antalet nyanlända beräknas vara oförändrat eller minska de närmaste åren då ett minskat antal
flyktingar hänvisas till Gotland. Denna prognos bygger på ca 75 anvisningar per år under 20202030. Andelen kortutbildade på SFI har ökat vilket innebär ett större behov av anpassade
yrkesutbildningar. Efter den stora uppgången 2016 har en minskning av antalet asylsökande skett.
Dock har andelen SFI-elever och SVA-elever ökat med anledning av att fler lämnar
etableringsprogrammet.
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4. Tillgänglighet
Under 2019 har omfattande investeringar gjorts på Wisbygymnasiet för att underlätta för elever
med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk har skapats i Sävehuset och på gångbanor. Översyn
av akustisk miljö har gjorts. Ramper och automatiska dörröppnare. För att kunna möta behoven
oavsett var inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet som de uppstår äskas 200
tkr per år.
5. Säkerhet och trygghet,
Wisbygymnasiet har varit utsatt för ett antal hot och incidenter under senare år. 2015 stängde hela
skolan efter ett hot på sociala medier. Ett flertal brandtillbud har inträffat. Skolan har också blivit
utsatt för ett antal hotfulla situationer då elever och obehöriga har slagits och hotat personal och
elever.

Efter genomgång av säkerhetsarbetet har åtgärder påbörjats såsom övervakning, elektroniska lås
samt överfallslarm. Detta i kombination med ett förbättrat arbete med personal och elever har höjt
säkerheten och tryggheten för personal och elever. Nästa steg är matsalen och därefter kommer
Vuxenutbildningen samt ett antal grund och förskolor att prioriteras.
För dessa säkerhetsåtgärder finns beviljat 1 mnkr 2019 och för fortsatt säkerhetsarbete äskas 500
tkr 2021 och 300 tkr de följande åren.
6. Wisbygymnasiet (WG)
6.1. Elevprognos
Senaste prognosen är från 2020-03-03 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning med antaganden om byggnation.

Prognos 2020-03-03

WG:s lokalbehov är beroende av vilket programval eleverna gör och det är svårt att förutse
hur eleverna kommer att välja. Därför är strävan att så många som möjligt av lokalerna är
flexibla och passar samtliga program. De speciallokaler som behövs för yrkesprogrammen
begränsas till endast det som är specifikt för dessa yrkeskurser.
6.2. Förstudie för att samla alla program till Solrosenområdet alternativt att
stanna kvar på norr.
Tidigare fanns en ambition att samla all verksamhet för WG på Solrosenområdet i södra Visby och
på detta sätt skapa en geografiskt samlad skola. Det förslag som utarbetades blev tyvärr alldeles för
kostsamt (180 MSEK) varför WG kommer att finnas kvar i både norra och södra Visby.
Ett arbete pågår att utreda hur Vuxenutbildningen och WG kan samutnyttja lokaler och verkstäder.
GVN har uttryckt önskemål om att Wisbygymnasiet skall främja intresset för yrkesprogrammen
och för att utjämna skillnaderna mellan pojkar och flickor. Några av de hinder som
identifierats för detta är uppdelningen mellan norra och södra Visby. Förvaltningen eftersträvar att
skapa en geografiskt samlad skola där alla elever läser tillsammans och så ofta som möjligt
finns i samma lokaler.
Nedanstående är vad som genomförts och planeras.
 El och Energiprogrammets (EE) inriktning för Dator och kommunikation har flyttat till Ehuset och Q-huset på Solrosenområdet. WG har därmed lämnat Hackspettenområdet och
lämnat plats för bl. a Polhemskolan.
 Anläggningsteknik kommer att finnas kvar med sina lokaler och körgård på Lundbygatan.
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Naturbruksprogrammets yrkeskurser kommer även i framtiden att upphandlas av en
leverantör med tillgång till djur och åkrar. Gymnasiegemensamma kurser genomförs på
Solrosenområdet.
VVS- och fastighetsprogrammet (VF), Sjöfartsutbildningen (RX), El och
Energiprogrammets (EE) inriktning för Elteknik och Bygg- och anläggning (BA) kommer
att ha kvar sina yrkeskurser på Herkulesväg och Broväg i Norra Visby.
Gymnasiegemensamma kurser genomförs på Solrosenområdet.

6.3. Lokalerna på Broväg och Herkulesväg.
Förvaltningen har startat ett arbete för att kunna fortsätta verksamheten i norra Visby under
överskådlig tid.
Lokalerna på Herkulesvägen är idag delvis mycket slitna och motsvarar ej kraven för en modern
undervisning. Behov finns för upprustning och anpassning av lokalerna för VF, EE, RX och BA.
Kostnaden enligt den uppskattning som TKF gjort för att anpassa och renovera dagens lokaler
uppgår till ca 8 mnkr.
Delar av lokalerna på Broväg är nyrenoverade och i gott skick.
6.4. Lokalerna på Solrosenområdet.
De flesta byggnader på Solrosenområdet har fått förnyad ventilation och värmeåtervinning som
uppfyller kraven på en modern, arbetsmiljövänlig och energieffektiv drift.

Polhemhuset (Fordons- och transportprogrammet (FT). Beslut att starta en ny inriktning mot
lastbil- och mobila maskiner. För detta har huset delvis återställts till ungefär den planlösning som
varit tidigare. Byggnaden är i stort behov av PU och verksamhetsanpassningar. För att kunna ta
emot elever till den nya inriktningen görs en skyndsam anpassning (våren 2020) och utjämning av
golvytan.
För att få en kvalitetssäkrad förstudie och kostnadsuppskattning på resterande arbeten äskas 500 tkr
under 2021.
Hansahuset har behov av nytt golv där det idag är belagt med trä alternativt behövs åtgärder för
behandling av trägolvet. Golvet är mycket svårstädat. Behov finns av grupprum.
Desideriahuset. Huset är i gott skick. Underhållsarbete genomfört. Inga åtgärder planeras.
Steffenhuset planeras inga åtgärder. Brandskyddet har förbättrats för att kunna övernatta vid
uthyrning. (önskemål från Almedalsveckan).
Sävehuset, planeras inga åtgärder. Problem med säkerhet vilket redovisas som en separat punkt.
E-huset. Omfattande underhåll och ombyggnad genomfört inför flytten av Elprogrammets
datainriktning. Inga åtgärder planeras.
Matsal och kök, RSF-kök planerar mindre ombyggnad av kök. En översyn av lokalytan där ev.
borttagande av befintligt kapprum görs under 2020 till förmån för ökad sittyta och mat- och
diskstationer. Problem med säkerhet vilket redovisas som en separat punkt.
Idrottshallarna, Omfattande periodiskt underhåll (PU) genomfördes sommaren 2017 inför Island
Games varför inga nya åtgärder planeras.
7. Gotlands folkhögskola (GFH)
Folkhögskolan finns idag i Hemse och Fårösund. I Hemse förväntas antalet elever att vara
oförändrat de närmaste åren. I Fårösund förväntas en minskning. Detta innebär att de åtgärder som
planeras är underhåll och modernisering av befintliga lokaler.
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7.1. Hemse
Enheten har idag brist på undervisningslokaler och använder andra icke anpassade lokaler för detta.
Foto och textilhuset har förändrat sin utbildning och önskar därför en ombyggnad som skulle ge en
större samlingslokal.
De studerande har behov av uppehållsrum, elevkök samt tvättstuga.
Kök och matsal har behov av en förbättrad diskinlämning och diskutrustning.
Region Gotland genomför en utredning av sin framtida måltidsorganisation varför förvaltningen
vill avvakta en eventuell ombyggnad av kök/matsal/elevkök/tvätt etc.

7.1.1.
Refererande till:

Elevhemmet Nygårds



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



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



Strategisk plan och budget fastställd av RF juni 2018.

 Nytt förslag på ombyggnad utarbetat av Visbyark AB 2019-02-13.
I strategisk plan och budget finns 25,5 mnkr beviljade för rivning av befintligt hus och
nybyggnation av elevhem som erbjuder 25 nya elevboenden. Om ett antal rum skall användas för
service och mindre elevkök blir nettotillskottet ca 22 rum.
Innan byggstart har beslut tagits att göra en förnyad utredning av ett äldre förslag som utgår ifrån
att bygga om det befintliga huset så att det uppfyller de önskemål som finns. Som underlag finns
det rumsfunktionsprogram som fastställts i samarbete med verksamheten och TKF. Det nya
förslaget erbjuder 20 nya elevboenden och två kök och tvättrum. I källaren finns tekniska
utrymmen för ventilation och service.
Kostnaden för det förnyade omarbetade förslaget beräknas till 19 mnkr vilket skulle innebära att
budget för 2020 blir 4 mnkr.
Finansiering enligt ursprungsförslaget:
7,5 mnkr är överflyttat från UAF till TKF 2017.
7,5 mnkr är överflyttat 2018
10,5 mnkr flyttas över enligt plan 2020
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har begärt en förnyad utredning på konsekvenserna av
om elevhemmet avvecklas utan att ersättas. Inga åtgärder planeras förrän det tagits förnyade beslut.
7.2. Fårösund
Idag ca 150 studenter. Lokalerna i Fårösund hyrs av Offentliga Hus AB. Avtalen är tecknade mellan
GFH och hyresvärden. Region Gotlands policy är att alla externa hyresavtal tecknas av TKF och att
sedan verksamheterna hyr av TKF. Detta arbete påbörjas under 2020.
GFH hade tidigare behov av ytterligare lokaler i Fårösund i form av studentbostäder. Förhandling
har startats om att renovera en före detta kasern i utbyte mot ett förlängt hyreskontrakt.
8. Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen på Gotland omfattar grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, regionalt
yrkesvux och lärlingsvux, SFI (svenska för invandrare), YH (yrkeshögskoleutbildningar), studie- och
yrkesvägledning samt Lärcentrum (tentamensservice, pedagogiskt stöd och skolbibliotek). Totalt ca
70 medarbetare och 1900 elever samt de medborgare som nyttjar tentamensservice, studietek samt
studie och yrkesvägledningen över året.
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Elevantalet inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i lektionssal förväntas öka. En del
av undervisningen genomförs på distans men den förändrade elevgruppen kräver mer lärarledd
undervisning. En stor del av eleverna har annat modersmål än svenska.
För SFI beräknas en minskning av antalet elever inom etableringsprogrammet. Detta uppvägs av en
stor anhörig-, kärleks- samt arbetskraftsinvandring. Ett ökat antal elever på SFI med kortare
utbildningsbakgrund innebär ett ökat behov av mer genomgripande insatser.
Regionalt yrkesvux och lärlingsvux förväntas få fortsatta statliga satsningar. Yrkesutbildningar inom
vuxenutbildning kommer att öka. Kombinerade utbildningar SFI/SVA (svenska som andraspråk)
med yrkesvux/lärlingsvux förväntas öka då detta är en möjlig väg att förkorta etableringstiden.
De statliga satsningarna i form av statsbidrag (Skolverket, Tillväxtverket och Länsstyrelsen) torde
innebära en ökning av antalet elever i syfte att höja utbildningsnivån på de gotländska medborgarna
för att tillgodose kompetensförsörjningsbehoven.
Rekryterande insatser som t ex ”Steget in” (en studieförberedande kurs) är en del av
Vuxenutbildningens rekryterande uppdrag och samarbetar bland annat med Ungdomskraft och
Vuxkomp.
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag innebär att de inte längre erbjuder
arbetsmarknadsutbildningar i samma omfattning som tidigare och de har även direktiv om att
anvisa till reguljär utbildning i högre utsträckning vilket kommer innebära en ökning av antalet
elever.
Den förväntade konjunkturnedgången kommer troligen innebära en ökning av antalet elever.
Ett av förslagen inom Komvuxutredningen är att Särvux kommer att bli en del av
vuxenutbildningen som ”Särskild utbildning” vilket troligen kommer innebära en ökning av elever
som är i behov av särskilt stöd i form av särskilda undervisningsgrupper.
Vuxenutbildningen prognosticerar att starta uppdragsutbildningar från näringsliv och myndigheter
utifrån den kompetensförsörjningsbrist Gotland står inför.
Tekniskt basår (förberedelse till ingenjörsutbildningar) planeras som ett samarbete med Campus
Gotland. I detta är det oklart var utbildningen ska bedrivas – förmodligen kommer det bli en
kombination av Campus Gotland och Vuxenutbildningens lokaler.
Vuxenutbildningen är även en del av Teknikcollege med yrkeshögskoleutbildningen Drift- och
underhållsteknik. Vuxenutbildningen ser även möjlighet att bedriva tekniska yrkesvuxutbildningar
(ex mekaniker, svetsning, svarvning mm) i den mån det kan ges tillgång till ändamålsenliga lokaler.
Antalet platser på yrkeshögskoleutbildningar har ökat och förväntas öka även framåt.
En satsning på valideringsinsatser är under uppbyggnad vilket kommer innebära behov av fler
funktioner och personal inom Vuxenutbildningen.

Behov och investeringar
Vuxenutbildningen finns på Broväg, Lundbygatan, Solrosen (vid Wisbygymnasiet) Gesällgatan och
Norra Hansegatan.
Vuxenutbildningen på Norra Hansegatan finns i lokaler som inte är optimala för dagens
verksamhet. Detta i kombination med att det är för få ytor. På grund av brist på arbetsrum används
idag två fullstora klassrum som kontor.
Inom kort krävs stora investeringar i belysning, brandskydd och ventilation då aggregat och system
är gamla och behöver bytas ut. Samtidigt planeras en effektivitets- och tillgänglighetsöversyn för att
bättre utnyttja ytorna.
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Vuxenutbildningen behöver idag lokaler inom såväl administration, teoretisk och praktisk
undervisning som är mer flexibla då verksamheten snabbt förändras. Det behövs fler grupprum för
studier på egen hand men också för elever med särskilt stöd. Platser för distansstudier.
För att klara den förväntade ökningen så prognosticerar vuxenutbildningen behov av ytterligare
cirka 5 klassrum, 6 grupprum/samtalsrum, 8–10 arbetsplatser, personalrum, vilrum, tvättstuga och
förrådsutrymmen.
Det förändrade utbudet behöver tillgång till anpassade lokaler för yrkesutbildningar (verkstad,
restaurang, vård- och omsorg, elteknik med mera). Yrkesutbildningar och de lokalbehov som detta
medför ska samplaneras med Wisbygymnasiet. Idag bromsas uppstart och utveckling av yrkes- och
lärlingsvuxutbildningar på grund av bristande möjlighet att samutnyttja lokaler. För att kartlägga
behovet pågår ett arbete gemensamt med Wisbygymnasiet för att analysera beläggningen av salar
och verkstäder. Schemaläggning av verkstadslokaler och lektionssalar skall ske i samarbete med
Wisbygymnasiet. Det bör beaktas att vuxenutbildning till skillnad från ungdomsgymnasiet inte är
beroende av samma arbetstider eller terminstider varför det bör finnas möjligheter att kunna
använda samma lokaler under olika tider. Beroende på var flaskhalsarna uppstår kommer alternativa
lösningar att tas fram.
UAF kommer i samarbete med TKF att planera för ett omfattande underhållsarbete av de befintliga
lokalerna. Detta arbete innefattar utbyggnad och anpassning av ventilation till planerad verksamhet,
byte och modernisering av vatten, värme och avlopp. Golv, tak och belysning. Åtgärderna kan
jämföras med det arbete som genomförts på blivande Polhemskolan i liknande lokaler.
Det bör tas hänsyn till att lokalerna på Gesällgatan 7 består av en huvudbyggnad som ägs av Region
Gotland och en paviljong som hyrs av en extern hyresvärd. Paviljongen har stora brister bland
annat i temperaturreglering och ljudmiljön.
Vid en tidig uppskattning av kostnaderna anger TKF omfattningen jämförbar med det som gjorts
på Polhemskolan vilket innebär en kostnad på ca 10 mnkr.
Vid detta omfattande underhållsarbete måste alternativa lokaler tillfälligt kunna erbjudas.
Då evakueringslokaler behöver skapas för renoveringen och ombyggnaden av Södervärnskolan och
senare för Alléskolan och önskan är att därefter använda samma lokaler för Vux så planeras
renoveringen av Vux lokaler till 2022-2023.
Hackspettenkvarteret med många olika verksamheter

Polhemskolan

Arbetsmarknads- och
Integrationsenheten

Modersmålsenheten
Barn- och elevhälsan
”Sjöfartspaviljongen”,
Särskola.

Lotsen,
mottagningsenhet för
nyanlända

”Långa längan” Planerat för
praktisk/estetiska ämnen.

Vuxenutbildningen
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9. Arbetsmarknads- och Integrationsenheten
Från 1 januari 2020 bildade tidigare Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenhet en gemensam
enhet som ansvarar för:













Studie och yrkesvägledning
Ungdomskraft, det kommunala aktivitetsansvaret
Praktik och anställningar (arbetsmarknadspolitiska insatser)
Förmedling av regionens feriearbeten
Mottagande av anvisad flykting,
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Att erbjuda 100 tim. samhällsorientering,
Bostadskoordinering tillsammans med andra förvaltningar
Samordning samhällslotsar
Medborgarplatsen
Aktiviteter för inkludering i samhället.

Totalt 50 medarbetare och ca 100 anställda via BEA-avtal, (BEredskapsAvtal) varav ett 20-tal vistas
på enheten samtidigt.
Verksamheten är relativt stabil och har inte behov av ytterligare lokaler. Lokalerna behöver
anpassas till en förhöjd säkerhetsrisk. (insynsskydd för fönster, etc.). Behov av överfallslarm på
medborgarplatsen. Enhetens behov av lokaler kan komma att förändras utifrån ett eventuellt
förändrat uppdrag med anledning av Arbetsförmedlingens reformering.
10. Ungdomsenheten
Ungdomsgårdarna på Gotland emotser motsvarande ökning som högstadieskolorna.

Fårösund, samverkar tillsammans med Bubblan. Finns sedan 2019 i samma byggnad som
Fårösundskolan. Nyrenoverade lokaler. Tillgång till idrottshall. Köket behövs byggas om och
väggar i anslutning till kök och hall målas om, även belysning behöver ses över. Kostnad 200 tkr.
Inga övriga åtgärder planerade.
Slite (BUBBLAN), samverkar tillsammans med Fårösund. Bubblan Ungdomsgård ligger i
Solklintsskolan lokaler. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick. Inga åtgärder planeras.
Roma (AMOR), samverkar tillsammans med Citygården. Amor Ungdomsgård delar byggnad med
bibliotek och apotek. Nyrenoverade lokaler och inga övriga åtgärder planeras.
Hemse (HUGG), samverkar tillsammans med KUFF. HUGG ungdomsgård finns på
övervåningen i kommunhuset. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick. Belysning och
trygghetsskapande åtgärder behövs i närheten av lokalen. Kostnad cirka 50 tkr.
Klintehamn (KUFF), samverkar tillsammans med HUGG. Finns i anslutning till Klinteskolan och
delar byggnad med idrottshallen och har även tillgång till denna på fredagskvällarna. Slitna lokaler
med behov av periodiskt underhåll. Inga övriga åtgärder planeras.
Visby, Gråbo (PUMA), Puma finns i egna lokaler i anslutning till Gråboskolan. Delar lokaler med
storbarnsfritids. Tillgång till idrottshall. Puma ungdomsgård har behov av bättre belysning utomhus
för att öka säkerhet och trygghet. Kostnad ca 150 tkr.
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Visby, Solberga (Citygården), samverkar tillsammans med Amor. Finns i Solbergaskolans
elevcafé. Behov av samtalsrum. Bättre belysning av skolgården utanför Citygården för att öka
säkerhet och trygghet. Kostnad ca 50 tkr.
Visby, Korpen, (Fenix ungkulturhus) Fenix ungkulturhus är en mötesplats för ungdomar mellan
16-25 år. Fenix finns i ett eget hus på Korpenområdet vid Norra Hansegatan 4 i Visby. Huset är i
dåligt skick och är i behov av ombyggnad av ventilation, vatten och avlopp. Även utbyte av golv,
innertak och modernare belysning. Förstudie och kostnadsuppskattning beställs under 2021.
Behövs även ses över brandlarm och inbrottslarm. Kostnad cirka 300 tkr
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Investeringsäskanden
2021-2025
Nämnd/Förvaltning:
GVN/UAF
Kategori 3, IT

Projekttext

Prio
1,2,3

2021

2022

2023

2024

2025

Total

Pott
IT-kringutrustning

Klassrum, nät,
licenser
1

300

300

300

300

300

1 500

1

100

100

100

100

100

500

1

100

100

100

100

100

500

1

70
50

70
50

70
50

70
50

70
50

350
250

1

50

50

50

50

50

150

1
1

450
300

600
300

600
300

600
300

600
300

1 650
900

1

100

100

100

100

100

300

1
1

100
50

0
50

50

50

50

100
250

50

50

50

50

50

250

1 420

1 470

1 470

1 470

1 470

6 700

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

Datorer/lärplattor studerande vuxenutbildning
Ipad till SPRINT

Datorer/lärplattor studerande folkhögskola

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

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

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

Missiv

GVN 2020/214
8 september 2020

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Konsekvensbeskrivning för Wisbygymnasiet vid
budgetminskning
Förslag till beslut



Informationen tas emot.

Sammanfattning

I samband med strategisk plan och budget 2021 – 2023 beslutade arbetsutskottet
(GVN AU § 62, 2020-08-27) att förvaltningen får i uppdrag att inkomma med en
konsekvensbeskrivning avseende besparingsbetingen (neddragning av budgeten år
2021) på 1 procent på Wisbygymnasiet till nämnden i september. Wisbygymnasiet har
utifrån detta tagit fram en konsekvensbeskrivning och förslaget är att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden tar emot informationen.

Bilaga
Wisbygymnasiets konsekvensbeskrivning, 2020-09-03

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Peter Lerman, rektor Wisbygymnasiet

Datum 2020-09-03

Konsekvensbeskrivning
Konsekvenser för verksamheten på Wisbygymnasiet vid en neddragning av
budgeten år 2021 med 1%, motsvarande 1 086 kkr.
Inledning

Wisbygymnasiet erbjuder de gotländska ungdomarna ett brett utbildningsutbud
med hög kvalitet, något som är avgörande för kompetensförsörjningen till
såväl privat och offentlig sektor på Gotland. Ö-läget innebär dock högre
kostnader eftersom samverkan mellan kommuner t.ex. i form av
gymnasieförbund inte är möjlig. Även gymnasieprogram med få platser erbjuds
för att göra det möjligt för ungdomar att genomföra sin utbildning på Gotland.
Ytterligare en faktor som påverkar gymnasieskolans ekonomi är kostnaden för
lokaler, som jämfört med motsvarande verksamheter i liknande kommuner
genererar nästan dubbelt så höga utgifter (se diagram).

Ambitionen att närma sig de nationella kostnaderna för den kommunala
gymnasieskolan innebär att de gotländska ungdomarna riskerar att inte kunna
ges likvärdiga förutsättningar och en utbildning med samma kvalitet som elever
på skolor i jämförbara kommuner i landet.
Bakgrund

Efter flera år med underskott har Wisbygymnasiet sedan 2017 en ekonomi i
balans. Omfattande åtgärder har genomförts för att öka såväl effektivitet som
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produktivitet. Bland annat har ledning och administration reducerats,
samläsningsgrupper har skapats genom att apl-perioder koordinerats, utbudet
inom det individuella valet har minskats och organisationen har anpassats för
att inte gå med tomma utbildningsplatser. Personalvolymen har sedan 2016
minskats med 33 heltidstjänster från 182 till 149 (18 %) med i stort sett
oförändrad elevvolym. En konsekvens är att lärartätheten idag är lägre på
Wisbygymnasiet än i riket (se diagram).

Samtidigt som kostnaden per elev minskats på Wisbygymnasiet, har under
perioden motsvarande kostnad ökat för skolorna i kommungruppen (se
diagram).

Till budgetår 2020 reducerades grundbeloppen med ca 3,5 Mkr. Detta trots
ökade behov utifrån förändrat innehållet i nationella kurser och
verksamhetsanpassningar på grund av nya utbildningar, ökade utgifter för IT
samt upphandlade avtal med högre kostnader för program på i vissa fall upp
till 40%. Att skolan utifrån den kraftiga neddragningen kan prognosticera ett
nollresultat 2020 beror till stor del på att övriga kostnader (drift) har kunnat
minskas med anledning av covid-19. Tilldelade medel för övriga kostnader
ligger på en nationellt låg nivå oavsett jämförelsegrupp (se diagram).
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Konsekvenser

Under år med krympande ekonomi har skolan genomfört ett antal
neddragningar som beskrivits ovan, men valt att freda undervisningsuttaget
och tiden för pedagogernas förberedelse- och efterarbete i syfte att säkerställa
utbildningens kvalité och lärares arbetsmiljö. Att vidare reducera antalet lärare
genom att öka antalet elever i klasserna, skapa fler samläsningsgrupper och
ytterligare reducera elevernas valmöjligheter är inte längre en framkomlig väg.
En neddragning av skolan budget med 1% kommer få följande konsekvenser:


Inför lå 21/22 reduceras den pedagogiska personalen och motsvarande
ökning av undervisningsuttaget genomförs



En vakant tjänst inom specialpedagogik och en tjänst som elevstödjare
återbesätts inte



Diskussioner inleds med arbetsmarknadsenheten att reducera antalet
studie- och yrkesvägledare



Tidigare beslut att skjuta på en övergång till digitala läromedel förlängs



Det lokala kollektivavtalet som säkerställer lärare på teknikcollege tid
för samverkan och en god arbetsmiljö sägs upp

På grund av att skolans organisation planeras läsårsvis får flera av åtgärderna
endast halvårseffekt vilket påverkar omfattningen av nödvändiga insatser.
Diskussion

Utifrån befintliga brytpunkter och kommande större elevkullar kommer den
kommunala gymnasieskolan inte kunna erbjuda plats för kommande elevers
efterfrågan av utbildning utan att riskera ökade kostnader per elev. Skolan står
därför inför ett vägskäl. En organisationsanalys av nämndområdets
verksamheter föreslås där man utifrån ett långsiktigt och strategiskt perspektiv
undersöker möjligheten till samordning av enheter.
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1. Sammanfattning
Gymnasie- och vuxenutbildningens ekonomiska prognos för helåret 2020 baserad på
augusti månads utfall visar ett negativt resultat på drygt 5,3 miljoner kronor.
Nettokostnaden minskar för perioden med 2,6 miljoner kronor den procentuella
minskningen är 1,3 procent. Periodens resultat ökar från negativt 2,7 miljoner kronor till
positivt 6,4 miljoner kronor, en resultatförbättring med 9,1 miljoner kronor.
Prognosen för elevvolymer beräknas bli 9 elever färre i den kommunala gymnasieskolan
och hos andra huvudmän beräknas elevtalen öka med 4 elever.
Investeringsprognosen för året visar på balans.
Rådande Corona pandemin har präglat nämndens enheter under hela våren och kommer
även göra så under hösten. Den 17 mars togs beslut om att skolförlagd utbildning inom
gymnasiet, vuxenutbildningen och folkhögskolan skulle bedrivas via
distans/fjärrundervisning. Beredskapen hos de enskilda enheterna var god vilket bidrog till
att nya rutiner och arbetssätt snabbt kunde tas fram, den digitala kompetensen hos elever
och personal har gynnats positivt. Den 15 juni meddelades att det var möjligt att återgå till
traditionell undervisning men med Corona anpassningar. I pandemins fotspår kommer
Wisbygymnasiet behöva se över elevernas behov av kompensatorisk undervisning och
psykosocialt stöd.
Som en del av krispaketet för Gotlands näringsliv togs initiativ att erbjuda gymnasielever
möjlighet att hämta varm eller kall lunchlåda hos restauranger och matbutiker på ön.
Initiativet blev väldigt uppskattat och pågick från den 14 april till den 15 juni.
För att förhindra eventuell smittspridning genomfördes ett alternativt studentfirande med
bland annat ett utspring på Solrosenområdet med två stycket anhöriga per student
närvarande. Hela arrangemanget livesändes via helagotland.se
Under våren 2020 genomfördes Skolinspektionens enkät på gymnasiet. Överlag är eleverna
på Wisbygymnasiet nöjda med sin skola. Den övergripande nöjdheten har ett indexvärde på
7,5 av 10, vilket är detsamma som år 2018. Wisbygymnasiet ligger över riksgenomsnittet på
nio av de 14 undersökta områdena i enkäten.
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Wisbygymnasiet tog under våren initiativ att tillsammans med Vuxenutbildningen erbjuda
personal inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Socialförvaltningen intensivkurser
för enklare vård- och omsorgsuppgifter. Detta för att avlasta befintlig personal och vid
behov fungera som en extra resurs.
Särskild utbildning för vuxna blev en del av komvux från 1 juli 2020. Det nya namnet är
kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Det övergripande målet för komvux
kompletteras med två punkter från1 juli 2020. -Komvux ska ge en god grund för elevernas
fortsatta utbildning samt Komvux ska utgöra en bas för den nationella och regionala
kompetensförsörjningen till arbetslivet.
Med anledning av den förmodade ökningen av arbetslösheten har det beslutats om flera
statsbidragssatsningar på regionalt yrkesvux/lärlingsvux. Utbudet av utbildningar har därför
setts över för att matcha statsbidragen.
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Regionstyrelsen beviljade extra pengar till feriejobb vilket gav 50 fler ungdomar feriejobb
under sommaren. Även Ungdomsenheten fick extra medel för att bedriva mer verksamhet
för unga.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen blir projektägare för Finsamprojektet Jobbsam 3.0.
Projektstart sker hösten 2020 och har som inriktning att skapa möjlighet till arbetsträning
för individer som står långt från arbetsmarknaden.
Folkhögskolan har genomfört en omfattande omorganisation efter beslutat besparing om
3,5 miljoner kronor. Fyra olika verksamheter har avslutats och de administrativa
funktionerna liksom ledningsresurs har reducerats.
I samband med Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid små
symtom ökar sjukfrånvaro inom nämndens område, dock inte dramatiskt.

2. Händelser av väsentlig betydelse
2.1 Wisbygymnasiet

För att minska smittspridningstakten av covid-19 togs den 17 mars beslut om en övergång
från skolförlagd till fjärrundervisning för samtliga elever på Wisbygymnasiet. Skolledningen
hade redan i februari tagit fram en pandemiplan att arbeta efter vid en eventuell stängning.
Dagarna innan beslutet var kritiska på grund av eskalerande sjuktal. Sista eftermiddagen var
närmare 500 elever sjukanmälda på grund av direktiven att stanna hemma även vid små
symtom. Omedelbart efter övergången var frånvarotalen åter på normala nivåer.
På grund av distansundervisningen fick Wisbygymnasiets elever möjlighet att hämta lunch
hos restauranger och matbutiker på ön. Erbjudandet sträckte sig från den 14 april till den
15 juni och var en del av ett krispaket för Gotlands näringsliv.
För att förhindra eventuell smittspridning genomfördes ett alternativt studentfirande med
bland annat ett utspring på Solrosenområdet med två stycket anhöriga per student
närvarande. Hela arrangemanget livesändes via helagotland.se. Skolan planerar en
studenthögtid med fackeltåg till Wisby Strand under julledigheten.
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Vid utvärderingen i juni konstaterades att avsaknaden av en tydlig gräns mellan skola och
fritid skapade stress hos eleverna. Man konstaterade också att elevernas behov av
gemenskap behöver beaktas vid planeringen av undervisningen. Skolans goda tekniska
plattform visade sig vara av avgörande betydelse vid övergången till distans- och
fjärrundervisning.
I början av höstterminen kommer elevernas behov av kompensatorisk undervisning och
psykosocialt stöd att utredas och omhändertas. Distansundervisning gynnar en mindre
andel elever och det kan därför vara intressant att undersöka förutsättningarna för att
upprätta en permanent distansutbildning på något av de nationella programmen.
Wisbygymnasiet tog under våren initiativ att tillsammans med Vuxenutbildningen erbjuda
personal inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Socialförvaltningen intensivkurser
för enklare vård- och omsorgsuppgifter. Detta för att avlasta befintlig personal och vid
behov fungera som en extra resurs. Totalt utbildades 50 personer.
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Sedan augusti 2019 arbetar lärarna på två program under ett lokalt arbetstidsavtal som
tecknats mellan Region Gotland och Lärarförbundet. Intentionen med avtalet är att skapa
goda förutsättningar för samarbete i syfte att utveckla skolverksamheten med ökad
måluppfyllelse för eleverna och en förbättrad arbetsmiljö för lärarna. Parterna har kommit
överens om att förlänga avtalet till halvårsskiftet 2021.
2.2 Vuxenutbildningen

Besparingarna och konsekvenserna på Vuxenutbildningens verksamhet präglade de första
tre månaderna. Till viss del kommer underskottet balanseras upp av de statliga satsningarna
på grund av pandemin.
Från den 18 mars till 15 juni har all undervisning bedrivits på distans i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendation. Vissa undantag har gjorts för praktiska moment
och elever i behov av stöd. Detta har inneburit en mycket stor omställning för såväl elever,
medarbetare och skolledning.
I samarbete med Wisbygymnasiet, SOF och HSF har Vuxenutbildning bedrivit en kort
utbildning med fokus på förberedelse för arbete inom vården (utifrån Socialstyrelsens
nationella riktlinjer).
Med anledning av den förmodade ökningen av arbetslösheten har det beslutats om flera
statsbidragssatsningar på regionalt yrkesvux/lärlingsvux. Utbudet av utbildningar har därför
setts över. I samarbete med SOF planeras det för utbildning mot
vårdbiträde/undersköterska med start i höst för 70 individer.
Särskild utbildning för vuxna blev en del av komvux från 1 juli 2020. Det nya namnet är
kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.
Det övergripande målet för komvux kompletteras med två punkter från1 juli 2020.
 Komvux ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning.
 Komvux ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till
arbetslivet.
2.3 Arbetsmarknad- och integrationsenheten

Mottagandet av anvisade flyktingar är fortfarande pausat och under perioden har ingen
mottagning skett, vilket medfört minskade intäkter från Migrationsverket.
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Utifrån rådande läge beslutade Regionstyrelsen om extra pengar till feriejobb för att 100
nya arbetstillfällen skulle kunna skapas, ett uppdrag som till viss del lyckades då 50 fler
ungdomar erbjöds feriejobb under sommaren. Även beslut gällande unga vuxna har tagits
och en verksamhet för att erbjuda stöd till unga upp till 25 år mot arbete eller studier har
påbörjats i juli och kommer pågå till årsskiftet.
Beslut har tagits att Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen blir projektägare för
Finsamprojektet Jobbsam 3.0. Projektstart sker hösten 2020 och har som inriktning att
skapa möjlighet till arbetsträning för individer som står långt från arbetsmarknaden.
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2.4 Folkhögskolan

Folkhögskolan har genomfört en omfattande omorganisation efter beslutat besparing om
3,5 miljoner kronor. Fyra olika verksamheter har avslutats och de administrativa
funktionerna har minskats ner, även ledning och utveckling har kraftigt reducerats. Denna
omställning har präglat delåret i betydande omfattning.
Coronapandemin med beslutade restriktioner och distansundervisning ökade arbetsbördan
för många medarbetare. Folkhögskolan beslutade att inte genomföra sommarterminen
eftersom det fanns reserestriktioner och risk för ökad smitta. Restaurangerna på de båda
enheterna tog inte emot externa gäster. Åtgärderna innebär ett betydande intäktsbortfall.
2.5 Ungdomsenheten

Utifrån Corona-pandemin har verksamheten fått ändra planerad verksamhet utifrån
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Stora evenemang som kunde antas ta mer än
50 besökare har fått ställas in så som skolavslutnings evenemanget på Gutekällaren.
Verksamheten har noterat en ökning av besökande i och med att gymnasieskolan bedrivit
distansstudier. Utifrån Corona-pandemin har ungdomsenheten fått extra medel för att göra
mer verksamhet riktad till unga. Detta resulterade i dagkollo sammanlagt där 105 barn
kunde erbjudas plats, även en utökad uppsökande verksamhet kunde erbjudas.
Ungdomsenheten omorganiserades under våren och har numera en enhetschef istället för
två. Förändringen av ledningsstrukturen innebär att verksamheten måste ändra sin
organisation.
En ny HBTQIA+1 verksamhet, kallad True Colors Gotland har startats för unga mellan
13-19 år.
Ändrade vanor hos ungdomarna medverkar till att fältverksamhetens arbete behöver
förändras till att bedriva en mer effektiv uppsökande verksamhet utanför
ungdomsgårdarna.

3 Förväntad utveckling
3.1 Wisbygymnasiet

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-09-16

De resultatnyckeltal som publiceras i Öppna jämförelser på Kolada under vårterminen visar
att Wisbygymnasiets studieresultat ökat successivt sedan mätningen påbörjades år 2016,
(källa Kolada – öppna jämförelser). Flera nyckeltal ökar och inom sex av tio områden tillhör
skolan de 25% bästa i landet.
Samtliga gymnasieelever svarar årligen på en skolenkät. Syftet är att få en samlad bild över
elevernas syn på skolans pedagogiska och sociala miljö. Wisbygymnasiet har en positiv
trend och ligger över riksgenomsnittet på nio av de 14 undersöka områdena. Områden
inom vilka skolan får höga resultat är tillit till elevens förmåga, anpassningar efter elevens
behov, argumentation och kritiskt tänkande, grundläggande värden på skolan samt
trygghet. De främsta utvecklingsområdena enligt eleverna är stimulans, delaktighet och
inflytande samt ordningsregler.

1

Ett paraplybegrepp för personer som avviker från samhällets normer rörande sexualitet eller könsidentitet.
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Introduktionsprogrammen (IM) ger obehöriga elever möjlighet att komma in på ett
nationellt program alternativt göra eleverna anställningsbara. Inför läsåret 2020/21
genomförs en omorganisation på yrkesintroduktion för att underlätta etablering på
arbetsmarknaden eller leda till vidare studier på ett yrkesprogram. På individuellt alternativ
inrättas en ny inriktning med hög studietakt.
3.2 Vuxenutbildningen

En konsekvens av stigande arbetslöshet är att efterfrågan och behov av samtliga av
Vuxenutbildningens utbildningar kommer att öka ytterligare, detta i kombination med att
Komvux övergripande mål har kompletterats från 1 juli 2020.
Antalet sfi-elever har fortsatt att öka och just nu finns inte något som tyder på en
minskning. Om fler gotlänningar studerar på distans kommer trycket på exempelvis
tentamensservice att öka. Flera av eleverna har studiesvårigheter vilket även innebär att
pedagogiskt stöd förutspås att öka, liksom trycket på studie- och yrkesvägledning.
Då ansvaret för särskild utbildning för vuxna nu flyttas från den gemensamma
särskoleorganisationen samt att uppdraget även förändras kommer även detta bidra till
Vuxenutbildningens verksamhet kommer att växa utifrån målgruppens behov.
Det finns ett antal statliga utredningar i närtid som berör och kommer påverka
Vuxenutbildningen, som exempel kan nämnas, ”På väg – mot stärkt kvalitet och
likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA-utredningen)
samt Planering och dimensionering av gymnasial utbildning.”
Vuxenutbildningen har ett valideringsuppdrag som framöver kommer bli alltmer viktigt.
En pilot är påbörjad i samarbete med andra förvaltningar.
Ett ökat behov av yrkesutbildning förväntas utifrån den ökade arbetslösheten men också
utifrån yrkesväxling och förändrat arbetsliv. Kombinationsutbildningar inom yrkesvux och
lärlingsvux ökar stadigt och det finns en stor efterfrågan hos målgruppen som är svenska
som andraspråkselever.
De statliga satsningarna på yrkeshögskola kommer sannolikt även ge effekt på Gotland,
troligen är det satellit-ortsutbildningarna som kommer att öka mest. En ny YH-ansökan är
under framskrivning och verksamheten ser även över möjligheterna till att anordna
fristående kurser på YH-nivå.
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3.3 Arbetsmarknad- och integrationsenheten

Mottagandet av nyanlända kommer ta fart i september. Länstalet för 2020 är inte förändrat
(67) vilket kommer att innebära en ökad arbetsbelastning inom verksamheten under
hösten. Troligtvis kommer det bli ett ökat tryck på studie- och yrkesvägledning för vuxna
som effekt av den arbetslöshet som pandemin har orsakat.
Vidare kommer det råda ett fortsatt fokus på unga vuxna som varken arbetar eller studerar,
då denna målgrupp utifrån verkningarna av Covid-19 har det än svårare att nå
arbetsmarknaden. Verksamheten har en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om
extramedel för unga i arbete som innebär att unga inom det kommunala aktivitetsansvaret
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eller som under våren 2020 avslutat sina gymnasiestudier kan erbjudas arbete internt inom
regionens egna verksamheter upp till max 4 månader.
Under hösten skall Jobbsam3.0 etableras inom enheten och detta kommer innebära ett
förändrat arbetssätt, i form av mottagande och innehåll för individens räkning. Målet är att
skapa ett hållbart och kvalitativt arbetssätt som ger resultat i form av att fler når eller
närmar sig arbete och studier.
3.4 Folkhögskolan

Folkhögskolan kommer att fortsätta utveckla verksamheten men kan tvingas göra en del
inskränkningar eftersom säljfunktioner och ledningsfunktioner är kraftigt
reducerade. Söktrycket inför höstterminen är gott och folkhögskolan planerar att starta en
vård och omsorgsutbildning under hösten, samt en studiemotiverande Folkhögskolekurs i
samarbete med AF. Sommarterminen inför 2021 är redan under planering.
3.5 Ungdomsenheten

Till hösten planeras det för samma öppettider som andra år och att ställa om verksamheter
så att anpassning sker utifrån smittsynpunkt. Under hösten startar enhetens nya
uppsökande arbete där personal förts över från fältverksamhet till verksamheterna
ungdomsgårdarna mitten och Puma ungdomsgård. Detta innebär att fler kommer att arbeta
med det uppdrag som fältfritidsledarna hade innan, men att man även arbetar med
traditionellt ungdomsgårdsarbete.
Under hösten kommer även arbetet med övrig ungdomstid att sjösättas. Det innebär att
enheten kommer att satsa mer på att jobba med planerad verksamhet för ungdomar på
andra tider och platser än under ordinarie öppettider på verksamheterna.

4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Här följer förvaltningens övergripande uppföljning och sammanfattning av de aktiviteter
som genomförts och som är kopplade till respektive måluppfyllelse.
4.1 Social hållbarhet

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-09-16

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Mål 1
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett
livslångt lärande

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
För att bidra till måluppfyllelse har verksamheterna arbetat med två olika aktiviteter:
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1. att tillgängliga lärmiljöer ska bli en naturlig del av verksamheten som ständigt
utvecklas och utvärderas
2. att verka för ett utökat samarbete mellan skolformer och andra aktörer inom
utbildning
Wisbygymnasiet har genomfört utbildning för all pedagogisk personal vid sex tillfällen i
tillgängliga lärmiljöer. Fokusområden har varit elever med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, språkstörning och särbegåvning utifrån det pedagogiska
perspektivet. Utbildningen leddes av skolans specialpedagogiska team.
Wisbygymnasiet samverkar med ett stort antal aktörer såväl internt inom Region
Gotland som externt. Under läsåret bildades en styrgrupp för programråden som består
av skolans ledning, Region Gotlands näringslivsstrateg samt företrädare för olika
branschorganisationer. Under året planeras också för ett utvidgat samarbete för all
personal inom gymnasiet och grundskolans högstadier kring ökad kunskap och förståelse
för respektive skolforms verksamhetsutmaningar i syfte att främja en god överlämning.
På grund av covid-19 flyttas aktiviteten till kommande läsår.
Vuxenutbildningen har kartlagt förutsättningar för lärande och pedagogiska miljöer.
En arbetsgrupp har vux-anpassat kartläggnings-materialet i dialog med SPSM. En
förstelärartjänst inom området "tillgängliga lärmiljöer" är tillsatt från augusti 2020. Olika
anpassningar av den fysiska miljön i verksamheten har gjorts.
För Vuxenutbildningen är ett samarbete med andra skolformer och andra aktörer inom
utbildning av största vikt. Samarbetet med gymnasiet sker framförallt avseende lokaler
men även gällande lärarresurser. I samarbete med Ungdomskraft är Vuxenutbildningen
en aktivitet för elever inskrivna på Introduktionsprogrammen. Samarbete med Hermods
och Yrkesakademin har intensifierats särskilt avseende kvalitetsuppföljning. Det finns ett
samarbete inom ramen för etableringsnätverket där bland annat folkhögskolan,
Arbetsförmedlingen samt andra utbildningsaktörer ingår. Pågår även ett samarbete med
förskoleverksamhet avseende barnskötarutbildning. Samordnaren för YH-utbildning har
goda kontakter med andra utbildningsaktörer såväl kommunala som privata avseende
yrkeshögskoleutbildningar.

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-09-16

Arbetsmarknad- och Integrationsenheten är ej en skola med lärmiljöer däremot finns
verksamheter där vikten av tillgänglighet i information och miljöer är viktigt. Arbete sker
bland annat med tillgänglighet i form av information på flera språk, på lättläst svenska
samt bildstöd. Utbildning i motiverande samtal (MI) med förtydligande pedagogik skall
planeras för de arbetsgrupper där behov finns.
Inom enheten är studie- och yrkesvägledning samt det kommunala aktivitetsansvaret
(KAA) organiserat vilket innebär att enheten har ett ständigt pågående samarbete inom
enheten och mellan olika skolformer - exempelvis med introduktionsprogrammen på
gymnasiet. Ett nystartat projekt kallat ”Gymnasiefixarna” har initierats under sommaren
av Ungdomskraft (KAA), där insatsen varit att hjälpa ungdomar med feriejobb på
gymnasiet. Verksamheten Vuxkomp har ett inarbetat samarbete med Vuxenutbildningen
och under hösten kommer två orienteringskurser starta i Vuxenutbildningens regi.
Mellan enheten och Vuxenutbildningen har samarbete påbörjats för att gynna
etableringen i arbetslivet för de som är nyanlända. Liknande samarbete med
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Folkhögskolan gällande orienteringskurser och SFI avses påbörjas under hösten 2020 för
att skapa en hållbar struktur av stöd för att få fler elever att fullfölja sina studier.
Folkhögskolan har erbjudit tillgängliga och attraktiva utbildningsplatser på allmännaoch särskilda kurser. Dessutom har skolan erbjudit en bra och trygg boendemiljö samt
utvecklat lärmiljöer och pedagogik som tagit hänsyn till individens behov. Folkhögskolan
har ett aktivt SYV-samarbete samt nära samarbete med Vuxenutbildningen och
Arbetsmarknad- och integrationsenheten.
Inom Ungdomsenheten kommer arbetet fortsätta med att stärka tillgängligheten.
Verksamhet för yngre barn har efterfrågats och kontakt har tagits med skolhälsovården
för ett framtida samarbete kring aktiviteter för unga 9-12 år. Verksamheten har sökt
utökat samarbete med olika skolor. Det är dock ett långsiktigt arbete vilket innebär att
verksamheten hoppas på att fler skolor ska planera in och avsätta tid för ett samarbete
med Ungdomsenheten.
Central förvaltning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under perioden 2017–2020-03-27
genomfört ett särskilt projekt kring tillgängliga lärmiljöer. Fokus har varit att skolan ska
vara tillgänglig för alla och alla skall ges möjlighet att lyckas. Genom kartläggning och
analys utvecklas tillgängligheten pedagogiskt, socialt och fysiskt.
Tillgängliga lärmiljöer har lämnat sin slutrapport. Inom det systematiska kvalitetsarbetet
har avdelning stöd och utveckling central förvaltning gjort en uppföljning av
verksamheternas pågående arbete med tillgängliga lärmiljöer vilket sedan sammanställts
som en del av analysrapport VÅR 2020. I rapporterna lyfts flera viktiga delar fram som
förvaltningen behöver arbeta vidare med och vad verksamheterna behöver stöd inom.
Övergångar sker genom kontinuerligt förbättringsarbetet och under 2020 har den
centrala förvaltningen haft fokus på:
 Att bidra, stödja och skapa tydligare gemensamma rutiner för verksamheterna.
 Framtagande av övergripande elevhälsoplan för förvaltningen, där övergångar
ingår.
 Att medverka vid planering och genomförande av informations- och
utbildningsinsatser gällande övergångar. Till exempel möten mellan grundskola
och gymnasiet.
 Uppföljning inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-09-16

Barn- och elevhälsan

Utökad likvärdighet och samarbete mellan skolenheterna kan lättare uppnås genom
Barn- och elevhälsans hälsofrämjande utbudskatalog. Barn- och elevhälsans har
förtydligat sitt uppdrag och sitt tjänsteutbud.
Mål 2

Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

Bedömning
I hög grad uppfyllt
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Kommentar:
För att bidra till måluppfyllelse har verksamheterna arbetat med två olika aktiviteter:
1. att utveckla hälsoarbete i syfte att öka välmående och uppnå god arbetsmiljö
2. att arbeta med barn, elever, ungdomar, studerande och deltagarnas delaktighet,
integritet och jämställdhet
Wisbygymnasiets strategiska arbete för att främja välmående och en god arbetsmiljö
sker via elevhälsoteamens gemensamma aktivitetsplan. Här sätts effektmål, aktiviteter,
målgrupp och ansvariga. Under år 2020 har elevhälsoteamen ett särskilt uppdrag att
arbeta fram ett årshjul för att säkerställa systematik i det preventiva och hälsofrämjande
arbetet. Skolan arbetar också med att färdigställa en ny handlingsplan mot droger.
Inom Wisbygymnasiet genomsyrar jämställdhets- och integritetsfrågor hela skolans
verksamhet. Fokusområde under 2020 är att utveckla skolans kultur- och
värdegrundsarbete i syfte att säkerställa en trygg arbetsplats. Detta görs i samband med
implementering av ny lagstiftning kring kravet att alla elever ska ha en mentor som följer
dennes kunskapsutveckling och studiesituation. Mentors uppdrag är att bygga
förtroendefulla relationer genom regelbundna möten med mentorseleverna. En
handledning i form av en metodhandbok har tagits fram. Inför läsåret 2020 inrättas
dessutom två förstelärartjänster för att utveckla mentorsrollen.
På Vuxenutbildningen har en friskvårdsgrupp bildats. Det har getts möjlighet till att
delta i gemensamma gruppaktiviteter. Kurator har haft handledning med olika arbetslag
och även enskilda lärare som haft behov utifrån särskilda händelser (hot, suicid, dödsfall,
psykisk ohälsa etc). En föreläsning i ämnet suicidprevention har genomförts.
Vuxenutbildningen anlitade under 2019 stiftelsen Make Equal med syfte att genomlysa
likabehandlingsarbete inom fyra olika områden utifrån diskrimineringsgrunderna:
antagning, bedömning, studiemiljön samt möjligheten att förena studier och privatliv.
Under februari 2020 genomfördes en temavecka om mänskliga rättigheter som
likabehandlingsgruppen arrangerade. Workshop och lektionsobservationer har utförts
utifrån material som levererats från stiftelsen Make Equal. En förstelärartjänst har
inrättats med betyg och bedömning i digitala miljöer som fokus. En Värdegrund för
Vuxenutbildningen har tagits fram och finns tillgänglig i såväl lokaler som digitalt.
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Arbetsmarknad- och integrationsenheten arbetar med delaktighet och tillitsbaserat
ledarskap genom att skapa en organisation där medarbetare är delaktiga i
förändringsarbetet och vägen framåt. Arbete pågår med att se över sjukfrånvaro i syfte
att förbättra arbetsmiljön.
Genom utvärdering inom Arbetsmarknad- och integrationsenheten sker en uppföljning
av hur man upplever de tjänster enheten erbjuder sina deltagare. Denna typ av
utvärdering planeras öka och förbättras bland annat inom integrationsdelen men även
inom de arbetsmarknadsinsatser enheten bedriver. Viktig är också att planera för att ge
möjlighet till medskapande till de insatser enheten har i form av forumgrupp eller
referensgrupp av medborgare.
Folkhögskolan fortsätter arbete med värdegrund och skolans värdeord. Kontinuerligt
arbete med värdeorden i personalfortbildning såväl som på klassrumsnivå. Skolan
erbjuder friskvård på arbetstid.
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Folkhögskolan har fördjupat sitt arbete med likabehandlingsplanen. Detta sker genom
implementering och fortsatt arbete med planen. Skolan utvecklar lärmiljöer och
pedagogik som tar stor hänsyn till individens behov i nära dialog med deltagarna. Genom
att identifiera varje deltagares behov och utgå från det i lärandet så arbetar skolan aktivt
med att stärka deltagarnas självinsikt och självförtroende.
Ungdomsenheten kommer med hjälp av en arbetsgrupp ta fram en handlingsplan för
att utveckla hälsoarbetet på enheten. Ungdomsenheten kommer under hösten arbeta
med barnkonventionen.
Central förvaltning

Utifrån förvaltningens egna framtagna utvecklingsbehov och Skolinspektionens tillsyn på
huvudmannanivå under 2019 har central förvaltning bland annat arbetat med att
processen för anmälan och utredning av kränkande behandling är kartlagd, vilket är ett
viktigt arbete som har bidragit till att en e-tjänst för anmälning av kränkande behandling
är framtagen. Piloten för e-tjänsten lanserades under våren och har förenklat arbetet
både för rektorer och den centrala förvaltningen. Införs för alla för- och grundskolor
samt gymnasiet under hösttermin-20.
I samarbete med Barn- och elevhälsan och representanter från skolformerna pågår
arbetet med att ta fram en övergripande elevhälsoplan för utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Syftet är att den ska vara ett stöd för rektorer och personal i
elevhälsoarbetet, samt säkra elevers rätt till likvärdig utbildning. Syftet är även att skapa
förståelse för att elevhälsoarbete inte bara är reserverat för Barn- och elevhälsan. Planen
ska ligga som en grund för skolornas lokala elevhälsoplan. Införande under 2021.
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Barn- och elevhälsan

Ett viktigt inslag för Barn- och elevhälsans arbete med att utveckla och öka kvalitet samt
likvärdighet är genom att satsa på att använda evidensbaserade hälsofrämjande metoder
och material. Barn- och elevhälsan har markant ökat sitt utbud i detta avseende.
Barn- och elevhälsan har arbetat med att utveckla samarbetet med socialtjänsten gällande
elever med hög frånvaro samt övertagit ansvaret för Skolfam/barn som av socialtjänsten
är familjehemsplacerade. Barn- och elevhälsan har deltagit i arbetet med förebyggande
policy mot att använda droger i samarbete med Mini Maria och socialtjänsten. Barn- och
elevhälsan har en dialog och ett gemensamt projektuppdrag med polis och Region
Gotland. Det finns ett samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) gällande
bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) återlämning till skolan från
BUP, med Barnhabiliteringen. Barn- och elevhälsan har också medverkat till ny
samverkansrutin med Logopedmottagningen samt har haft samverkansdialog med 1:a
linjen där samverkansrutin planeras att tas fram under hösten. Det finns ett behov av en
översyn av NPF samarbetet mellan skola och BUP. Barn- och elevhälsan har tagit
initiativ och gjort nationell omvärldsspaning samt skapat ett underlag med fokus på
tydlighet i lagmässigt uppdrag för användning i fortsatt arbete.
Mål 3
Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
Samhällsstörningar

Bedömning
Delvis uppfyllt

Central förvaltning
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Krisplanen används och har kommit extra väl till användning i samband med höjd
beredskap och kunskap kring coronapandemin. I samband med coronaarbetet har
information tagits fram på olika språk. Utbildningsinsats för chefer och
samverkansgrupper kring säkrare arbetssätt inom skolan har genomförts. Ett fortsatt
arbete behövs då viss avsaknad av fastställda rutiner har uppmärksammats.
Inom detta målområde finns ett kontinuerligt behov av att genomföra gemensamma
utbildningsinsatser. Övergripande handlingsplan(er) för förvaltningen bör arbetas fram.
Det är ett viktigt stöd för alla medarbetare. Samordning bör här ske med
säkerhetsansvariga inom förvaltning och region.
4.2 Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt
i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa
idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt
kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt. Vidare är ett bra
näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och
en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att
utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål 4

Ökad befolkning i arbetsför ålder
Mål 5

Det finns goda förutsättningar för att
starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland.
Mål 6

Det finns goda förutsättningar för ett offensivt
bostadsbyggande över hela ön

Bedömning
Följs ej upp
av GVN
Bedömning
Följs ej upp
av GVN

Bedömning
Delvis uppfyllt
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Central förvaltning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens centrala verksamhet arbetar inte direkt med
bostadsförsörjningsfrågor. Däremot finns en indirekt delaktighet i samband med
planering, översyn, nyetablering och vid förändringar inom skolorganisation eftersom
tillgång till olika skolformer kan påverka medborgarna, samhället och bostadsplaneringen
inom regionen. Arbetet genomförs i samråd med politik, kommunledning och
verksamheter men även i samarbete med andra förvaltningar inom Region Gotland.
Samarbetet behöver kontinuerligt utvecklas. Utöver detta genomförs samråd med
medborgare om behovet finns.
Att förvaltningens verksamheter håller god kvalitet bidrar till att Gotland är en attraktiv
plats att bosätta sig på. Detta säkerställs och utvecklas kontinuerligt inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet och i samråd med politik, avdelningar och verksamheter.
4.3 Ekologisk hållbarhet
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Mål 7

Gotlands klimatavtryck minskar

Mål 8

Tillgång till vatten av god kvalité är långsiktigt säkrad

Delårsrapport 2
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

Bedömning
Följs ej upp
av GVN
Bedömning
Delvis uppfyllt

Central förvaltning

Kunskap om tillgång till rent vatten ingår i undervisningen inom alla
skolformer. Fenomenalen science center genomför kontinuerligt olika
utbildningsinsatser där vattnets betydelse för människan har en viktig roll. Kranvatten
erbjuds alltid vid gemensamt fika, lunch eller liknande. I personalrum finns ofta kylt
kranvatten tillgängligt.
UAF delar från och med 2020 ut Vasallens miljöstipendium. Detta görs årligen och inom
två kategorier; Miljöstipendium för undervisning, grundskola och gymnasium samt
elevstipendium inom gymnasiet.
Mål 9

Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande
som minskar belastningen på ekosystemen

Bedömning
Delvis uppfyllt

Central förvaltning

För de arbetar inom central förvaltning finns det möjligheter att låna elcyklar eller två
biogasbilar för att transportera sig. Vikten av god hälsa och motion lyfts i samband med
medarbetarsamtal.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
Här följer förvaltningens övergripande uppföljning och sammanfattning av de aktiviteter
som genomförts och som är kopplade till respektive måluppfyllelse.
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5.1 God ekonomisk hushållning

Förvaltningen skall ha god ekonomisk hushållning och en långsiktigt hållbar ekonomi.
Verksamheterna ska ha god kvalitet och vara kostnadseffektiva. Det ställer krav på styrning
och uppföljning av sambanden mellan resurser, prestationer, resultat och effektivitet i
verksamheterna. Det innebär också krav på ständig prioritering, effektivisering och
förnyelse av verksamheten. Målen i verksamhetsperspektivet skall vara liktydiga med målen
för god ekonomisk hushållning. I följande delar redovisar förvaltningen arbetet inom
områdena kvalitet och medarbetare. Målområdet ekonomi, inom verksamhetsperspektivet,
redovisas inte här.
5.2 Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
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För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Mål 10

Alla som nyttjar Region Gotland tjänster upplever att
det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet
inom regionen.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Central förvaltning

Utsedd samordnare för förvaltningen e-tjänster är placerad inom central förvaltning. Det
har bidragit till att det nu finns e god överblick över behov och de framsteg som görs. Flera
e-tjänster är framtagna och införda och det finns ett stort antal som väntar. Att utveckla etjänster på andra språk än svenska är ett fortsatt utvecklingsområde.
Under höstterminen 2020 startas en förstudie av lärplattformar. Förstudien ska omfatta
kartläggning av nuvarande plattformar med fördelar och nackdelar. Förstudiens
projektdirektiv är framtaget. Behovet av information och utbildning inom området
"Tillgänglighet via webb" har ytterligare uppmärksammats i samband med projektet
tillgängliga lärmiljöer. Riktlinjer finns, men är tyvärr inte tillräckligt väl kända inom alla
verksamheter.
Servicemätningen följs upp kontinuerligt varje år i samband med verksamhetsberättelse.
Sammanställning görs av central förvaltning och detta överförs, kommuniceras och
analyseras med förvaltningens olika skolformer och verksamheter för att uppmärksamma,
stödja och ta fram områden som behöver utvecklas och bibehållas. Detta presenteras även
för respektive nämnd.
Mål 11

Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara
medskapande och blir respektfullt bemötta

Bedömning
Delvis uppfyllt

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-09-16

Kommentar:
För att bidra till måluppfyllelse har verksamheterna arbetat med två olika aktiviteter:
1. Att systematiskt arbeta med resultat utifrån: -elev- och kundenkäter. synpunkter o
klagomål, servicemätningar
2. att vara transparanta i processer med större tydlighet i kommunikationskanaler för att
stödja detta.
Wisbygymnasiet kommer ta fram en ny rutin för skolans systematiska kvalitetsarbete.
Rutinen innehåller bland annat indikatorer, årshjul, dokumentationsrutiner och ansvar.
Årshjulet består av aktiviteter kopplade till en process med fyra faser (undersökning,
analys, åtgärd och uppföljning), där utgångspunkten är de nationella styrdokumentens
mål. De två viktigaste underlagen är utfallet från elevenkäten i januari och
resultatsammanställningen i juni.
Wisbygymnasiet planerar en utbildningsinsats för skolans samverkansgrupp i syfte att
utveckla och tydliggöra gemensamma samarbetsformer. Skolans rektorsmeddelande
publiceras varje vecka till såväl elever som personal byter plattform och distribueras från
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och med 2020 fortlöpande via flera digitala system. En ny stående punkt på
arbetsplatsträffar är skolans årshjul och information om de processer som är igång eller
ska påbörjas.
Under våren 2020 genomfördes skolinspektionens enkät. Överlag är eleverna på
Wisbygymnasiet nöjda med sin skola. Den övergripande nöjdheten har ett indexvärde på
7,5 av 10, vilket är detsamma som år 2018. Wisbygymnasiet ligger något högre än riket.
Övergripande nöjdhet, gymnasieelever årskurs 2
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Källa: Skolinspektionens enkät
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Då Vuxenutbildningen har kontinuerlig antagning finns det vissa svårigheter med att
göra elevenkäter. Det nya administrativa systemet förenklar möjligheterna att förmedla
enkäter. En enkät har genomförts med de elever som studerar i egen regi kopplat till
Corona om hur de upplevt vårens plötsliga distansstudier. Hermods redovisar
elevenkäter i sin kvalitetsredovisning. Det genomförs även utvärderingar av respektive
lärare men även av samordnare för yrkesutbildningar. Synpunkter och klagomål hanteras
löpande. Beträffande servicemätningar brukar Vuxenutbildningen generellt ha goda
resultat. Då Vuxenutbildningen är en heterogen skolform/verksamhet och dessutom ett
Lärcentrum måste uppföljningarna ske i de olika delarna var för sig för att det ska vara
relevant och bidra till ökad kvalitet.
Vuxenutbildningen har ett årshjul avseende kommunikation. Under pandemin har det
varit extra viktigt att uppdaterad information finns tillgänglig. Då många av enhetens
elever inte har svenska som modersmål har instruktioner filmats och textats och i vissa
fall dubbats. Kommunikationen med medarbetarna om vilka beslut som fattats med
anledning av pandemin har även varit viktiga. Då personal inte kunnat samlas så har
digitala APT genomförts och rektor har även haft ett filmat inslag i varje nyhetsbrev till
personalen.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten har till viss del insatser som gör
utvärderingar men långt ifrån alla och planer finns att anlita en följeforskare för att kunna
följa upp i synnerhet etableringsarbetet i samhälle och arbetsliv på sikt.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten kommer stärka kommunikationen såväl internt
som externt av enhetens uppdrag och verksamheternas innehåll. En omfattande översyn
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av hemsida, intranät och andra kanaler behöver göras. Dessutom behövs en
undersökning om vilka moderna medier som är mest lämpliga att använda i syfte att nå
de unga.
Folkhögskolan skickar ut en enkät våren och en enkät under hösten till deltagare.
Därefter sker analyser och återkoppling. I uppdraget från staten finns delaktighet och
deltagarinflytande uttryckt som ett tydligt krav. Återkoppling sker i årsredovisningen. I
Aktivitetsplanen läggs relevanta aktiviteter in som utvärderas och följs upp systematiskt.
Ett tillitsbaserat förhållningssätt finns med utgångpunkt från folkbildningens fyra mål demokratiuppdraget, ge individer förutsättningar att påverka sin livssituation och
engagera sig i samhällsutvecklingen, utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån
samt öka intresset för och delaktighet i kulturlivet.
Folkhögskolan har genomfört en tillgänglighetsanpassning av hemsidan under året.
Skolan använder olika Yammergrupper2 för att kommunicera och informera. För den
externa kommunikationen används Facebook, Instagram och den egna hemsidan. Stor
vikt läggs vid transparens och öppenhet i den interna kommunikationen.
Folkhögskolans årliga vårenkät visar att eleverna är fortsatt mycket nöjda med
folkhögskolans verksamhet. Upplevelsen av folkhögskolans utifrån statens syfte har ökat
från 54 indexpoäng år 2019 till 56 indexpoäng år 2020. Den övergripande nöjdheten har
ökat med 6,7 indexpoäng, från 73 till 79,7.
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Källa: Förvaltningens egen enkät.

Ungdomsenheten har arbetat med verksamhetens förra besökarenkät och detta
resulterade i nya öppettider och nya fokusområden (hbtq+, hälsa och välmående). Nästa
besökarenkät är planerad till 2021.
Ungdomsenhetens policydokument och måldokument ska vara uppdaterade och
genomarbetade samt kända av all personal, besökare och deras föräldrar. Under hösten
2

Yammer är ett socialt nätverk-verktyg för att öppet ta kontakt och engagera medarbetare i hela organisationen
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kommer en presentation ske för nämnden och därefter kommer dokumenten läggas på
hemsidan.
Central förvaltning

Förvaltningen ansvarar för att ett stort antal enkäter sammanställs, genomförs och även
utvecklas. Följer till exempel upp enkäter från Skolinspektionen och egna framtagna
enkäter. Enkäterna genomförs av medarbetare, elever, vårdnadshavare. Resultat
rapporteras och analyseras inom det systematiska kvalitetsarbetet, till nämnder,
förvaltningsledning och berörda verksamheter.
Synpunkter och klagomål besvaras och följs upp vilka rapporteras till nämnden
kontinuerligt. Sammanställningar, analyser och förbättringsområden tas fram både
centralt och i samråd med berörd verksamhet.
I arbetet med Analysrapport VÅR 2020 så framkom det att skolledare/chefer önskar
ökad transparens och större tydlighet när det gäller processer inom förvaltningen. Bättre
framhållning och ökad tydlighet när det gäller kommunikation lyfts också fram som
viktiga delar att utveckla.
Mål 12

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

Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
För att bidra till måluppfyllelse har verksamheterna arbetat med två olika aktiviteter:
1. att arbeta enligt "Handlingsplan digitalisering 2017-2022
2. att verksamheterna ska arbeta med utveckling genom att ta stöd i det systematiska
kvalitetsarbetes processer och synliggöra den utveckling som sker.

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-09-16

Wisbygymnasiets strategi kring digitalisering kan sammanfattas i två huvuddelar:
Första delen är tillgänglighet av digitala system, verktyg och teknisk support.
Upphandling av klienthanteringssystemet Intune i syfte att ge mer effektiv hantering av
mobila enheter. Inköp av nya läromedel sker så långt det är möjligt i digital form.
Exam.net upphandlas och implementeras för att kunna genomföra digitala prov utan risk
för fusk. Skolfederationen används som gemensam inloggning till läromedel och skolans
IT-tjänster. En datasal med kraftfulla stationära datorer etableras för att bl.a. kunna
producera film. En mobilapp används under det arbetsförlagda lärandet på samtliga
yrkesprogram.
Andra delen är utvecklingen av medarbetarnas pedagogik och elevernas digitala lärande.
Digital kompetens är ett lönekriterie och beaktas vid nyanställning. En grundläggande
digital standard för medarbetare har upprättats. Krav ställs på att medarbetarna ska
arbeta på ett likartat sätt med skolans lärplattform. Vid flera tillfällen under ht-20
genomförs utbildningsinsatser för personalen i OneNote, SharePoint och Teams. Utifrån
varje ämne har en plan skapats för att säkerställa att samtliga elever förvärvar
grundläggande digital kompetens. Digitalisering utgör en fast punkt i dagordningen på
yrkesutbildningarnas programrådsmöten.
Wisbygymnasiet arbetar med sitt systematiska kvalitetsarbete på många sätt, bland annat
kan nämnas:
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Skolans grundläggande kunskapsuppdrag. Analys av betygsutfall och resultat på
nationella prov.
Elevhälsa. Analys av kränkningar/trakasserier och elevernas hälsa.
Elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Analys av eleverna upplevelse av
sin studiesituation.
Arbetsplatsförlagt lärande. Analys av arbets- och skolförlagd apl samt
handledarutbildningar.

Vuxenutbildningen har samtliga försteläraruppdrag digitaliseringen som bas.
Pedagoger förväntas ha en grundläggande digital kompetens och digitalisering finns med
som ett lönekriterie. Nya medarbetare introduceras av IT-pedagog. Alla lärare ska vara
certifierade Apple teacher. Kompetenshöjande insatser sker kontinuerligt. Alla elever på
sfi och grundläggande svenska som andraspråk får låna en iPad under sin studietid.
Verksamheten deltar i ett ifous-program: Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med
fjärr-och distansundervisning vilket gett en "spridningseffekt" inte minst under Coronapandemin då all undervisning övergick till distans. Vuxenutbildningens lärare använder
Its Learning som lärplattform och de ilitterata eleverna på sfi använder showbie3.
Arbete pågår med att överföra blanketter till e-tjänsterna. Tieto Education har
implementerats under våren 2020. Vuxenutbildningen Gotland har blivit tillfrågade att
vara exempelskola för Apple utifrån att verksamheten ligger i "framkant" avseende
digitalisering.
Vuxenutbildningen utvecklar uppföljning av resultat genom att nyttja det nya
skoladministrativa systemet. En enkät avseende tillgängliga lärmiljöer har genomförts.
Genomlysning av likabehandlingsarbetet med hjälp av en stiftelse, Make Equal, har
genomförts och några av metoderna har testats. Skolstängningen har dessvärre försvårat
detta arbete då det bygger på elevmedverkan. Under våren har enkäter skickats till både
elever och undervisande personal avseende hur coronapandemin påverkat deras studier
respektive arbetssituation. Utifrån det resultat som har framkommit har skolledningen
fattat vissa princip-beslut inför höstens undervisning som till viss del även den kommer
att bedrivas på distans.
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Arbetsmarknad- och integrationsenheten har genom utbildningsinsatser både på
grupp och individnivå skapat en ökad förståelse för det mer digitala arbetssätt som
verksamheten behöver för att kunna utvecklas. Översyn av digitala arbetsverktyg och
utrustning sker ständigt för att kunna vara i god fas för att möta de digitala arbetssätt
som krävs. Vidare sker en översyn av verksamhetssystem som kan användas i samarbete
med bland annat socialförvaltningen, liknande 1177.se. Enheten kommer under hösten
delta i ett pilotprojekt kring säker digital kommunikation i samverkan med
Arbetsförmedlingen, detta initieras av regionstyrelseförvaltningen.
Folkhögskolan genomför utbildning i digitala verktyg kontinuerligt och ibland med
särskilt fokus på speciella digitala verktyg. En lokalt anpassad plan för ökad digitalisering
har under de senaste åren varit vägledande. Under våren skedde en snabb utveckling då
folkhögskolan på en dag gick från en undervisningsform som bygger på det fysiska mötet
3

Showbie är en digital plattform speciellt framtagen för Ipad
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mellan människor som en central del i pedagogiken, till distansstudier. Personalens
förmåga att ta till sig en digitalt baserad undervisningsform är imponerande.
På Folkhögskolan genomförs processkartläggning av aktiviteter i verksamheten bland
annat genom kartläggning, analys och förändring av fakturahanteringen och
antagningsförfarandet mm. Analyser av deltagarenkäter och medarbetarundersökningen
utgör viktiga delar för det ständigt pågående förbättringsarbetet/kvalitetsarbetet.
Ungdomsenheten arbetar med ungdomarnas "fria" tid, vilket innebär fokus på
nyfikenhet. Gaming och E-sport är en stor fritidssysselsättning som enheten arbetar med
för att ge möjlighet för besökare att utvecklas. Detta görs genom att erbjuda gamling
arenor. I nuläget finns tillgång till en arena men under året kommer det planeras för
möjlighet i ytterligare fyra verksamheter. Arbetet sker med att utveckla personalens
digitala kompetens, vilket resulterat i två utbildningstillfällen med Office 365. Under året
har ett LAN genomförts men önskan var att erbjuda fler, men Covid-19 bromsade detta.
Det planeras för att under höstlovet och under jullovet erbjuda LAN tillsammans med
ett spel-tournament. Det har även startats en digital och analog makers-space på Fenix
ungkulturhus.
Ungdomsenheten har påbörjat ett arbete med att ta fram enkäter för att undersöka
varför vissa ungdomar inte besöker verksamheten.
Central förvaltning

Arbetet med förvaltningens handlingsplan digitalisering pågår. För närvarande pågår
även arbete med översyn, uppdatering, förtydligande och förankring av handlingsplanen.
Förvaltningen har ett arbete att göra för att kartlägga nuvarande kostnader inom
digitaliseringen och de verktyg som används. Vilka anses vara de mest lämpade
pedagogiska verktygen och vad skall vara avgörande för vägvalen framöver.
Utifrån GDPR (General Data Protection Regulation) arbetar förvaltningen systematiskt
med att kartlägga system, applikationer och avtal. I arbetet ingår det även att informera
medarbetare om hur personuppgifter skall hanteras på ett korrekt sätt. Region Gotland
behöver här ha ett gemensamt förhållningssätt och arbeta förvaltningsövergripande för
att tillsammans skapa säkra lagringsytor och tryggare medarbetare.
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Arbete pågår kontinuerligt med att förbättra tillgänglighetsarbetet och möjlighet att
komma i kontakt med förvaltningens olika delar. Vid brister i tillgänglighet görs
uppföljningar. God och kontinuerlig dialog med regionupplysningen ingår. Central
förvaltning samråder med verksamheter i arbetet, föreslår åtgärder och är ett stöd.
Från och med mars 2020 har digitaliseringens olika områden hamnat än mer i fokus med
anledning av coronaviruset. Fler ser betydelsen av system och infrastruktur, av
tillgängliga stödfunktioner och att kompetenshöjande insatser genomförs kontinuerligt
för att lära sig ny teknik och alternativa arbetsmetoder.
Utveckling med hjälp av digitalisering sker dels inom det pedagogiska uppdraget, dels
inom olika centrala funktioner i syfte att öka kvaliteten samt skapa mer effektiva
processer. För organisationens framtida kompetens och utveckling är det kollegiala
lärandet och samarbetet mellan personal en av de viktigaste ingredienserna. Vi kan ta
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stora steg i den digitala utvecklingen om vi planerar för att göra en investering i den egna
utvecklingen och in i framtiden.
Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan har infört ett digitaliserat system för hälsosamtal. Resultaten är nu
lättare att följa upp, vilket gör dem lättare att analysera. Det gäller både på
operativ/skolnivå och strategisk/Gotlandsnivå för att förbättra och förebygga elevernas
mående, hälsa och skolgång.
Barn- och elevhälsan har startat ett projekt för att införa nationell patientöversikt (NPÖ),
som innebär ökad patientsäkerhet, effektivare processer och ökad kvalitet för
elever/vårdnadshavare som har pågående kontakter både i elevhälsa samt hälso- och
sjukvård. Projektet sker i nära samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens digitaliseringsgrupp och
regionstyrelseförvaltningens verksamhetsledare för e-hälsa.
5.3 Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Mål 13

Bedömning

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

I hög grad uppfyllt

Kommentar:
För att bidra till måluppfyllelse har verksamheterna arbetat med två olika aktiviteter:
1. Genomföra de aktiviteter som kan hänföras till pågående översyn av den
gemensamma organisationskulturen inom Region Gotland och som förväntas
föreslås för att nå ett nytt läge, utifrån en önskad tillitsbaserad kultur.
2. Skapa tydliga ramar där det tillåts att vara kreativ. Förmedla budskapet att det är
tillåtet att misslyckas till förmån för att pröva ex. nya undervisningsmetoder.

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-09-16

Wisbygymnasiet har genomfört en ledarskapsutbildning med "Lärarfortbildning" för
samtliga programansvariga. Detta med syfte att lyfta såväl den enskilde medarbetaren
som gruppens kunskaper kring ledarskap och rollen som kulturbärare inom
organisationen. Även skolans ledning deltar under utbildningen.
På Wisbygymnasiet träffar de biträdande rektorer varje vecka personalen på respektive
program för att leda utvecklingsarbetet. Samtalen utgår från tre frågor: "Vad har vi gjort",
"Vad kan vi lära av det" och "Hur går vi vidare". Dessa syftar till att uppmuntra
medarbetare att utveckla nya arbetssätt. Genom organiserade auskultationer får
lärargruppen del av kollegors undervisningsformer vilket stärker "dela"- kulturen.
Inom vuxenutbildningen har APT och studiedagar inte kunnat genomföras som
planerat under 2020 då planen var att ha "Ett Region Gotland" som ett tema. Sedan i
mars har fokus varit pandemin och distansundervisningen. Vuxenutbildningen har sedan
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tidigare ett dialogbaserat arbetssätt och arbetar ofta med arbetsgrupper för att skapa
samsyn och delaktighet.
Vuxenutbildningen arbetar för att skapa ett tillåtande klimat på arbetsplatsen, där det
kollegiala lärandet är oerhört viktigt. Under drygt ett år har lärarna på gymnasienivå testat
en ny undervisningsform, flex, och en rutin för hur denna undervisning ska genomföras
har tagits fram. Vuxenutbildningen är en "kreativ" skolform där medarbetarna
uppmuntras att testa nytt med budskapet att det är ok att misslyckas! Under pandemin
har alla yrkeskategorier blivit tvungna att tänka om och tänka nytt.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten har arbetat med att öka förståelsen för det
egna uppdraget i sammanhang/samklang med andras uppdrag för ett Region Gotland.
Genom planerad information på APT kring hur Region Gotland är uppbyggd ges en
ökad förståelse om helheten.
Under våren har Arbetsmarknad- och integrationsenheten arbetat strukturerat och
fokuserat med att medarbetarna bildat sig en uppfattning om sitt uppdrag, vilka ramar
som finns, vilka samarbeten som görs och vilka utmaningar som finns framåt. Arbetet
har skett i flera olika steg, bland annat i olika tvärgrupper och diskussionsforum.
För Folkhögskolan har tillitsbaserad ledning och styrning sedan länge varit grunden för
ledarskapet på Gotlands folkhögskola. Det tillämpas i det dagliga umgänget, löpande
samtalen och i medarbetarsamtalen. Vikten av parallellärande, då ledningens
förhållningssätt återspeglas på alla nivåer, är en viktig komponent för att uppnå och
upprätthålla tillit på alla nivåer.
Ungdomsenheten har infört en ny roll - samordnare, vilket innebär att inflytande och
struktur inom enheten blir tydligare. Gemensamma APT för all personal bidrar till att alla
hör samma sak samtidigt.
Ungdomsenheten har infört fler arbetsgrupper där personalen själva kan bestämma och
styra utvecklingen utifrån uppdrag. Enheten arbetar med att ta fram arbetsplaner och
styrdokument, detta för att personalen ska få en ökad tydligheten i sitt arbete.
Central förvaltning
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UAF har i arbetet med Analysrapport VÅR 2020 fokuserat på tillitsbaserat ledarskap och
kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet samt tillgängliga lärmiljöer.
Kvalitetsuppföljningssamtal har genomförts med samtliga chefer inom förvaltningen och
det har resulterat i ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Fokusområden under
2020–2021 är tillitsbaserat ledarskap, kommunikation och information, systematiskt
kvalitetsarbete samt tillgängliga lärmiljöer.
Det är mycket viktigt att rektorer/chefer och medarbetare får tydlig och kontinuerlig
information från förvaltningsledningen. Informationen behöver vara lättillgänglig och
kommunikationsvägarna väl kända. Förvaltningsledningen behöver se över
kommunikationsvägarna för att uppnå ökad tillgänglighet.
Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan har arbetat med Region Gotlands värdegrund och gemensamt tagit
fram prioriterade kopplade aktiviteter. Nästa steg är en avdelningsgemensam bokcirkel
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med diskussionsunderlag på APT som facklig samverkan medverkar i att ta fram. Temat
är organizational behavior management/verktyg för bra relationer/teambuilding.

Mål 14
Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom
aktivt och strategiskt arbete

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
För att bidra till måluppfyllelse har verksamheterna arbetat med två olika aktiviteter:
1 att genomföra de aktiviteter som definieras i UAF:s kompetensförsörjningsplan
2 att utveckla arbetet med skola-arbetsliv som hela skolans ansvar
Central förvaltning

Region Gotland, liksom övriga Sverige, står inför en nationell brist på lärare. Enligt
Skolverkets prognos beräknas antalet saknade legitimerade lärare till cirka 45 000 år 2033.
På Gotland beräknas rekryteringsbehovet vara cirka 440 lärare fram till 2023, lärare i
förskola och fritidshem inräknat. Förvaltningen arbetar brett på flera olika fronter för att
möta kompetensförsörjningsutmaningen. Arbetet beskrivs i den strategiska
kompetensförsörjningsplanen, som också innefattar de årliga aktiviteterna. Vissa
aktiviteter är verksamhetsövergripande och andra är mer verksamhetsanpassade. Bland
de övergripande aktiviteterna finns flera inom området "attraktiv arbetsgivare", där fokus
under våren varit lärares arbetsmiljö och lönebildning.
Wisbygymnasiet arbetar systematiskt med att identifiera och formulera strategier för att
möta utmaningar beträffande kompetensförsörjning. De personalkategorier som är
svårast att rekrytera är yrkeslärare, ämneslärare och skolledare. Tre exempel på aktiviteter
som genomförs för att främja kompetensförsörjningen är: Marknadsföring av lediga
tjänster via sociala medier, större annonskampanjer och film; Överenskommelser i
samband med anställningen angående utbildning till behörighet; Ett års obligatorisk
professionshandledning för nyanställda.
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På Wisbygymnasiet har varje ämne en egen plan för utveckling av samverkan mellan
skola och arbetsliv.
Vuxenutbildningen arbetar aktivt med att marknadsföra Vuxenutbildningen både som
skola men även som arbetsplats, bland annat genom den egna Facebook-sidan. Fler
förstelärartjänster har skapats med syfte att erbjuda lärare utveckling i sin karriär. Det
erbjuds kompletterande lärarutbildning för yrkeslärare. Vuxenutbildningen erbjuder
utbildning av outbildade barnskötare i likhet med det samarbete som gjort med SOF
beträffande utbildning/validering till vårdbiträde och undersköterska.
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Arbetsmarknad- och integrationsenheten har deltagit i NORMAs arbete kring
breddad rekrytering där OSA och Extratjänster, men även arbetet med unga vuxna kan
komma att spela en stor del i. Två studie- och yrkesvägledare deltar i
ambassadörsnätverket som förvaltningen startat. Feriejobb är en första etablering i
välfärdsyrkena, vilket ger en bild av vad man kan förvänta sig av ett yrkesliv inom
regionen och inspireras till sökande mot olika välfärdsyrken senare i livet.
Enheten har utifrån deltagande i projektet Kompetenta Gotland bidragit med att
förbättra arbetet med Skola-Arbetsliv, via kompetenshöjande insatser och framtagande
av material. Vidare arbetar enheten genom studie- och yrkesvägledningen från
grundskola till vuxenutbildning med dessa frågor. Den studie- och yrkesmässa som
organiseras av enheten är viktig för att öka kunskaperna om kopplingen mellan skola och
arbetsliv för elever i grundskolan men även för Gotland som helhet.
Folkhögskolan skall vara en attraktiv arbetsgivare genom att slå vakt om en platt
organisation med tydliga delegationer och arbeta på ett sådant sätt att medarbetarna är
nöjda. Verksamheten är representerade i Kompetensplattformen och följer de riktlinjer
som gäller vid rekryteringar.
Folkhögskolan utvecklar samarbete med företag och branscher relaterade till de olika
linjerna genom att dessa verkar i nära samarbete med olika branscher. Det finns ett nära
samarbete med Arbetsförmedlingen för rekrytering av deltagare från prioriterade
grupper.
Inom Ungdomsenheten finns en egen rekryteringsgrupp som arbetar med frågor kring
rekrytering. Under hösten kommer enheten att åka på turné till folkhögskolor i Sverige
som utbildar socialpedagoger och fritidsledare, och berätta om enhetens arbete och vad
som gör den unik. Resultatet av detta blir förhoppningsvis att fler väljer att göra praktik
på Gotland och i förlängning söka jobb i Ungdomsenheten. Två medarbetare från
enheten ingår i UAFs ambassadörsgrupp.
Ungdomsenheten har ett givande samarbete med Gotlands folkhögskolas
socialpedagogutbildning, där Ungdomsenheten undervisar, och Folkhögskolan i sin tur
använder ungdomsgårdar för praktik och fältstudier.
Mål 15

Region Gotland är en hälsofrämjande organisation
där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

Bedömning

Delvis uppfyllt
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Central förvaltning

På övergripande nivå har det riktade arbetsmiljöarbetet främst rört lärares arbetsmiljö
och arbetet i den särskilda arbetsgrupp som bildats med deltagande av fack och
skolformschefer. Arbetet resulterade under våren i en handlingsplan med aktiviteter per
skolform, varav flera är gemensamma. Aktiviteterna handlar bl a om alternativa
kompetenser, ökad grundbemanning för minskat vikariebehov och mötesformer. Det
senare kommer att kopplas ihop med det nyligen avslutade PRIO-arbetet, där
erfarenheterna gällande mötesformer och strukturer passar väl ihop med
arbetsmiljöarbetet inom skolan.
Barn- och elevhälsan
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Barn- och elevhälsan har bildat en arbetsgrupp med representation från facklig
samverkan som tar fram friskvårds- och personalaktiviteter. Vårens pandemi-situation
gjorde att de planerade aktiviteterna inte realiserades.

6. Väsentliga personalförhållanden
Pandemi

Pandemin har påverkat arbetsmiljön på många av förvaltningen arbetsplatser. Framförallt
har många chefer fått hantera uttryck för oro hos enskilda medarbetare. Arbetsplatserna
har gjort risk- och konsekvensanalyser för att hitta möjligheter att minska smittspridning
och oro, med verksamhetsanpassade åtgärder. Den mest genomgripande åtgärden innebar
en övergång till fjärrundervisning inom gymnasie- och vuxenutbildningen. Veckovisa
möten med den centrala samverkansgruppen med anledning av pandemin har bidragit till
att förvaltningsledningen har kunnat fånga upp signaler från verksamheten, med
samverkansgruppen som ett diskussionsforum om lämpliga åtgärder. Sjukfrånvaron
förorsakad av pandemin och rädslan för smittspridning i samband med byten av personal
då vikarier kommer in, har också väckt frågor om bemanning och arbetssätt för ett minskat
behov av vikarier.
Lönebildning
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Inför löneöversynen 2020 fick GVN extra tillskott för lönesatsningar på yrkesgrupper med
obalanser kopplade till jämställdhet och till bristyrken. Inom GVN:s ansvarsområde gjordes
de särskilda satsningarna på samtliga lärargrupper samt på skolledarkollektivet utifrån
perspektivet brist. Inom hela förvaltningen var löneutfallet för dessa grupper totalt 3,23%, i
förhållande till 2,50% som var det beräknade ökningsutrymmet för regionens samtliga
förvaltningar. Satsningarna har inneburit att medianvärdena har närmat sig riket, men det är
viktigt att fortsätta satsa för lönenivåer som kan matcha marknaden.
Under vårens många rekryteringar av nya lärare inför läsåret 20/21 blev det uppenbart att
det blir allt svårare att tillmötesgå förväntningar på lönenivåer vid nyrekryteringar,
framförallt då det gäller sökande från fastlandet. Lönerna pressas uppåt vilket påverkar den
inre balansen där egna erfarna lärare hamnar ”för lågt” i jämförelse. Att hålla kvar vid
tidigare nivåer innebär att verksamheten riskerar att inte kunna nyrekrytera lärare och det är
inte ett alternativ. Lönefrågan har också ytterligare försvårat möjligheten att rekrytera
skolledare, framförallt biträdande rektorer, där lönenivåerna hamnar i närheten av
lönenivåer förstelärare inom förvaltningen får idag.
Wisbygymnasiet

Wisbygymnasiet har under flera år såväl låga sjuktal som låg omsättning av personal. Inför
höstterminen 2020 är behovet att rekrytera pedagogisk personal mindre än tidigare år. Med
anledning av att distansundervisning upphör behöver frågor kring riskgrupper hanteras
enligt nya rutiner.
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Vuxenutbildningen

Pandemins påverkan: Ökad belastning på skolledning med att planera om hela
verksamheten såväl utförandet samt rutiner och kommunikation rörande dessa. Pedagogisk
personal har snabbt fått lägga om undervisningen till distans.
Kommunikationen mellan personal och skolledning har i första hand varit digital, men
vissa fysiska möten har skett med färre antal deltagare. De medarbetare som haft symtom
eller av personliga skäl inte haft möjlighet att närvara har deltagit digitalt.
En checklista för distansarbete togs fram av skolledningen i ett tidigt skede med syfte att
motverka arbetsmiljöproblem samt ta arbetsgivaransvar. Vissa av verksamheterna såsom
café-verksamheten har fått en minskad arbetsbelastning.
Rekrytering av vård- och omsorgslärare samt bygglärare är en följd av äldreomsorgslyftet
samt byggnadsvårdsutbildningen som är en följd av utökning av utbud. Eventuellt kan även
gymnasielärarna inom de teoretiska ämnen behöva förstärkas då fler elever söker sig till
behörighetsgivande kurser.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Anpassningar av arbetsmiljön på Medborgarplatsen har gjorts för att minska smittorisken,
men bemanningen har varit oförändrad. Medarbetarna vid medborgarplatsen har inte
kunnat arbeta hemifrån då deras arbete går ut på att lotsa och stödja nyanlända i olika
frågor, såsom blanketter från myndigheter med mera.
Samtliga studie- och yrkesvägledare på gymnasiet har till stor del jobbat hemifrån. Övriga
har främst funnits på sina arbetsplatser men då det varit möjligt arbetat hemifrån.
De flesta möten har genomförts via nätet, gruppmöten såväl som större arbetsplatsträffar. I
några fall har semesterönskemål inte kunnat tillgodoses och anpassningar har gjorts för att
verksamheterna skall fungera så väl som möjligt.
I vissa verksamheter har sjukfrånvaron varit påtaglig. Arbetsbelastningen har varit
varierande men överlag ganska hög för flera av verksamheterna och har följts upp av
ledningen samt samverkansgruppen för att kunna ge bra stöd och information till
medarbetarna.
Folkhögskolan
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Antalet anställda har minskat under perioden som en följd av beslutad ramminskning av
folkhögskolans budget. Den fulla effekten av nerdragningen får inte genomslag under
första halvåret utan ger utslag senare under året. Coronapandemin har kraftigt påverkat
gästlärare och kursledare/lärare under sommarterminen. Flera medarbetare har fått andra
uppgifter eller arbetat i andra verksamheter. Distansarbetet upplevdes som krävande av
många anställda.
Ungdomsenheten

Under våren har inte alla vakanser varit tillsatta men i juni fanns inga lediga tjänster. Under
våren har ett arbete med att ta fram ett nytt tidsavtal arbetats fram tillsammans med de
anställda och fackliga representanter, resultatet ser ut att bli att verksamheten går över till
ett 8 timmars schema utan förskjuten arbetstid och möjlighet till flex-arbetstid.
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6.1 Personalvolym

Alla anställningsformer (den blåa linjen), Tillsvidare (den röda linjen), Tidsbegränsad (den bruna linjen)

Antal anställda,
antal årsarbetare
enl. anst. avtal
per juli

Antal
anställda
2019

GVN alla

418,0

439,0

21,0

Antal
Årsarbetare
enl. anst.
avtal
2019
396,3

varav tillsvidare

324,0

318,0

-6,0

210,4

305,2

94,8

varav
tidsbegränsade

95,0

121,0

26,0

85,9

113,1

27,2

171,0

176,0

5,0

167,0

171,5

4,4

9,0

6,0

-3,0

8,9

6,0

-2,9

Vuxenutbildning

51,0

62,0

11,0

47,3

59,5

12,2

Folkhögskola

71,0

68,0

-3,0

64,1

61,7

-2,5

Arbetsmarknad

81,0

90,0

9,0

74,7

83,2

8,5

Ungdomsgårdar

35,0

37,0

2,0

34,3

36,5

2,3

2089,0

2080,0

-9,0

2018,5

2021,2

2,6

Gymnasiet
Integration

UAF

Antal
anställda
2020

Differens

Antal
Årsarbetare
enl. anst.
avtal
2020
418,4

Differens

22,1

Det totala antalet anställda inom GVNs ansvarsområde har ökat med 21 personer från juli
2019 till juli 2020. Den största ökningen med +11 personer finns inom vuxenutbildningen.
Ökningen kan främst kopplas till behov av nyrekryteringar på grund av ett ökat
utbildningsutbud.
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Heltidsarbetare per juli
(faktiskt arbetad tid)
Integration

2019

2020

8,1

6,3

Differens
-1,8

Vuxenutbildning

32,8

39,9

7,1

Folkhögskolan

52,2

49,9

-2,3

Ungdomsgårdar

29,4

24,7

-4,7

103

107,4

4,4

Arbetsmarknad

69

72,4

3,4

Timanställda GVN

19,5

23,5

4

Totalt exkl timanställda

294,5

300,6

6,1

Totalt inkl timanställda

314

324,1

10,1

Gymnasiet
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Sett till faktiskt arbetad tid omräknat till heltidsarbetare motsvarar den totala ökningen
inom GVNs ansvarsområde +6,1, från 294,5 heltidsarbetare 2019 till 300,6 heltidsarbetare
2020. Noteras att det dessutom tillkommer timanställda motsvarande 19,5 heltidsarbetare
2019 och 23,5 2020. Det är en ökning motsvarande +4,0. Timanställningar förekommer
främst inom Arbetsmarknadsenheten och gäller nästan uteslutande feriearbetare.
6.2 Sjukfrånvaro

2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

Sjukfrånvaro per
juni och juli
GVN

2019
juni
4,11%

2020
juni
3,58%

Differens
-0,53

2019
juli
3,61%

2020
juli
3,04%

Integration

4,41%

Vuxenutbildning

Differens

3,42%

-0,99

2,16%

3,32%

1,16

1,94%

0,65%

-1,29

2,54%

0,87%

-1,67

Folkhögskolan

5,92%

2,94%

-2,98

5,10%

1,55%

-3,55

Ungdomsgårdar

6,95%

6,06%

-0,89

3,50%

5,31%

1,81

Gymnasiet

1,98%

1,05%

-0,93

0,02%

0,26%

0,24

Arbetsmarknad

4,65%

6,75%

2,1

4,25%

4,18%

-0,07

-0,57

Sjuktalet minskade med -0,53 procentenheter inom hela GVN:s ansvarområde, från 4,11%
juni 2019 till 3,58% juni 2020. Den största ökningen, som kan kopplas till vårens pandemi,
finns inom arbetsmarknadsenheten med +2,10 procentenheter och den största
minskningen inom folkhögskolan med -2,98 enheter. Minskningen beror främst av färre
långtidssjukskrivna medarbetare. (Respektive chefs analys av sjukfrånvaron bygger på
uppgifter per juni.)
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Mätningen per juli visar ytterligare sjunkande sjuktal, -0,57 enheter för hela ansvarsområdet.
Detta är förväntat då en stor del av verksamheten minskar i betydande omfattning under
sommaren.
Alla kön
Kvinna
Man

Sjuktal % Jan - Jul 2020
5.00%
5.18%
4.71%
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3,04%

Integ
ratio
n
3,32%

Kvinna

3,28%

1,11%

Man

2,65%

6,87%

Vuxen
utbildning

Folkhög
skola

Ungdomsgårdar

Gymna
siet

Arbetsmarknad

0,87%

1,55%

5,31%

0,26%

4,18%

1,43%

2,12%

6,86%

0,01%

3,90%

0,53%

3,59%

0,49%

4,80%

Sjukfrånvaron uppdelad per kön visar att kvinnorna har en högre sjukfrånvaro än männen.
Genomsnittligt 5,18 % för kvinnorna under perioden januari till juli 2020, i förhållande till
4,71 % för männen. Detta korrelerar med bilden över sjukfrånvaron inom hela
kommunsverige där kvinnorna har högre sjukfrånvaro än män.
Wisbygymnasiet

I samband med Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid små
symtom ökar personalens sjukfrånvaro, för att sedan återgå till en normal nivå när
distansundervisningen och möjligheten att arbeta hemifrån införs. Det finns en diskrepans i
sjukfrånvaron mellan könen, men den växlar från år till år och har sin huvudsakliga grund i
omständigheter på individnivå.
Bland annat för att motverka sjuknärvaron på arbetsplatsen anställdes i december en fast
vikarie på skolan. Antalet inställda lektioner på grund av korttidsfrånvaro är därför under
perioden marginell. På grund av covid-19 och möjligheten som infördes att arbeta
hemifrån, kan några slutsatser angående sjuknärvaron inte dras.
Vuxenutbildning

Det är inga anmärkningsvärda sjuktal under perioden. Det som möjligtvis har påverkat
sjuktalen åt det positiva hållet är att personal har kunnat arbeta mer på distans när de
vanligtvis hade stannat hemma vid en ”normal” verksamhet.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten

Den totala siffran har gått upp vilket kopplas till den ökade sjukfrånvaron på grund av
covid -19. Siffrorna kommer att analyseras under hösten 2020. Även fortsatt arbete kring
friskvård, välmående och god arbetsmiljö hos de visstidsanställda i olika
trygghetsanställningar är viktigt då deras sjukfrånvaro redovisas i denna siffra.
Folkhögskolan

Folkhögskolan har sjunkande sjuktal under perioden. Ett par långtidssjukskrivna har
tillfrisknat och sjuktalen kommer att ligga på en betydligt lägre nivå vid nästa mätning.
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Ungdomsenheten

Under februari till maj har enheten haft en ökning av sjukskrivningar och detta beror på
förhållningssätten till följd av coronapandemi. Enheten har till största delen verksamhet
som möter andra människor fysiskt och av den anledningen har det varit svårt att låta
personalen arbeta hemifrån, vilket har resulterat i sjukskrivning vid minsta symtom.

28 (41)

Region Gotland
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

7. Ekonomisk uppföljning och prognos
7.1 Periodens resultat
Resultatrapport per den 31 augusti 2020
Resultatrapport
Intäkter
Flödesbidrag rörligt
Personalkostnader

Budget
73 169
87 072
-157 371

Lokalkostnader

-37 724

Övriga kostnader

-86 982

Internt flödesbidrag rörligt

-87 074

Totaler

-208 909

Utfall

Just,
utfall

72 687
72 687
86 737
86 737
-147 973 -156 650
-37 606
-37 606
-80 982
-80 982
-86 737
-86 737
-193 874 -202 551

Just,
resultat
-482

Prognos
-9 858

-335

-817

721

4 107

118

-574

6 000

1 017

337

817

6 358

-5 308

Utfall - Exklusive kommunbidrag, inklusive semesterlöneskuldsförändring
Just, utfall - Exklusive semesterlöneskuldsförändring samt kommunbidrag
Just, resultat - Exklusive semesterlöneskuldsförändring samt kommunbidrag

Resultatrapport per den 31 augusti 2019
Resultatrapport

Budget

Utfall

Just,
utfall

Just,
resultat

Bokslut 19

Intäkter

94 956

69 774

69 774

-25 182

-27 535

Flödesbidrag rörligt

86 371

85 847

85 847

-524

722

-168 412

-145 582

-153 588

14 823

22 938

Lokalkostnader

-37 428

-38 259

-38 259

-831

-1 792

Övriga kostnader

-91 385

-82 776

-82 776

8 609

985

Internt flödesbidrag rörligt

-86 442

-86 112

-86 112

330

-1 014

-197 108 -205 115

-2 776

-5 696

Personalkostnader

Totaler

-202 339

Utfall - Exklusive kommunbidrag, inklusive semesterlöneskuldsförändring
Just, utfall - Exklusive semesterlöneskuldsförändring samt kommunbidrag
Just, resultat - Exklusive semesterlöneskuldsförändring samt kommunbidrag

Ovanstående tabeller (resultatrapport) visar periodens omslutning januari-augusti för åren
2020 och 2019. Nettokostnaden minskar för perioden med 2,6 miljoner kronor, den
procentuella minskningen är 1,3 procent. I jämförelse mellan åren ökar periodens resultat
från negativt 2,7 miljoner kronor till positivt 6,4 miljon kronor, en ökning med 9,1 miljoner
kronor.
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Intäkter

Intäkterna är 2,9 miljoner kronor högre för perioden år 2020 i jämförelse med samma
period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är högre beror framförallt på
ökade statsbidrag från Skolverket till vuxenutbildningen i kombination med minskade
bidrag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen blir nettoeffekten ändock en ökning.
Regeringens satsning på att kompensera för sjukfrånvarokostnader under Coronapandemin
har inneburit att nämnden fått kompensation med 1,3 miljoner kronor, vilket har påverkat
intäkterna för perioden. Prognosen för året är negativt på 9,9 miljoner kronor.
De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen gymnasiet,
ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till rektor för
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det antal elever som är inskrivna på respektive gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas
att elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla
förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och
lärverktyg. Prognosen för året är negativ på 817 000 kronor det vill säga att prognosen för antal elever är
lägre än det budgeterade värdet för helåret.
Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2020, i jämförelse med år 2019, ökat
med 3,1 miljoner kronor. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 4,3 miljoner
kronor avser justerade löneökningar för de båda åren. På totalen innebär detta att
personalkostnaderna har minskat om hänsyn tas till justering av löneökningar. Samtliga
enheter minskar sin personalkostnad förutom vuxenutbildningen och arbetsmarknad som
ökar. Prognosen för året pekar mot ett överskott på 4,1 miljoner kronor.
Lokalkostnader

För periodens utfall är lokalkostnaderna 653 000 lägre i en jämförelse med år 2019.
Avvikelsen för perioden är negativ på 118 000 kronor, den största negativa avvikelsen har
folkhögskolan. Prognosen för året är beräknad att bli negativ på 574 000 kronor.
Övriga kostnader

Utfallet för perioden är 1,8 miljoner kronor lägre i jämförelse med föregående år. En
minskning kan ses i kostnaden för transporter och resor och köp av förbrukningsmaterial
samt att kostnaderna för livsmedel vid folkhögskolan har minskat I övrigt kan inget
extraordinärt ses för perioden. Prognosen för året är positiv på en miljon kronor. De
rörliga flödesbidragen som går ut som en kostnad per elev till rektor matchar i huvudsak
den intäkt som inkommer, se avsnitt intäkter rörliga flödesbidrag. Avvikelsen för året blir
för de rörliga flödena positivt 817 miljoner kronor.
7.1.1 Periodens resultat per enhet, tkr
Enhet

2020

Ordförande
Avdelningschef Gyvux arbm

2019

Bokslut 19

166

-44

0

-251

-1 278

493

Integrationsenhet

1 203

299

1 408

Vuxenutbildning

4 162

0

2 090

-3 372

-351

500

1 844

-13

189

-426

-1 288

-1 108

2 982

6 048

4 735

Antagning, interkom. ers.

1 350

1 391

-892

Inack- och reseersättning

205

451

467

2 478

43

-1 168

-3 071

-7 582

-11 461

-848

-414

-748

-64

-40

-201

6 358

-1 456

-5 696

Folkhögskolan
Ungdomsverksamhet
Arbetsmarknad
Wisbygymnasiet, rektor
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Övergripande kostnader gymnasieskola

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Resursfördelning
Övergripande kostnader samtliga
-IT
-Försörjning
Nämndens resultat
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Periodens resultat för 2020 visar i jämförelse med 2019 ett förbättrat resultat från negativt
1,5 miljoner kronor till positivt 6,4 miljoner kronor, totalt 7,8 miljoner kronor i
resultatförbättring. Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan det
med hjälp av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå
resultatmässigt för enheten.

7.1.2 Elevvolymer
Resursfördelningen

Not1

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Budget,
tkr
128 800

Prognos,
tkr

Differens
, tkr

Prognos
volym

Budget
volym

127 983

817

1 534

1 543

128 800 127 983

817

1 534

1 543

Differens
volym
-9
-9

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

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

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens
, tkr

Prognos
volym

Budget
volym

Differens
volym

27 174

27 632

-458

230

226

7 722

8 386

-664

61

59

5 152
-1 309

4 975
-1 557

177
248

38

40

2
-2

38 739

39 436

-697

329

325

4

167 539 167 419

120

1 863

1 868

-5

4

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 9 elever färre än budgeterat. Färre antal
elever och interna ersättningar medför ett positivt resultat på 817 000 kronor. Prognosen är
framräknad genom att höstens verkliga elevtal påräknas resterande del av året och
summeras ihop med det utfall som varit hittills.
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De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas
bli fyra elever fler, nettoförändring i ökning av fyra elever medför ett negativt resultat på
697 000 kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i
den egna kommunen är medräknade.
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Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen

Not1

Etableringsersättning, Migrationsverket
Studiehandledare modersmålsundervisning
Ersättning för asyl, Migrationsverket
Flödesbidrag, interna ersättningar

Resultat,
tkr
1 769
-1 506
929
817

Medfinansiering, ungdomsverksamheten

-360

Medfinansiering Lotsen

-440

Budgeterade ersättningar Migrationsverket
Summa
Not1

-4 723
-3 514

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

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

Resultat,
tkr
-697
-697

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar påräknas
resultatenheten resursfördelningen blir resultatet negativt på 3,5 miljoner kronor.
Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett negativt resultat på
697 000 kronor.
7.1.3 Periodiseringar
Verksamhet, folkhögskolan
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Folkbildningsrådet (FR)
Yrkesutb. inom social vård & omsorg (FR)
Förutbetalda intäkter

Belopp
-284
-1 210
-534
-2 028

Intäkter som inte tillhör perioden, flyttas bort
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Verksamhet, vuxenutbildning

Belopp

Traineeutbildning, Skolverket

-1 937

Yrkesvux, Skolverket

-5 826

YH-utbildning, Skolverket

-700

DUA 2020:2

-460

Gymnasiallärlingsutbildning, Skolverket

-868

Yrkesförare, Skolverket

-529

Gympa nyanlända kvinnor, Lst Gotland

-12

Jympa nyanlända män, Lst Gotland

-36

Jobblänken, Lst Gotland

-402

Förutbetalda intäkter

-10 770

Intäkter som inte tillhör perioden, flyttas bort

Verksamhet

Belopp

32 (41)

Region Gotland
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

Karriärtjänster, Skolverket

198

Lärarlönelyft, Skolverket

433

Hållbara Gotland, Tillväxtverket
Upplupna intäkter

1 354
1 985

Intäkter som tillhör perioden, läggs på

Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då
resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas.
Netto, periodiseringar innebär att 12,8 miljoner kronor har flyttats bort (lyfts av) då de inte
tillhör perioden samt så har det lagts på två miljoner kronor i intäkter för perioden.

7.1.4 Wisbygymnasiet

Ett flertal omständigheter samverkar till att verksamheten har en ansträngd ekonomi
innevarande budgetår:
Minskning av grundbeloppen - Till innevarande budgetår reduceras summorna av
programmens grundbelopp från 2,3 miljoner kronor (2019) till 2,2 miljoner kronor (2020).
Det motsvarar en minskning med ca 5,2%. En minskad budget utifrån justerat
grundbelopp berör gymnasiet i hög utsträckning. Detta då budgetåret klyver mitt i
pågående läsår där de redan planerade och förutsättningarna inte kan justeras. En analys av
konsekvenserna av de förändrade grundbeloppen bör genomföras inför kommande
budgetår.
Tillfälligt minskad elevvolym - Elevkullarnas storlek skiljer sig mellan åren. Antalet elever
till årskurs ett är till höstterminen 2020 drygt 50 färre än föregående år. Det resulterar i ett
minskat söktryck till gymnasieskolan och därmed minskade intäkter på grund av tomma
utbildningsplatser. Antalet elever i årskullarna antas öka igen från och med höstterminen
2021.
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Fordons- och transportprogrammet - En omställning sker på Fordons- och
transportprogrammet med anledning av att den nya inriktningen Lastbil och mobila
maskiner startar höstterminen 2020. Avsatta investeringsmedel för erforderliga inköp och
verksamhetsanpassningar av utbildningen är inte tillräckliga utan en omfördelning av
driftsmedel genomförs. Brister i det periodiska underhållet av programmets lokaler
genererar ytterligare kostnader för skolan.
Följande åtgärder genomförs på enhetsnivå för att nå en budget i balans:
 Antalet speciallärare reduceras med en person
 Antalet elevstödjare reduceras med en person
 Den planerade övergången till digitala läromedel senareläggs
 Driftsbudgeten på programmen reduceras
Åtgärderna är betydande och bedömningen är att den i hög grad riskerar påverka
utbildningens kvalitet.
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7.1.5 Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningens tidigare prognosticerade underskott var en följd av att täcka
underskott för 2019 vilket i praktiken innebar att enheten gick in i budgetåret 2020 med ett
minusresultat.
Utifrån det rådande läge där behovet av reguljär utbildning, studie- och yrkesvägledning
och andra kompetenshöjande insatser är efterfrågat har Vuxenutbildningen svårt att göra
besparingar för att möta detta underskott. För att hämta hem så mycket av underskottet
som möjligt har fokus varit att producera så mycket utbildningsplatser inom ramen för
regionalt yrkesvux som möjligt för att inte behöva återbetala statsbidrag. Detta är i sin tur
förenat med kostnader men avsikten har och är att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt.
Det finns delar i Vuxenutbildningens uppdrag som saknar finansiering i ramanslaget
(exempelvis: Yrkeshögskola, Lärcentrum, ökning av sfi, yrkesutbildningar,
orienteringskurser, utbildningsplikten, särskild utbildning för vuxna samt att efterfrågan på
vuxenutbildning har vuxit).
Det budgeterade beloppet för etableringsinsatser förväntas bli lägre än förväntat kopplat till
de stängda gränserna. Inflödet av elever på sfi är dock fortsatt på samma nivå. De
yrkesutbildningar 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 stor effekt av statsbidragen som möjligt i
kombination med de förstärkningar av finansieringen av yrkesvux som beslutats i
riksdagen. Beslutsprocessen avseende dessa bidrag förväntas vara relativt snabb.
 statsbidrag medfinansiering regionalt yrkesvux (ansökan 15 augusti-15 september)
 statsbidrag äldreomsorgslyftet (ansökan 24 augusti)
 minskade medel gällande bidrag från Migrationsverket och etableringsuppdraget på
grund av stängda gränser
Vuxenutbildningen har även beviljats utvecklingsmedel, 402 000 kronor av Länsstyrelsen
för projektet “Jobblänken” som syftar till att knyta hållbara kontakter mellan arbetsliv och
utbildning genom individuell kartläggning och samverkan med arbetsgivare.
Vuxenutbildningens budget är i dagsläget i balans under förutsättning att de statliga
satsningarna ger det tillskott till ekonomin som förväntat. Beträffande särskild utbildning
för vuxna råder det osäkerhet avseende ramförstärkning kopplat till det nya uppdraget.
7.1.6 Arbetsmarknad- och integrationsenheten
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Periodens resultat baseras på att vissa verksamheter inom enheten är fortsatt ofinansierade,
Vuxkomp har idag ingen ersättning inom ramen för enhetens budget vilket påverkar
helheten.
Under perioden har enheten fått tillskott i sin ram på 1,6 miljoner kronor som avser
ökningen av feriejobb samt satsningen Unga Vuxna, båda extrainsatser beslutade av
Regionstyrelsen.
Vidare har antalet extratjänster och offentligt skyddade anställningar ökat och en
lönekostnad för dessa anställningar syns i periodens resultat, pengar som enheten rekvirerar
från Arbetsförmedlingen.
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En längre sjukfrånvaro, dvs 5 månader, har ej ersatts med vikarie vilket också inneburit en
minskad kostnad samt att vissa anställningar som budgeterats för ej kunnat rekryterats
förrän i mitten av året fullt ut. Minskade kostnader för kompetensutveckling, resor och
konferenser påverkar även resultatet.
7.1.7 Folkhögskolan

Omställningsarbetet har dragit ut på tiden och personalkostnaderna är därför högre än
beräknat vid utgången av delår två. Corona restriktionerna påverkade hela sommarterminen
då alla kurser fick ställas in, antalet gästnätter sjönk till ett minimum och effekten på
skolans intäkter blir betydande.
7.1.8 Ungdomsgårdar

Ungdomsenheten gör i förhållande till budget ett överskott de två första perioderna både i
jämförelse med årets budget och föregående år. Orsaken till detta är ej tillsatta tjänster vilka
kommer att vara tillsatta under nästa kvartal. Under året kommer kostnaderna öka men
utifrån att enheten har en förskjuten kostnadsbild kommer överskottet att minska en del
men enheten gör ett överskott på minst 200 000 kronor.
7.1.9 Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående pandemi

Uppdraget till verksamheterna har varit att redovisa de extra kostnader som uppstått på
grund av pandemin. Belopp som har kostnadsförts på projektkoden är 54 000 kronor.
Statsbidrag som erhållits för att täcka kostnaderna är regeringens satsning på att ge
ersättning för sjuklönekostnader, nämnden har erhållit 1,3 miljoner kronor. Utöver detta
har nämnden tilldelats 1,1 miljoner kronor från regionfullmäktige avseende förstärkningar i
folkhälsoåtgärder med anledning av coronapandemin till ungdomsverksamheten och
gymnasieskolan. Det har även beviljats tilläggsanslag motsvarande 1,6 miljoner kronor till
arbetsmarknad- och integrationsenheten.
Wisbygymnasiet

Skolans intäkter har varit i enlighet med budget likaså kostnaderna för personal. Då skolan
tvingats gå in i en distans- och fjärrlösning av undervisningen ökade behoven av digitala
lösningar som genererade extra kostnader. Flera kostnaderna antas uppkomma under
hösten 2020. Detta då elever missgynnats av distansundervisningen och har behov att ta
igen och komma ikapp. Skolan planerar att förstärka den kompensatoriska undervisningen.
Viss oro finns även för ökad psykisk ohälsa som en konsekvens av vårens
distansundervisning.
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Vuxenutbildning

Inköp om 30 454 kronor som är kopplade framförallt till inköp av mobiler etc. som en
följd av pandemin. På grund av avstannad invandring har Vuxenutbildningen inte fått lika
mycket etableringsmedel som budgeterat cirka 500 000 kronor (jan-juni). Café Anton har
haft minskade intäkter med cirka 100 000 kronor. En av medarbetarna har under tiden
förstärkt vaktmästeriet med 80% och eftersatt underhållningsarbete har genomförts
(målning etc.). Minskade intäkter tentamensservice är marginellt och vägs upp av minskade
personalkostnader för timanställda tentamensvakter.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten

Minskade intäkter från Migrationsverket på grund av stopp på anvisningar under marsaugusti 2020, dessa eftersläpar och under hösten 2020 kommer fler anvisningar. Minskade
lönekostnader på grund av sjukskrivningar som ej ersatts med vikarier. Ökade kostnader i
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form av digitala investeringar för att klara av att följa direktiv om hemarbete och
distansarbete med olika grupper.
Folkhögskolan

Omställningsarbetet har dragit ut på tiden och personalkostnaderna är därför högre än
beräknat vid utgången av delår två. Corona restriktionerna påverkade hela sommarterminen
då alla kurser fick ställas in, antalet gästnätter sjönk till ett minimum och effekten på
skolans intäkter blir betydande.
Ungdomsenheten

Ungdomsenheten har erhållit ett stöd på 300 000 kronor för att satsa på uppsökande
ungdomsverksamhet under sommaren utifrån risk för psykisk ohälsa bland ungdomar
under pandemin. Enheten har även erhållet 300 000 krronor till dagkollo för barn av
samma anledning som ovan. Båda dessa aktiviteter är genomförda och har fallit väl ut.
7.2 Årsprognos

Prognosen för helåret 2020 visar ett negativt resultat på 5,3 miljoner kronor.
Vid nämndens sammanträde4 i april och i samband med delårsrapport 1 beslutade
nämnden att förvaltningen fick som uppdrag att inkomma med åtgärder och
konsekvensbeskrivning med syftet att reducera underskottet hos verksamheterna. Beslutet
hade sin grund i att när prognoserna var inlämnade för verksamheterna vid delårsrapport 1
visade den samlade årsprognosen för verksamheterna på en negativ avvikelse motsvarande
13,7 miljoner kronor. Till månadsrapporten för april månad inkom förvaltningen med en
ny prognos baserad på nämndens beslut och prognosen för tillfället visade på en negativ
avvikelse på 7,9 miljoner kronor.
Det som kan förbättra prognosen för året är om regionfullmäktige beslutar enligt
regionstyrelsens förslag att bevilja tilläggsanslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för de nya välfärdsmiljarderna5 som kommit Gotland till del.
Vid sammanträdet6 den 18 mars beslutade nämnden att äska tilläggsanslag för att kunna ta
del av de nya välfärdsmiljarderna. Äskandet avsåg förstärkning till Gotlands Folkhögskola
och Vuxenutbildningen med fem miljoner kronor, Integration och arbetsmarknad med tre
miljoner kronor (VuxKomp) samt att arbete för jobb till unga med funktionsnedsättning
förstärks genom OSA-jobb med två miljoner kronor. Totalt äskades ett tilläggsanslag på 10
miljoner kronor.
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Det som kan försämra prognosen för året är utökade kostnader för elevers resande till
gymnasieskolan, insatser i kollektivtrafiken har gjorts för att inte belasta ordinarie
kollektivtrafik på grund av Covid 19. Den preliminära uppskattningar om
kostnadsökningen för detta ligger mellan 1,8 till drygt 3,0 miljoner kronor.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli nio elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen. Att resursfördelningen ändock visar på ett underskott
beror på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte räcker till i förhållande till
det budgeterade värdet och dess ändamål för att exempelvis finansiera studiehandledare
4
5
6

Sammanträde 2020-04-16, GVN § 38
Presenterades av regeringen i januari 2020
GVN § 19
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med flera. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas göra ett negativt resultat på 697 000 kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Wisbygymnasiet

Förutom tidigare angivna punkter under "Periodens resultat" så pågår slutantagningen och
därmed även byten som kan komma att påverka skolans resultat. I dagsläget räknar
verksamheten med en budget i balans.
Vuxenutbildning

Ambitionen är att under 2020 få ut så mycket effekt av statsbidragen som möjligt i
kombination med de förstärkningar av finansieringen av yrkesvux som beslutats i
riksdagen. Beslutsprocessen avseende dessa bidrag förväntas vara relativt snabb.
 statsbidrag medfinansiering regionalt yrkesvux (ansökan 15 augusti-15 september)
 statsbidrag äldreomsorgslyftet (ansökan 24 augusti)
 minskade medel gällande bidrag från Migrationsverket och etableringsuppdraget på
grund av stängda gränser
Osäkerhetsfaktor särskild utbildning för vuxna kan påverka prognosen negativt. Ett rimligt
antagande är att det kommer att ske en kommunal ramförstärkning kopplat till detta
uppdrag. Årsprognos: 0-resultat
Folkhögskolan

Det svaga resultatet under första halvåret blir omöjligt att hämta in, vilket kommer att ge
utslag på helårsresultatet. En bedömning av det ekonomiska utfallet är minst 3,5 miljoner
kronor sämre än budgeterat.
Ungdomsenheten

Ungdomsenheten gör i förhållande till budget ett överskott de två första perioden både i
jämförelse med årets budget och föregående år. Orsaken till detta är ej tillsatta tjänster vilka
kommer att vara tillsatta under nästa kvartal. Under året kommer kostnaderna öka men utifrån att enheten har en förskjuten kostnadsbild kommer överskottet att minska en del men
enheten gör ett överskott på minst 200 000 kronor.
7.2.1 Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter med anledning av pågående pandemi

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-09-16

Prognostiserade intäkter som är kopplade till pandemin är i dagsläget svårt att förutsäga.
Se även avsnitt 7.1.9. Det kommer att bli ökade kostnader för elevers resande till
gymnasieskolan, insatser i kollektivtrafiken har gjorts för att inte belasta ordinarie
kollektivtrafik på grund av Covid 19. Den preliminära uppskattningar om
kostnadsökningen för detta ligger mellan 1,8 till drygt 3,0 miljoner kronor, hur dessa
kostnader kan kompenseras vet förvaltningen inte i dagsläget.
Vuxenutbildning
På grund av avstannad invandring har Vuxenutbildningen inte fått lika mycket
etableringsmedel (intäkt) som budgeterat cirka 1 000 000 kronor (jan-december).
Förmodade minskade intäkter Café Anton (jan-december 200 000) på grund av minskat
antal besökare/elever i lokalen. Extra kostnader i form av säkerhetsutrustning, mobiler,
handsprit etc. Uppskattningsvis mellan 60 000-100 000 kronor.
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Folkhögskolan
Det svaga resultatet under första halvåret blir omöjligt att hämta in, vilket kommer att ge
utslag på helårsresultatet. Till de redan nämnda effekterna av Corona pandemin, bör
nämnas en kraftig minskning av mottagande till integration. De verksamheter som tydligt
påverkas med minskade intäkter är SFI, Etablerings utbildning och Svenska från dag 1. En
bedömning av det ekonomiska utfallet är minst 3,5 miljoner kronor sämre än beräknat.
Ungdomsenheten
Verksamheten har erhållit ett stöd på 300 000 kronor för att satsa extra på uppsökande
ungdomsverksamhet under sommaren ut i från risk för psykisk ohälsa hos ungdomar under
pandemin. enheten har även erhållit 300 000 krronor till dagkollo för barn av samma
anledning som ovan. Båda dessa aktiviteter är genomförda och har fallit väl ut.
7.3

Nettokostnadsutveckling

Analyser har gjorts utav kostnadsutvecklingen kopplat till kategorier som exempelvis
intäkter, personalkostnader och övriga kostnader.
Se avsnitt 7.1.
7.4

Investeringar

Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att
investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål. Tabellen avser årsbudget
och utfall för perioden januari-augusti med årsprognos.
Budget
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Renovering och anpassning VF, EE, RX o BA
Kompletteringsbudget VF, EE, RX o BA
Överfört TKN, Fordonshuset Solrosen, Ateljé
Säkerhetshöjande åtgärder
KCG, vuxenutbildningen
Summa lokalinvesteringar
IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-09-16

Summa GVN/UAF

-3 200

-5 000
-5 000
350
-1 000
-1 000
-11 650

Utfall
-929

Resultat

Prognos Resultat Prognos
2020
helåret
2021
2 271
-3 200
0
-

-5 000
-5 000
350
-1 000
-1 000
-11 650

0
0
0
0
0
0

-

-655

5 000
4 694
-350
651
1 000
10 995

-1 000
-1 000

-686
-686

314
314

-1 000
-1 000

0
0

-

-15 850

-2 270

13 580

-15 850

0

-306
-349

-

-

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

8. Inkomna synpunkter samt barnkonvention
8.1 Inkomna synpunkter

Inom GVN:s ansvarsområde har det till och med 2020-08-18 inkommit totalt 10
synpunkter. Det är klagomål som inkommit och flertalet synpunkter rör covid-19.
Vårdnadshavare som framför synpunkter per telefon erbjuds, beroende på synpunkternas
allvar, ett möte på förvaltningen för att åtgärder snabbt ska kunna sättas in.
Positiva
---Negativa
Till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sex (6) klagomålsärenden avser
Wisbygymnasiet varav ett handlar om fysikundervisning, ett önskemål från elev i åk 3 om
utköp av dator inför studenten. Sex (6) av dem hänger ihop med pandemin covid 19, krav
om att stänga skolan, gratis skolluncher och schematider inför höstterminen. Ett (1)
klagomål angående nedskärning på folkhögskolans utbildning och undervisning och ett (1)
gällde fritidsgårdarnas inställda dagkollo i sommar.
Åtgärder
Alla ärenden har omhändertagits, följts upp och besvarats av ansvariga enhetschefer,
rektor, avdelningschef och ordförande i GVN.

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-09-16

8.2 Barnkonventionen

I verksamhetsplanen 2020 står beskrivet under nulägesbeskrivning 2.2.1.
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionens lag i Sverige. Barnkonventionens
grundprinciper är:
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara
barnets bästa.
Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt,
moraliskt och socialt.
Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som
berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.
Skollagen (2010:800) är grunden för alla våra skolformer och den bygger på
barnkonventionen.
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Barn- och elevperspektiv – I synpunkthanteringen tas alltid barn- och elevperspektivet med
i svar, uppföljning och eventuell utredning av respektive ärende. Alla tjänsteskrivelser till
nämnd har med barn- och elevperspektivet i respektive ärende.
Vikarieförmedlingen genomför varje vecka introduktion av nya timvikarier och de får
information om Barnkonventionen och material att läsa in sig på innan de går ut och
arbetar inom våra verksamheter.
Under vårterminen har rektorer och chefer tillsammans med medarbetare tittat på film,
olika utbildningsmaterial (främst från Barnombudsmannens hemsida) och fört dialog på
temat Barnkonventionen. Dessutom har rektorer och enhetschefer deltagit i SKRs
utbildningsinsats kring Barnkonventionen.

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-09-16

Bilaga: MUP GVN delår 2 2020
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REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per enhet och skolform, tkr
År 2020
Prognos
Delår 1
2020
0

Prognos
April
2020
0

Prognos
Delår 2
2020
150

Fastställt
Bokslut
2019
0

-250

-250

-250

493

0

425

1 541

1 408

Vuxenutbildning

-2 226

0

0

2 090

Folkhögskolan

-3 100

-3 100

-3 615

500

0

200

200

189

Arbetsmarknad

-1 963

-1 659

-1 069

-1 108

Summa enheter

-7 539

-4 384

-3 043

3 572

Antagning, interkom. ers.

-587

-587

-697

-892

Inack- och reseersättning

20

20

20

467

-3 000

-900

0

4 735

Ordförande
Avdelningschef
Integrationsenhet

Ungdomsverksamhet

Wisbygymnasiet
Gymnasiet gemensamt
-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp

0

0

2 256

-1 168

-Försörjning

0

0

-100

-201

-IT

0

0

-230

-748

Resursfördelning

-2 007

-2 007

-3 514

-11 461

Summa gymnasieskola

-5 574

-3 474

-2 265

-9 268

-13 113

-7 858

-5 308

-5 696

Totalt

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

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Rapport

GVN 2020/5
1 september 2020

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport. Arbetet gällande förstärkta folkhälsoåtgärder med
anledning av coronapandemin
Regionstyrelsens ärendenummer RS 2020/735
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning

I samband med inlämningen av delår 2 så har gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN) fått i uppdrag av regionfullmäktige (RF § 93,
2020-06-15 och regionstyrelsen RS 2020-04-29 § 120) att rapportera om arbetet med
förstärkta folkhälsoåtgärder med anledning av coronapandemin (Covid 19).
Uppdragen från regionfullmäktige till GVN gäller en förstärkning av den öppna
ungdomsverksamheten och elevstödet i gymnasiet under 2020 samt en utökning av
stödet för arbetsmarknadsinsatser till unga och till riskutsatta unga vuxna under 2020.
Ungdomsenhetens insatser utifrån detta handlar om förstärkning till uppsökande
verksamhet och dagkollo. Wisbygymnasiet kommer att förstärka den
kompensatoriska undervisningen och säkerställa genomförandet av lektioner.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten stärker upp med insatsen ”Unga vuxna”,
vars syfte är att ge unga vuxna vägledning mot arbete eller studier.
Rapport

Ungdomsenheten
Tilldelade medel enligt beslut1: Dagkollo 300 000 kronor och uppsökande
verksamhet 300 000 kronor.
Ungdomsenheten har erhållit ett stöd på 300 000 kr för att satsa på utökad
uppsökande verksamhet (fältverksamhet) under sommaren utifrån risk för psykisk
ohälsa bland ungdomar under pandemin. Ändrade vanor hos ungdomarna
medverkar till att fältverksamhetens arbete behöver förändras till att bedriva en mer
effektiv uppsökande verksamhet utanför ungdomsgårdarna. Verksamheten har
noterat en ökning av besökande i och med att gymnasieskolan bedrivit distansstudier.
Uppsökande-verksamheten har genom medelsförstärkningen kunnat förlänga
1

RF § 93 ”Förstärkta folkhälsoåtgärder med anledning av coronapandemin”, 2020-06-15
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uppsökandetiderna och utökat sin verksamhet med två dagar i veckan (5 dagar totalt).
Resursmässigt har förstärkningen inneburit fyra personer.
Enheten har även erhållet 300 000 kr till dagkollo för barn av samma anledning som
ovan. Dagkollo ingår normalt inte i enhetens uppdrag men har kunnat utföras genom
förstärkningen och har resulterat i sju veckors dagkollo under sommaren (sex veckor
för barn i mellanstadiet och en vecka för yngre barn). Stödet till dagkollo har
resulterat i att sammanlagt 105 barn (15 barn per vecka) kunnat erbjudas plats i
insatsen med åtta dagkollo-ledare under dessa veckor. Båda dessa aktiviteter är
genomförda och har fallit väl ut. Även planerings- och genomförandearbetet har varit
en del av förstärkningen.
Wisbygymnasiet
Tilldelade medel enligt beslut2: Elevstöd 500 000 kronor.
Wisbygymnasiet har erhållit 500 000 kronor i förstärkning för att stödja elever i deras
skolgång med anledning av pågående pandemi. Detta då elever missgynnats av
distansundervisningen och har behov att ta igen och komma ikapp. Viss oro finns
även för ökad psykisk ohälsa som en konsekvens av vårens distansundervisning.
Utifrån den kartläggning som genomförts har två områden med särskilda behov
identifierats.
Anslaget kommer att används till:
 att kompensatoriskt anpassa och följa upp de elever som på grund av sviter
av tidigare distansundervisning riskerar att inte klara sina studier
 att säkerställa att samtliga lektioner kan genomföras vid lärarens frånvaro, där
igångsättande av teknik och närvarokontroll krävs inför att lektionen hålls via
Microsofts Teams
Insatsen har startats upp och kommer att fortgå under hösten.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Tilldelade medel enligt beslut3: Arbetsmarknadsinsatser till unga samt unga vuxna
500 000 kronor.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten har fått ett tilläggsanslag om 500 000
kronor för att utöka stödet för arbetsmarknadsinsatser till unga samt riskutsatta unga
vuxna, kallat ”Unga vuxna spåret”. Då coronapandemins effekter förändrade
möjligheterna till sommarjobb för många unga vuxna så blev denna grupp aktuella
för den extra satsningen från Region Gotland. Arbetet påbörjades i juli i år och sker i
samverkan med socialförvaltningens ”Unga Vuxna”.
Insatsen ”Unga vuxna” riktar sig till unga upp till 25 år som har ekonomiskt bistånd
och som handläggare vid socialtjänsten bedömer inte klarar av att ta sig vidare mot
arbete (Arbetsförmedling) eller studier utan extra stöd. Arbetsmarknads- och
integrationsenheten erbjuder kartläggning, coachning och stärkande insatser för att
den unga vuxne ska närma sig egen försörjning och ett bättre välmående. Samarbete
sker med Ungdomkraft, Mini-Maria och med psykiatrin vid behov. Studie- och
yrkesvägledare finns med som stöd och i teamet finns också en kurator med vana av
att arbeta med unga. En drop-in verksamhet har även startats en dag i veckan dit
unga på egen hand eller med anhörig kan vända sig för att få rådgivning och stöd.
2
3

RF § 93 ”Förstärkta folkhälsoåtgärder med anledning av coronapandemin”, 2020-06-15
RF § 93 ”Förstärkta folkhälsoåtgärder med anledning av coronapandemin”, 2020-06-15
2 (3)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/5

Insatsen ska enligt beslutet från regionfullmäktige ske fram till årsskiftet.
Vidare kan även rapporteras att regionfullmäktige beslutade4 om ett tilläggsanslag för
utökat antal ferietjänster och under sommaren arbetade 230 ungdomar inom
kommunala feriejobb. Efter den utökade satsningen på feriejobb har 76 nya platser
skapats för ungdomar.
Det kommer råda ett fortsatt fokus på unga vuxna som varken arbetar eller studerar,
då denna målgrupp utifrån verkningarna av coronapandemin har det än svårare att nå
arbetsmarknaden. Utifrån regeringsbeslut i juli 2020 med tillskjutna medel till
Arbetsförmedlingen så har en satsning kring förlängning av feriejobb gjorts som
kallas ”Unga jobb”. Förstärkningen kommer innebära att 20 till 30 unga vuxna inom
det kommunala aktivitetsansvaret, eller unga vuxna som avslutat sin
gymnasieutbildning 2020 och som inte arbetar eller studerar, kan erbjudas jobb inom
kommunala verksamheter i upp till fyra månader. Denna satsning kommer att
igångsättas i mitten av september och fortlöpa tills årsskiftet i överenskommelse med
Arbetsförmedlingen.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-01
RF § 93 Förstärkta folkhälsoåtgärder med anledning av coronapandemin, Covid 19,
2020-06-15 (ärendenummer RS 2020/735)
RS § 120 Förstärkta folkhälsoåtgärder med anledning av Coronapandemin, 2020-0429
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Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Regionstyrelsen/ Regionfullmäktige

4

RF § 91 ”Finansiering av beslutade stödåtgärder med anledning av Coronapandemin, Covid-19”, 2020-06-15
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•

Delårsrapport 2020:2 godkänns.

Sammanfattning

Rådande Corona pandemin har präglat nämndens enheter under hela våren och
kommer även göra så under hösten. Den 17 mars togs beslut om att skolförlagd
utbildning inom gymnasiet, vuxenutbildningen och folkhögskolan skulle bedrivas via
distans/fjärrundervisning. Beredskapen hos de enskilda enheterna var god vilket
bidrog till att nya rutiner och arbetssätt snabbt kunde tas fram, den digitala
kompetensen hos elever och personal har gynnats positivt. Den 15 juni meddelades
att det var möjligt att återgå till traditionell undervisning men med Corona
anpassningar. I pandemins fotspår kommer Wisbygymnasiet behöva se över
elevernas behov av kompensatorisk undervisning och psykosocialt stöd.
Som en del av krispaketet för Gotlands näringsliv togs initiativ att erbjuda
gymnasielever möjlighet att hämta varm eller kall lunchlåda hos restauranger och
matbutiker på ön. Initiativet blev väldigt uppskattat och pågick från den 14 april till
den 15 juni.
För att förhindra eventuell smittspridning genomfördes ett alternativt studentfirande
med bland annat ett utspring på Solrosenområdet med två stycket anhöriga per
student närvarande. Hela arrangemanget livesändes via helagotland.se
I samband med att gymnasiet åter öppnade sin verksamhet kom också nya
restriktioner för reande med kollektivtrafik. För att klara transport av eleverna till och
från skolan avropades särskild skolskjuts för gymnasiets elever samt att ramtiden
förlades till start kl. 09:30 och slut kl. 17:00.
Under våren 2020 genomfördes Skolinspektionens enkät på gymnasiet. Överlag är
eleverna på Wisbygymnasiet nöjda med sin skola. Den övergripande nöjdheten har
ett indexvärde på 7,5 av 10, vilket är detsamma som år 2018. Wisbygymnasiet ligger
över riksgenomsnittet på nio av de 14 undersökta områdena i enkäten.
Wisbygymnasiet tog under våren initiativ att tillsammans med Vuxenutbildningen
erbjuda personal inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Socialförvaltningen
intensivkurser för enklare vård- och omsorgsuppgifter. Detta för att avlasta befintlig
personal och vid behov fungera som en extra resurs.
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Särskild utbildning för vuxna blev en del av Komvux från 1 juli 2020. Det nya
namnet är kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Det övergripande
målet för Komvux kompletteras med två punkter från1 juli 2020. -Komvux ska ge en
god grund för elevernas fortsatta utbildning samt Komvux ska utgöra en bas för den
nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.
Med anledning av den förmodade ökningen av arbetslösheten har det beslutats om
flera statsbidragssatsningar på regionalt yrkes Vux/lärlings Vux. Utbudet av
utbildningar har därför setts över för att matcha statsbidragen.
Regionstyrelsen beviljade extra pengar till feriejobb vilket gav 50 fler ungdomar
feriejobb under sommaren. Även Ungdomsenheten fick extra medel för att bedriva
mer verksamhet för unga.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen blir projektägare för
Finsamprojektet JobbSam 3.0. Projektstart sker hösten 2020 och har som inriktning
att skapa möjlighet till arbetsträning för individer som står långt från
arbetsmarknaden.
Folkhögskolan har genomfört en omfattande omorganisation efter beslutat besparing
om 3,5 miljoner kronor. Fyra olika verksamheter har avslutats och de administrativa
funktionerna liksom ledningsresurs har reducerats.
I samband med Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid små
symtom ökar sjukfrånvaro inom nämndens område, dock inte dramatiskt.
Ekonomisk sammanfattning

Prognosen för helåret 2020 visar ett negativt resultat på 5,3 miljoner kronor.
Vid nämndens sammanträde1 i april och i samband med delårsrapport 1 beslutade
nämnden att förvaltningen fick som uppdrag att inkomma med åtgärder och
konsekvensbeskrivning med syftet att reducera underskottet hos verksamheterna.
Beslutet hade sin grund i att när prognoserna var inlämnade för verksamheterna vid
delårsrapport 1 visade den samlade årsprognosen för verksamheterna på en negativ
avvikelse motsvarande 13,7 miljoner kronor. Till månadsrapporten för april månad
inkom förvaltningen med en ny prognos baserad på nämndens beslut och prognosen
för tillfället visade på en negativ avvikelse på 7,9 miljoner kronor.
Det som kan förbättra prognosen för året är om regionfullmäktige beslutar enligt
regionstyrelsens förslag att bevilja tilläggsanslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för de nya välfärdsmiljarderna2 som kommit Gotland till
del. Vid sammanträdet3 den 18 mars beslutade nämnden att äska tilläggsanslag för att
kunna ta del av de nya välfärdsmiljarderna. Äskandet avsåg förstärkning till Gotlands
Folkhögskola och Vuxenutbildningen med fem miljoner kronor, Integration och
arbetsmarknad med tre miljoner kronor (VuxKomp) samt att arbete för jobb till unga
med funktionsnedsättning förstärks genom OSA-jobb med två miljoner kronor.
Totalt äskades ett tilläggsanslag på 10 miljoner kronor.
Det som kan försämra prognosen för året är utökade kostnader för elevers resande
till gymnasieskolan, insatser i kollektivtrafiken har gjorts för att inte belasta ordinarie
kollektivtrafik på grund av Covid 19. Den preliminära uppskattningar om
kostnadsökningen för detta ligger mellan 1,8 till drygt 3,0 miljoner kronor.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli nio elever färre än budgeterat,
vilket blir en positiv post i resursfördelningen. Att resursfördelningen ändock visar
på ett underskott beror på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte
1
2
3
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2 (3)

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/5

räcker till i förhållande till det budgeterade värdet och dess ändamål för att
exempelvis finansiera studiehandledare m.fl. De interkommunala utbetalningarna och
ersättningarna till fristående huvudman beräknas göra ett negativt resultat på 697 000
kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Rekryteringsutmaningarna gällande lärare generellt och studie- och yrkesvägledare
specifikt är fortsatt stora. En förändrad lönebild med höjda förväntningar gällande
lönenivå vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera. Samtidigt pågår ett
brett kompetensförsörjningsarbete med ett flertal aktiviteter.
Sjuktalet har minskat med 1,13 enheter inom hela Gymnasie- och
vuxenutbildningens (GVN) ansvarsområde i förhållande till föregående period.
Utvecklingen varierar mellan verksamheterna, där Ungdomsenheten uppvisar den
största ökningen med 2,41 enheter och Folkhögskolan den största minskningen med
5,79 enheter.
Bilagor
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-09
Delårsrapport 2020:2
Bilaga: MUP GVN
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Torsten Fleming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av budget från BUN till GVN avseende
lokalkostnader 2021
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) hemställer hos regionstyrelsen
om att barn- och utbildningsnämnden (BUN) överför 400 000 kronor från
nämndens lokalbudget till GVN för ungdomsgårdarnas del av lokalkostnaden i
Gråboskolan samt Fårösundskolan.

Sammanfattning

I samband med ungdomsverksamhetens utflyttning av ungdomsgården från
kustateljén i Fårösund och inflyttning i Fårösundskolan samt en genomförd
omfördelning av lokalkostnader i Gråboskolan, mellan skolan och ungdomsgården
Puma. Föreslår förvaltningen att BUN överför 400 000 kronor av budgeten för
lokaler till GVN. Det belopp som överförs till GVN kommer att belasta
hyreskostnaden för ungdomsverksamheten - ungdomsgårdarna. För BUN innebär
detta att lokalkostnaden för verksamheten grundskola minskas med samma belopp
det vill säga 400 000 kronor. Konsekvensen av föreslagen överföring blir för de
bägge nämnderna ett så kallat nollsummespel1
Ärendebeskrivning

Bakomliggande orsak till förvaltningens förslag om överföringen av budgetmedel är
att få en mer korrekt bokföring det vill säga att rätt verksamhet belastas för de
kostnader som de generar. En annan mer komplex orsak är att den lokalbudget som
ungdomsverksamheten tidigare har haft för sin verksamhet i kustateljén i Fårösund,
ska överflyttas till Folkhögskolan som idag är den enhet som har hela kostnaden för
hyran utav kustateljén. Grunden för detta bygger på att tidigare kultur- och
1

Bildlig betydelse: Där den ena sidans vinst är lika stor som den andra sidans förlust
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fritidsnämnden (KFN) år 2018 fick ett budgetanslag på 500 000 kronor2 för en ökad
hyra för Kustateljén, där tilläggsanslaget till KFN fördelades ut på bland annat
biblioteket och ungdomsverksamheten3 i Fårösund. I och med att
ungdomsverksamheten överför lokalbudget till Folkhögskolan för kustateljén,
520 000 kronor, medför det i praktiken att ungdomsverksamheten inte har
budgetmedel att betala hyra för lokalerna i Fårösundskolan och Gråboskolan.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att nämnden hos regionstyrelsen hemställer om en
överföring av lokalbudget på 400 000 kronor från BUN till GVN avseende
ungdomsverksamhetens del i Gråboskolan (Puma) 300 000 kronor samt i
Fårösundskolan 100 000 kronor.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen

2
3

Enligt beslut i regionstyrelsen 2017-10-26 samt regionstyrelsen 2017-11-23
Vid tidpunkten för fördelningen tillhörde ungdomsverksamheten KFN
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kostnadsjämförelser 2019
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Rapporten kostnadsjämförelser har till uppgift att ge läsaren en vägledning om den
egna kostnaden för utbildning i Region Gotland, i jämförelser med andra
kommunkategorier1. Av rapporten med dess bilaga framgår bland annat att:







1
2
3

Kostnadsutvecklingen för den kommunala gymnasieskolan i den egna
kommunen2 är lägre i jämförelse med genomsnittet för kommunkategorierna.
För den kommunala vuxenutbildningen har kostnaderna ökat. Kostnadsnivån
är högre än genomsnittet för kommunkategorierna.
Kostnaden för grundläggande vuxenutbildning har minskat i jämförelse med
år 2018. Kostnadsnivån tangerar genomsnittet för kommunkategorierna.
Kostnaden för den kommunala gymnasiala vuxenutbildningen har ökat mer i
jämförelse med kommunkategorierna och kostnaden är totalt sett högre än
genomsnittet för kommunkategorierna.
Den egna kostnaden för svenska för invandrare (SFI) har ökat men är lägre
än genomsnittet för kommunkategorierna.
Region Gotland har högre kostnader, för varje skolform3 än vad som
motiveras av den egna strukturen enligt det kommunala
kostnadsutjämningssystemet. Sammanlagt har den egna kommunen en
överkostnad på 111,1 miljoner kronor. De senaste årens anpassningar av
ekonomin har inneburit att kostnaderna har minskat med 127,2 miljoner
kronor, år 2015 var motsvarande överkostnad 238,3 miljoner kronor.

Samtliga kommuner, liknande kommuner och kommungruppen
Med egna kommunen avses Region Gotland
Förskola, fritidshem, grundskola, förskoleklass samt gymnasieskola
1 (2)
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Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort en rapport med bilaga där Region Gotlands inlämnade
räkenskaper per skolform för räkenskapsåret 2019 åskådliggörs och jämförs med
andra kommuner och riket.
Alla ekonomiska uppgifter har hämtats från Kommun- och landstingsdatabasen
(Kolada). För ekonomiska uppgifter hämtade från Kolada används ovägda
medelvärden för de olika kommunkategorierna (här, liknande kommuner m.fl.). Med
ovägt medelvärde menas att alla kommuners redovisade värden summeras ihop och
divideras med det antal kommuner som redovisat värden. Det ovägda medelvärdet
beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner, hur det ser ut i en genomsnittlig
kommun.
Uppgifter om olika ekonomiska nyckeltal kan hämtas från andra källor än Kolada
som exempelvis från Sveriges Kommuner och Landsting, Statiska centralbyrån,
Skolverket – Siris med flera. Att just uppgifter hämtade från Kolada används i
materialet har sin grund i att regionstyrelseförvaltningen inom Region Gotland gör
detsamma och att materialet här igenom blir koncernlikt.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att rapporten med dess bilaga kan fungera som
underlag för fortsatta analyser, fördjupningar och diskussioner om de kommunala
kostnaderna för de olika skolformerna.

Beslutsunderlag

- Rapport, Kostnadsjämförelser Utbildning 2015 till 2019
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Kostnadsjämförelser
1
2
3

1. Samtliga kommuner avser alla kommuner.
2. Liknande kommuner är en jämförelsegrupp med 7 kommuner som strukturellt liknar Gotland.
3. Kommungruppen avser: Kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största
tätorten. Ingår i huvudgruppen mindre städer/tätort och landsbygdskommuner.
I graferna har vi ett nyckeltal ”Snitt av de tre kommungrupperna” vilket menas med medelvärdet av 1, 2 och 3.

Kostnadsjämförelser
Avvikelse, mnkr, referenskostnad
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2018

47,2

14,2
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2019

38,6

18

39

15,5

111,1

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.
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Jämförelse av referenskostnad och nettokostnad år 2019
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1. Inledning

Materialet har till uppgift att ge läsaren en vägledning om den egna kostnaden
för utbildning i Region Gotland1 i jämförelser med andra kommunkategorier. I
materialet benämns mindre stad/tätort (tidigare till och med 2016 Turism- och
besöksnäringskommuner) som – Kommungruppen och Strukturliknande
kommuner som - Liknande kommuner. Kommunkategorin Samtliga
kommuner avses i det här materialet samtliga kommuner med redovisade
värden.
Liknande kommuner är en jämförelsegrupp med sju kommuner som
strukturellt liknar den kommun som är i fokus. Liknande kommuner som
jämförelsegrupp finns på kommunal nivå för olika verksamhetsområden, till
exempel grundskola, samt för en övergripande nivå. Vilka som väljs ut som
liknande kommuner baseras till största del på referenskostnaden (70 procent),
som beskrivs i ett eget stycke nedan, men också på invånarantal (30 procent)
(Kommun och landstingsdatabasen, Kolada).
Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad
respektive verksamhet borde kosta, enligt kostnadsutjämningssystemet, om
kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och
effektivitet. De kommuner som ligger närmast varandra vad gäller förväntad
kostnad för en verksamhet samt invånarantal bildar alltså en jämförelsegrupp.
Liknande kommuner är därför framför allt relevant för kostnadsjämförelser.
Alla ekonomiska uppgifter har hämtats från Kommun- och
landstingsdatabasen (Kolada). För ekonomiska uppgifter hämtade från Kolada
används ovägda medelvärden för de olika kommunkategorierna. Med ovägt
medelvärde menas att alla kommuners redovisade värden summeras ihop och
divideras med det antal kommuner som redovisat värden. Det ovägda
medelvärdet beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner, hur det ser ut i en
genomsnittlig kommun.
Uppgifter om olika ekonomiska nyckeltal kan hämtas från andra källor än
Kolada som exempelvis från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),
Statiska centralbyrån (SCB), Skolverket – Siris med flera. Att just uppgifter
hämtade från Kolada används i materialet har sin grund i att
regionstyrelseförvaltningen inom Region Gotland gör detsamma och att
materialet här igenom blir koncernlikt.

1

Fortsatt i rapporten benämns Region Gotland i löpande text som den egna kommunen
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2. Förskola

Liknande kommuner för år 2019 är: Boden, Hudiksvall, Hässleholm, Luleå,
Norrtälje, Västervik och Ystad
2015

2016

2017

2018

2019

153 237

154 982

158 018

160 168

161 063

136 897

142 975

148 526

153 124

156 552

137 893
142 924
Kommungruppen
135 414
142 143
Tabell 1: Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn

143 604

147 731

150 370

146 294

149 663

153 060

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har ökat mindre i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna kommunen är 0,6
procent från 2018, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga ökning på 2,1 procent. Kostnadsnivån för år 2019 är 5 procent
högre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 8 003
kronor per barn, för år 2018 var skillnaden 6,6 procent och 9 996 kronor högre
per barn.
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn

”Kostnad kommunal förskola (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av
huvudverksamhet) dividerat med antal inskrivna barn i förskola i kommunens
egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna
15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi.” Källa: SCB.”
(Kolada)
2015

Jämförelser

2016

2017

2018

2019

4,5

4,5

4,4

4,5

4,8

Samtliga kommuner

5,3

5,2

5,1

5,1

5,2

Liknande kommuner

5,3

5,2

5,3

5,5

5,4

5,2

5,2

Gotland

Kommungruppen
5,3
5,2
5,2
Tabell 2: Förskola, antal inskrivna barn per årsarbetare, avser kommunal regi

Antal inskrivna barn per årsarbetare har ökat med 0,3 procentenhet sedan
2018.
Förskola per kategori
2015
Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

2016

2017

2018

2019

114 098

114 382

117 993

123 242

125 503

99 789

103 918

108 243

111 834

113 773

109 730

113 945

116 399

110 252

113 675

115 238

102 188
106 539
Kommungruppen
101 345
105 644
Tabell 3: Kostnad personal kommunal förskola, kr/inskrivet barn

Kostnaderna har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 1,8 procent för 2019, att jämföras med de andra kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 1,8 procent. Kostnadsnivån för år 2019
är 9 procent högre än kommun-kategoriernas genomsnittliga kostnad och
motsvarar 10 366 kronor per elev, för år 2018 var skillnaden 8,9 procent och
10 091 kronor högre per elev.
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Kostnad personal kommunal förskola, kr/inskrivet barn

”Personalkostnader (löner och personalomkostnader) i kommunal förskola
dividerat med antal inskrivna barn i förskola i kommunens egen regi, per
kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober
innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2015

2016

2017

2018

2019

16 542

17 779

17 191

16 056

15 940

17 992

18 653

19 317

19 993

20 414

19 123
19 771
Kommungruppen
17 031
17 991
Tabell 4: Kostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn

20 002

19 759

18 019

18 695

18 865

20 184

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 0,7 procent för 2019, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas. Kostnadsnivån för år 2019 är 18 procent lägre än
kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 3 599 kronor
lägre per barn, för år 2018 var skillnaden 18 procent och 3 483 kronor lägre per
barn.
Nettokostnad lokaler i kommunal förskola, kr/inskrivet barn

”Nettolokalkostnad förskola skolkommun, tkr dividerat med antal inskrivna i
kommunal förskola, medelvärde för åren T och T‐1. Uppgiften avser kalenderår,
mätt 15/10. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
3. Pedagogisk omsorg

Upphörde i den kommunala verksamheten den 14 juli 2017.
4. Fritidshem

Liknande kommuner för år 201 är: Falkenberg, Motala, Norrtälje, Skövde,
Trelleborg, Värnamo och Ängelholm.
2015
Gotland

2016

2017

2018

2019

41 460

40 155

41 636

40 914

42 827

Samtliga kommuner

36 416

37 245

38 692

39 312

40 134

Liknande kommuner

33 426

34 323

34 396

34 914

36 234

Kommungruppen
34 398
Tabell 5: Kostnad kommunalt fritidshem, kr/elev

36 137

37 334

38 709

39 500

Jämförelser

Kostnaden har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 4,7 procent för 2019, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 2,6 procent. Kostnadsnivån
för år 2019 är 10,9 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 4 204 kronor per elev, för år 2018 var skillnaden 8,7
procent och 3 269 kronor högre per elev.
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2015

Jämförelser

2016

2017

2018

2019

19,6

20,4

21,0

20,9

18,7

Samtliga kommuner

22,5

22,2

21,2

20,9

20,8

Liknande kommuner

24,2

23,8

23,3

24,0

23,3

20,8

20,4

Gotland

Kommungruppen
22,4
22,5
21,3
Tabell 6: Fritidshem, Antal elever per anställd (heltidstjänst), kommunal regi

Antal inskrivna barn per årsarbetare minskar med 2,2 procent för 2019.
Fritidshem per kategori
2015
Gotland

2016

2017

2018

2019

-

27 667

29 690

30 335

33 023

Samtliga kommuner

-

26 688

28 013

28 504

28 935

Liknande kommuner

-

23 422

25 373

25 997

26 305

Kommungruppen
26 132
Tabell 7: Kostnad personal kommunalt fritidshem, kr/elev

27 783

29 000

29 614

Jämförelser

Kostnadsnivån för år 2019 är 16,8 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 4 739 kronor per elev. Kostnadsnivån
för år 2018 var 9 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 2 501 kronor per elev. Data finns ej tillgängligt för
2015.
Kostnad personal kommunalt fritidshem, kr/elev

”Personalkostnader (löner och personalomkostnader) i kommunalt fritidshem
dividerat med antal inskrivna barn i fritidshem i kommunens egen regi, per
kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober
innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2015

2017

2018

2019

7 335

6 893

6 430

5 298

5 052

Samtliga kommuner

5 498

5 639

5 610

5 799

5 988

Liknande kommuner

4 380

5 043

4 737

3 700

4 453

5 061

5 150

5 132

5 330

Gotland
Jämförelser

2016

Kommungruppen
4 510
Tabell 8: Kostnad lokaler kommunalt fritidshem, kr/elev

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 4,6 procent för 2019, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 7,8 procent. Kostnadsnivån
för år 2019 är 3,9 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 205 kronor per elev, för år 2018 var skillnaden 8,6
procent och 421 kronor högre per elev.
Bruttokostnad lokaler kommunalt fritidshem, kr/elev

”Bruttokostnad lokaler i kommunalt fritidshem dividerat med antal inskrivna barn
i fritidshem i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett
medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år.
Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
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2015

Jämförelser

2016

2017

2018

2019

5 189

5 594

5 516

5 281

4 752

Samtliga kommuner

4 702

4 918

5 098

5 008

5 239

Liknande kommuner

6 370

5 859

4 287

5 217

5 476

4 944

4 401

4 577

4 556

Gotland

Kommungruppen
4 531
Tabell 9: Kostnad övrigt kommunalt fritidshem, kr/elev

Kostnaderna har minskat mer i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsminskningen för den egna kommunen är 10
procent för 2019, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga ökning på 3,2 procent. Kostnadsnivån för år 2019 är 6,7
procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar
339 kronor per elev, för år 2018 var skillnaden 7 procent och 347 kronor högre
per elev.
Kostnad övrigt kommunalt fritidshem, kr/elev

”Kostnad kommunalt fritidshem (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av
huvudverksamhet) minus lokalkostnader och personalkostnader dividerat med
antal inskrivna barn i fritidshem i kommunens egen regi, per kalenderår. Med
kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och
närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
5. Förskoleklass

Liknande kommuner för år 2019 är: Kalmar, Norrtälje, Piteå, Skövde,
Sundbyberg, Västervik och Östersund.
2015

2016

2017

2018

2019

81 618

82 975

80 974

74 525

75 039

Samtliga kommuner

57 918

59 946

62 052

64 493

67 705

Liknande kommuner

60 540

59 652

61 618

54 558

58 599

Kommungruppen
59 916
Tabell 10: Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev

62 421

63 704

64 404

67 092

Gotland
Jämförelser

Kostnaderna har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 0,7 procent för 2019, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 5,4 procent. Kostnadsnivån
för år 2019 är 16,4 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 10 574 kronor per elev, för år 2018 var skillnaden 21,9
procent och 13 374 kronor högre per elev.
Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev

”Kostnad kommunal förskoleklass (bruttokostnad minus interna intäkter och köp
av huvudverksamhet) dividerat med antal elever i förskoleklass i kommunens
egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna
15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.”
(Kolada)
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2015

Jämförelser

2016

2017

2018

2019

11,7

11,6

11,1

10,9

10,9

Samtliga kommuner

12,2

12,0

11,8

11,8

11,7

Liknande kommuner

12,4

12,2

12,2

12,4

12,3

11,7

11,6

Gotland

Kommungruppen
12,1
11,9
11,7
Tabell 11: Förskoleklass, Antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi

Antal elever per lärare är lägre för den egna kommunen i jämförelse med de
andra kommunerna, vilket medför en högre lärarkostnad per elev. Antalet
elever per lärare har minskat med 0 procent i jämförelse med de andra
kommunkategoriers genomsnittliga minskning på 0,8 procent.
Förskoleklass per kategori
2015

2016

2017

2018

2019

59 131

59 810

58 374

54 319

55 027

Samtliga kommuner

38 453

39 756

41 752

43 316

45 179

Liknande kommuner

39 123

40 643

43 101

37 225

40 839

Kommungruppen
39 508
41 617
Tabell 12: Kostnad personal kommunal förskoleklass, kr/elev

42 814

43 739

44 331

Gotland
Jämförelser

Kostnaderna har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 1,3 procent för 2019, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 4,9 procent. Kostnadsnivån
för år 2019 är 26,6 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 11 577 kronor per elev, för år 2018 var skillnaden 31,1
procent och 12 892 kronor högre per elev.
Kostnad personal kommunal förskoleklass, kr/elev

”Personalkostnader (löner och personalomkostnader) i kommunal förskoleklass
dividerat med antal elever i förskoleklass i kommunens egen regi, per kalenderår.
Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande
och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2015
8 713

Gotland

2016
8 116

2017
8 055

2018
6 910

2019
6 894

Samtliga kommuner

10 457

10 505

10 546

10 938

11 774

Liknande kommuner

9 977

10 952

11 331

10 638

11 449

Kommungruppen
10 470
10 666
Tabell 13: Kostnad lokaler kommunal förskoleklass, kr/elev

11 075

10 734

11 902

Jämförelser

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 0,2 procent för 2019. Kostnadsnivån för år 2019 är
41,1 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och
motsvarar 4 814 kronor mindre per elev, för år 2018 var skillnaden 35,8
procent och 3 859 kronor lägre per elev.
Kostnad lokaler kommunal förskoleklass, kr/elev

”Bruttokostnad lokaler i kommunal förskoleklass dividerat med antal elever i
förskoleklass i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett
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medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år.
Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2015

2016

2017

2018

2019

13 773

15 049

14 545

13 295

13 118

9 225

9 912

9 754

10 239

10 816

14 773
13 812
Kommungruppen
9 938
10 138
Tabell 14: Kostnad övrigt, kommunal förskoleklass, kr/elev

14 833

12 045

13 093

9 815

9 931

10 859

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 1,3 procent för 2019, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 7,9 procent. Kostnadsnivån
för år 2019 är 13,2 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 1 529 kronor per elev, för år 2018 var skillnaden 23,8
procent och 2 557 kronor högre per elev.
Kostnad övrigt, kommunal förskoleklass, kr/elev

”Kostnad kommunal förskoleklass (bruttokostnad minus interna intäkter och köp
av huvudverksamhet) minus lokalkostnader och personalkostnader dividerat med
antal elever i förskoleklass i kommunens egen regi, per kalenderår. Med
kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och
närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
6. Grundskola

Liknande kommuner för år 2019 är: Kalmar, Norrtälje, Piteå, Skövde,
Sundbyberg, Västervik och Östersund.
2015
Gotland

2016

2017

2018

2019

112 765

114 317

113 956

114 487

115 549

98 416

106 954

111 685

116 020

118 724

96 664
101 066
105 834
Kommungruppen
95 103
101 339
105 659
Tabell 15: Kostnad för kommunal grundskola (enl. Skolverket), kr/elev

111 721

111 615

110 177

111 653

Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnadsutvecklingen har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen är
0,9 procent för 2019, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga ökning på 1,2 procent. Kostnadsnivån för år 2019 är 1,4
procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar
1 552 kronor per elev, för år 2018 var skillnaden 1,6 procent och 1 848 kronor
högre per elev.
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev för grundskola åk 1‐9
för valt år. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier, måltider,
elevhälsa, undervisning, lärverktyg, utrustning och skolbibliotek, övriga kostnader,
till exempel SYV‐verksamhet. Källa: SCB.” (Kolada)

8

2015

Jämförelser

2016

2017

2018

2019

11,6

11,7

11,4

11,0

10,9

Samtliga kommuner

11,8

11,7

11,5

11,5

11,5

Liknande kommuner

12,1

11,9

12,0

12,1

12,1

11,5

11,4

Gotland

Kommungruppen
11,8
11,6
11,5
Tabell 16: Grundskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi

Antal elever per lärare har under 2019 minskat med 0,9 procent för den egna
kommunen.
Grundskola per kategori
2015

2016

2017

2018

2019

58 445

61 470

62 898

65 424

68 410

51 754

58 236

61 623

64 366

66 319

52 684
57 164
60 720
Kommungruppen
50 747
55 368
59 044
Tabell 17: Kostnad för undervisning i kommunal grundskola, kr/elev

64 284

63 569

61 778

62 735

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Undervisningskostnaderna har en större ökning i den egna kommunen i
jämförelse med de andra kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den
egna kommunen är 4,6 procent för 2019, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 1,2 procent. Kostnadsnivån
för år 2019 är 6,5 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 4 202 kronor per elev, för år 2018 var skillnaden 3,1
procent och 1 948 kronor högre per elev.
Kostnad för undervisning i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Undervisningskostnad grundskola åk 1‐9 skolkommun, dividerat med antal elever
i kommunens grundskola. Kostnader avseende samtliga förekommande läro‐ och
timplan bundna aktiviteter, d.v.s. i huvudsak lärarnas och annan pedagogisk
personals (t.ex. fritidspedagogers, förskollärares och specialpedagogers) löner för
det pedagogiska arbetet med eleverna. Exempel på läro‐ och timplanebundna
aktiviteter är förutom reguljär undervisning särskilda stödinsatser, prov och
arbetslivsorientering. Lön för skolledningen, exempelvis lön för rektor samt övrig
personals arbete med ledningsfunktion ingår. Om läraren till en del av sin tid har
andra arbetsuppgifter än det pedagogiska arbetet med elever redovisas den delen
av lönen under Övrigt. Lönekostnader för lärare och annan pedagogisk personal
under tid för kompetensutveckling ska ingå, liksom lönekostnader för eventuell
vikarie. Kostnader och ersättning för handledning av lärarkandidater redovisas
här. Kostnader för lärarfortbildning bruttoredovisas som kostnad för undervisning
och statsbidraget som erhålls som kompensation för ökade lönekostnader
redovisas som intäkt under Övrigt. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31
december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2015

2017

2018

2019

4 120

4 067

3 961

3 857

3 549

Samtliga kommuner

4 226

4 616

4 574

4 720

4 767

Liknande kommuner

3 908

4 844

4 494

4 341

4 764

5 045

4 979

4 967

Gotland
Jämförelser

2016

Kommungruppen
4 555
5 198
Tabell 18: Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola, kr/elev
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Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 8 procent för 2019, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga höjning på 3,3 procent. Kostnadsnivån
för år 2019 är 26,6 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 1 284 kronor mindre per elev, för år 2018 var
skillnaden 17,6 procent och 824 kronor lägre per elev.
Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Kostnad för lärverktyg i grundskola åk 1‐9 skolkommun, tkr dividerat med antal
elever i kommunens grundskola. Avser läroböcker, inklusive skön‐ och
facklitteratur, tidningar, tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material, för
undervisning framtagna kopior samt för böcker inköpta till skolbiblioteket,
lönekostnader för skolbibliotekarie samt kostnader för övrig skolbiblioteksservice.
Även kostnader för utrustning som maskiner, verktyg, symaskiner, hyvelbänkar,
datorer som används för undervisning i skolan, bild‐ och ljudmedier, AV‐centraler,
förbrukningsmaterial, programvara för undervisning, studiebesök,
kulturaktiviteter, lägerskolor, kostnader för resor i samband med studiebesök,
kulturaktiviteter och lägerskolor m.m. Kostnader för internetanslutning och e‐
postadresser i skolan till elever och lärare, service och underhåll t.ex. av
datorutrustning eller annan utrustning som används i undervisningen och
kalkylerade kapitalkostnader för denna utrustning inkluderas. Som intäkt
redovisas t.ex. försäljningsintäkter för elevarbeten och kopieringskort. Kostnader
för utrustning som används för annat ändamål än undervisning redovisas under
den verksamhet inom vilken utrustningen ska användas. Om AV‐centralen är
gemensam för flera kommuner redovisas endast den egna kommunens
kostnader. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa:
SCB.” (Kolada)
2015

2016

2017

2018

2019

2 851

3 215

3 282

3 762

3 834

3 017

3 259

3 571

3 802

4 094

2 745
3 134
Kommungruppen
2 836
3 019
Tabell 19: Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola, kr/elev

3 204

3 692

3 463

3 146

3 434

3 588

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnadsnivån för år 2019 är 3,2 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 119 kronor mer per elev, för år 2018 var
skillnaden 3,3 procent och 120 kronor lägre per elev.
Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Kostnad elevhälsa i grundskola skolkommun åk 1‐9, tkr dividerat med antal
elever i kommunens grundskola. Avser enbart intäkter och kostnader för
skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator, inklusive eventuella köpta
tjänster från exempelvis landsting. Lokalkostnader för dessa verksamheter
redovisas inte här utan under lokalkostnader. Kostnader för elevassistenter,
skolvärdar och elevförsäkringar ingår inte, dessa kostnader ingår under Övrigt.
Likasom kostnader för ev. fritidspersonal som arbetar i skolan med annat än
pedagogisk verksamhet. Kostnader för personliga assistenter enligt LSS ska
redovisas under avdelningen Vård och omsorg. Uppgiften avser kalenderår, mätt
31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
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2015

2016

2017

2018

2019

7 104

7 015

7 071

6 945

7 159

Samtliga kommuner

6 350

6 457

6 649

6 835

6 907

Liknande kommuner

6 976

6 684

6 571

7 082

6 679

Kommungruppen
6 027
5 995
Tabell 20: Kostnad för måltider i kommunal grundskola, kr/elev

6 129

6 323

6 388

Gotland
Jämförelser

Kostnaden har ökat i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna kommunen är 3,1
procent för 2019, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga minskning på 1,3 procent. Kostnadsnivån för år 2019 är 7,5
procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar
501 kronor per elev, för år 2018 var skillnaden 2,9 procent och 198 kronor
högre per elev.
Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Kostnad för måltider i grundskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens grundskola. Avser åk 1‐9 motsvarande. Avser skolmåltidsverksamhet
(inklusive personal, livsmedel, transporter och material), cafeteria, administrativa
kostnader (t.ex. lönekostnader för skolmåltidskonsulent och kostkonsulent), köp
av tillagning eller servering av en från kommunen fristående entreprenör. Även
intäkter från leveranser av mat till annan verksamhet redovisas om kostnader för
denna verksamhet ingår i skolmåltidskostnaderna. Lokalkostnader för
skolmåltider redovisas inte här utan under lokaler. De skolor som köper sin sina
skolmåltider från storkök och betalar ett portionspris ska exkludera kostnaden för
lokaler om de ingår i portionspriset. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31
december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2015
Gotland

2016

2017

2018

2019

20 985

19 901

18 938

16 609

16 299

Samtliga kommuner

17 659

17 631

17 419

17 794

18 287

Liknande kommuner

19 020

17 249

16 916

15 991

16 905

Kommungruppen
17 436
16 293
Tabell 21: Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev

16 336

17 161

17 323

Jämförelser

Kostnaden har minskat mer för den egna kommunen i jämförelse med de
andra kommunkategorierna. Kostnadsminskningen för den egna kommunen är
1,9 procent för 2019, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga ökning på 3,1 procent. Kostnadsnivån för år 2019 är 6,9
procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar
1 205 kronor per elev, för år 2018 var skillnaden 2,2 procent och 373 kronor
lägre per elev.
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Lokalkostnad grundskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens grundskola åk 1‐9. Kostnader för såväl egna som hyrda lokaler,
inklusive kostnader för inventarier. Med lokalkostnader avses kostnader för
lokaler och inventarier i form av direkta kostnader, fördelade lokalkostnader,
externa och interna hyror, driftkostnader för värme, underhåll, städning m.m.
samt kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som
lärverktyg. Kostnad för vaktmästare avseende fastighetsskötsel redovisas här. Om
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lokalerna utnyttjas även för annan verksamhet än skolverksamhet, ska endast de
kostnader som avser skolverksamheten redovisas. Kostnader för skolbänkar,
möbler, textilier etc. redovisas som lokal‐ och inventariekostnad medan kostnader
för t.ex. symaskiner och hyvelbänkar m.m. anses vara lärverktygskostnader.
Elevhemsboende redovisas under Bostadsverksamhet. Uppgiften avser
kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2015

2016

2017

2018

2019

19 259

18 650

17 806

17 892

16 298

15 409

16 755

17 850

18 503

18 350

11 330
11 992
Kommungruppen
13 502
15 465
Tabell 22: Övriga kostnader i kommunal grundskola, kr/elev

13 929

16 330

16 235

15 959

16 501

16 652

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 8,9 procent för 2019, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga minskning på 0,2 procent.
Kostnadsnivån för år 2019 är 4,6 procent lägre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 781 kronor per elev, för år 2018 var
skillnaden 4,6 procent och 780 kronor högre per elev.
Övriga kostnader i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

”Övriga kostnader grundskola åk 1‐9 skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens grundskola. Under övrigt ingår t.ex. barn‐ och
utbildningsförvaltningen eller motsvarande OH‐kostnader som ska fördelas ut på
de olika skolformerna, administration, kostnader för kompetensutveckling utom
lönekostnader för personal under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter,
konferenser etc., kostnader för utvecklingsarbete, stipendier, fackligt arbete,
kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger, skolvärdar, tolkar
och fritidspersonal (t.ex. fritidsledare), kostnader för SYV (studie‐ och
yrkesvägledare), intäkter av statsbidrag inklusive bidrag från Migrationsverket
som avser asylsökande. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser
egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
7. Grundsärskola
2015

2016

2017

2018

645 500

590 100

577 600

553 900

-

Samtliga kommuner

496 777

555 851

585 461

594 391

-

Liknande kommuner

489 814

514 800

519 757

533 786

-

Kommungruppen
462 500
476 859
Tabell 23: Kostnad grundsärskola, kr/elev, avser kommunal regi

505 445

540 341

-

Gotland
Jämförelser

Information om 2019 finns ej i dagsläget.
Kostnad för kommunal grundsärskola, kr/elev

”Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev/inskrivet barn för valt
år i grundsärskolan. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier,
skolmåltider, elevvård, undervisning, läromedel, utrustning och skolbibliotek,
övriga kostnader, till exempel SYV‐verksamhet, skolledning och administration
samt grundskolans del av kommungemensam verksamhet såsom

2019
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kompetensutveckling av lärare och personal, elevassistenter och skolvärdar. I
statistiken ingår inte kostnader för skolskjutsar. Källa Skolverket (Siris).” (Kolada)
2015
Gotland
Jämförelser

2016

2017

2018

2019

2,3

2,8

2,9

3,1

3,1

Samtliga kommuner

3,6

3,8

3,8

4,4

4,0

Liknande kommuner

3,5

3,6

3,9

3,7

4,2

3,7

3,7

Kommungruppen
3,5
3,5
3,6
Tabell 24: Grundsärskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi

Antal elever per lärare är för den egna kommunen lägre i jämförelse med de
övriga kommunkategorierna, detta medför en högre personalkostnad per elev.
8. Gymnasiesärskola
2015

2016

2017

2018

2019

2,0

2,0

2,5

1,8

3,9

3,2

2,9

2,9

1,7

2,9

3,4
3,1
2,3
1,3
Kommungruppen
3,2
3,2
3,0
1,8
Tabell 25: Gymnasiesärskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi

2,2

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

3,0

Antal elever per lärare är för den egna kommunen högre i jämförelse med de
övriga kommunkategorierna, detta medför en lägre personalkostnad per elev.
2015

2016

2017

2018

2019

697 100

707 800

689 600

607 300

Samtliga kommuner

443 049

478 367

521 290

486 762

-

Liknande kommuner

437 680

515 100

556 360

528 500

-

Kommungruppen
435 762
487 481
Tabell 26: Kostnad för kommunal gymnasiesärskola, kr/elev

481 144

490 993

-

Gotland
Jämförelser

-

Information om 2019 finns ej i dagsläget.
9. Gymnasieskola

Liknande kommuner för år 2019 är: Alingsås, Kalmar, Norrtälje, Skövde,
Varberg, Ängelholm och Östersund.
2015

2016

2017

2018

2019

132 379

134 823

134 218

123 300

122 018

Samtliga kommuner

136 386

143 672

147 424

147 913

150 183

Liknande kommuner

109 950

113 162

114 463

111 565

110 512

Kommungruppen
115 693
120 420
Tabell 27: Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev

121 546

123 986

125 324

Gotland
Jämförelser

Kostnaden har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för den
egna kommunen är 1 procent för 2019, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 0,7 procent. Kostnadsnivån
för år 2019 är 5,2 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 6 655 kronor per elev, för år 2018 var skillnaden 3,5
procent och 4 521 kronor högre per elev.
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Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev i den kommunala
gymnasieskolan för valt år. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och
inventarier, måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, övriga kostnader. Källa:
SCB.” (Kolada)
2015
Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

2016

2017

2018

2019

11,1

10,7

11,4

12,1

12,3

10,5

11,1

10,6

10,2

9,9

12,5

13,2

11,0

11,3

Liknande kommuner

11,6
12,4
12,0
Kommungruppen
11,1
11,6
11,0
Tabell 28: Gymnasieskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal regi

Antalet elever per lärare har för den egna kommunen 2019 ökat,
kommunkategoriernas genomsnittliga elev/lärare ligger på 11,5.
Gymnasieskola per kategori
2015

2016

2017

2018

2019

63 458

63 596

58 645

54 688

53 965

70 142

76 125

77 923

79 808

85 839

54 598
50 659
50 106
Kommungruppen
58 677
60 771
62 214
Tabell 29: Kostnad för undervisning i kommunal gymnasieskola, kr/elev

52 029

52 118

64 734

66 150

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 1,9 procent för 2019, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga höjning på 3,8 procent. Kostnadsnivån
för år 2019 är 20,7 procent mindre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 14 071 kronor mindre per elev, för år 2018 var
skillnaden 16,5 procent lägre och 10 835 kronor per elev.
Kostnader för undervisning i kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Undervisningskostnader gymnasieskola skolkommun, dividerat med antal elever i
kommunens gymnasieskola. Kostnader avseende samtliga förekommande läro‐
och timplan bundna aktiviteter, d.v.s. i huvudsak lärarnas och annan pedagogisk
personals löner för det pedagogiska arbetet med eleverna. Exempel på läro‐ och
timplanebundna aktiviteter är förutom reguljär undervisning särskilda
stödinsatser, prov och arbetslivsorientering. Lön för skolledningen, exempelvis lön
för rektor samt övrig personals arbete med ledningsfunktion ingår. Om läraren till
en del av sin tid har andra arbetsuppgifter än det pedagogiska arbetet med elever
redovisas den delen av lönen under Övrigt. Lönekostnader för lärare och annan
pedagogisk personal under tid för kompetensutveckling ska ingå, liksom
lönekostnader för eventuell vikarie. Kostnader och ersättning för handledning av
lärarkandidater redovisas här. Kostnader för lärarfortbildning bruttoredovisas som
kostnad för undervisning och statsbidraget som erhålls som kompensation för
ökade lönekostnader redovisas som intäkt under Övrigt. Uppgiften avser
kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
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2015

2016

2017

14 220

13 211

Samtliga kommuner

10 187

10 546

Liknande kommuner

10 171

10 590

Kommungruppen
10 910
11 774
10 977
Tabell 30: Kostnad för lärverktyg i kommunal gymnasieskola, kr/elev

Gotland
Jämförelser

13 854

2018

2019

13 653

14 735

9 740

9 870

10 161

10 363

10 401

10 471

11 142

10 192

Kostnaderna har ökat i den egna kommunen. Kostnadsutvecklingen för den
egna kommunen är 7,9 procent för 2019, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga minskning på 1,9 procent.
Kostnadsnivån för år 2019 är 43,4 procent högre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 4 460 kronor per elev, för år 2018 var
skillnaden 30,4 procent och 3 182 kronor högre per elev.
Kostnad för lärverktyg i kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Kostnad för lärverktyg i gymnasieskola skolkommun, tkr dividerat med antal
elever i kommunens gymnasieskolor. Avser läroböcker, inklusive skön‐ och
facklitteratur, tidningar, tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material, för
undervisning framtagna kopior samt för böcker inköpta till skolbiblioteket,
lönekostnader för skolbibliotekarie samt kostnader för övrig skolbiblioteksservice.
Även kostnader för utrustning som maskiner, verktyg, symaskiner, hyvelbänkar,
datorer som används för undervisning i skolan, bild‐ och ljudmedier, AV‐centraler,
förbrukningsmaterial, programvara för undervisning, studiebesök,
kulturaktiviteter, lägerskolor, kostnader för resor i samband med studiebesök,
kulturaktiviteter och lägerskolor m.m. Kostnader för internetanslutning och e‐
postadresser i skolan till elever och lärare, service och underhåll t.ex. av
datorutrustning eller annan utrustning som används i undervisningen och
kalkylerade kapitalkostnader för denna utrustning inkluderas. Som intäkt
redovisas t.ex. försäljningsintäkter för elevarbeten och kopieringskort. Kostnader
för utrustning som används för annat ändamål än undervisning redovisas under
den verksamhet inom vilken utrustningen ska användas. Om AV‐centralen är
gemensam för flera kommuner redovisas endast den egna kommunens
kostnader. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa:
SCB.” (Kolada)
2015
Gotland
Jämförelser

2016

2017

2018

2019

2 114

2 117

2 087

2 078

1 890

Samtliga kommuner

2 958

3 025

3 187

3 598

4 597

Liknande kommuner

2 589

2 355

2 578

2 811

2 935

2 721

3 063

3 377

Kommungruppen
2 398
2 543
Tabell 31: Kostnad elevhälsa i kommunal gymnasieskola, kr/elev

Kostnaden för den egna kommunen år 2019 är 48 procent lägre än de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 1 746 kronor
mindre per elev. Kostnadsutvecklingen för år 2018 är -9,1 procent.

Kostnad elevhälsa i kommunal gymnasieskola, kr/elev

15

”Kostnad elevhälsa i gymnasieskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens gymnasieskolor. Avser enbart intäkter och kostnader för
skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator, inklusive eventuella köpta
tjänster från exempelvis landsting. Lokalkostnader för dessa verksamheter
redovisas inte här utan under lokalkostnader. Kostnader för elevassistenter,
skolvärdar och elevförsäkringar ingår inte, dessa kostnader ingår under Övrigt.
Likasom kostnader för ev. fritidspersonal som arbetar i skolan med annat än
pedagogisk verksamhet. Kostnader för personliga assistenter enligt LSS ska
redovisas under avdelningen Vård och omsorg. Uppgiften avser kalenderår, mätt
31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2015

Jämförelser

2016

2017

2018

2019

5 789

5 869

5 702

5 805

6 188

Samtliga kommuner

5 795

6 158

5 885

6 149

6 461

Liknande kommuner

5 390

4 850

6 071

6 044

6 092

5 394

5 595

5 754

Gotland

Kommungruppen
5 091
5 223
Tabell 32: Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev

Kostnaderna har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 6,6 procent för 2019 att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 2,9 procent. Kostnadsnivån
för år 2019 är 1,4 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 86 kronor mer per elev, för år 2018 var skillnaden 2,1
procent och 125 kronor mindre per elev.
Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Kostnad för måltider gymnasieskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens gymnasieskola. Avser skolmåltidsverksamhet (inklusive personal,
livsmedel, transporter och material), cafeteria, administrativa kostnader (t.ex.
lönekostnader för skolmåltidskonsulent och kostkonsulent), köp av tillagning eller
servering av en från kommunen fristående entreprenör. Även intäkter från
leveranser av mat till annan verksamhet redovisas om kostnader för denna
verksamhet ingår i skolmåltidskostnaderna. Lokalkostnader för skolmåltider
redovisas inte här utan under lokaler. De skolor som köper sin sina skolmåltider
från storkök och betalar ett portionspris ska exkludera kostnaden för lokaler om
de ingår i portionspriset. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser
egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2015

2016

2017

2018

2019

30 741

31 987

34 058

28 997

28 652

23 324

22 046

21 040

21 194

22 696

22 917
18 936
18 581
Kommungruppen
22 516
20 849
20 327
Tabell 33: Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev

15 678

15 457

19 975

20 239

Gotland
Samtliga kommuner
Jämförelser

Liknande kommuner

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsutvecklingen för
den egna kommunen är 1,2 procent för 2019, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga höjning på 2,7 procent. Kostnadsnivån
för den egna kommunen år 2019 är 47,2 procent högre än
kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 9 188 kronor per
elev, för år 2018 var skillnaden 53 procent och 10 048 kronor högre per elev.
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Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Lokalkostnader gymnasieskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens gymnasieskolor. Kostnader för såväl egna som hyrda lokaler,
inklusive kostnader för inventarier. Med lokalkostnader avses kostnader för
lokaler och inventarier i form av direkta kostnader, fördelade lokalkostnader,
externa och interna hyror, driftkostnader för värme, underhåll, städning m.m.
samt kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som
lärverktyg. Kostnad för vaktmästare avseende fastighetsskötsel redovisas här. Om
lokalerna utnyttjas även för annan verksamhet än skolverksamhet, ska endast de
kostnader som avser skolverksamheten redovisas. Kostnader för skolbänkar,
möbler, textilier etc. redovisas som lokal‐ och inventariekostnad medan kostnader
för t.ex. symaskiner och hyvelbänkar m.m. anses vara lärverktygskostnader.
Elevhemsboende redovisas under Bostadsverksamhet. Uppgiften avser
kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
2015

2016

2017

2018

2019

16 057

18 044

19 872

18 079

16 589

Samtliga kommuner

26 220

25 773

29 649

27 685

30 429

Liknande kommuner

14 701

27 324

28 375

26 680

25 533

Kommungruppen
16 100
19 260
Tabell 34: Övriga kostnader i kommunal gymnasieskola, kr/elev

19 914

19 478

19 613

Gotland
Jämförelser

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 8,2 procent för 2019, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga höjning på 2,3 procent. Kostnadsnivån
för år 2019 är 34,2 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 8 603 kronor mindre per elev, för år 2018 var
skillnaden 26,6 procent och 6 536 kronor lägre per elev.
Övriga kostnader i kommunal gymnasieskola, kr/elev

”Övriga kostnader gymnasieskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i
kommunens gymnasieskolor. Under övrigt ingår t.ex. barn‐ och
utbildningsförvaltningen eller motsvarande OH‐kostnader som ska fördelas ut på
de olika skolformerna, administration, kostnader för kompetensutveckling utom
lönekostnader för personal under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter,
konferenser etc., kostnader för utvecklingsarbete, stipendier, fackligt arbete,
kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger, skolvärdar, tolkar
och fritidspersonal (t.ex. fritidsledare), kostnader för SYV (studie‐ och
yrkesvägledare), intäkter av statsbidrag inklusive bidrag från Migrationsverket
som avser asylsökande. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser
egen regi. Källa: SCB.” (Kolada)
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10. Vuxenutbildning
2015

2016

2017

2018

2019

42 843

45 273

42 696

56 764

66 235

53 767

57 237

55 781

58 601

59 438

Kommungruppen
53 023
57 224
59 379
Tabell 35: Kostnad Komvux, kr/heltidsstuderande, avser samtlig regi

59 543

62 638

Gotland
Jämförelser

Samtliga kommuner

Kostnaderna har ökat i den egna kommunen. Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 16,7 procent för 2019, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 3,3 procent. Kostnadsnivån
för år 2019 är 8,5 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 5 197 kronor mer per heltidsstuderande, för år 2018 var
skillnaden 3,9 procent och 2 308 kronor lägre per elev.
Kostnad Komvux, kr/heltidsstuderande

”Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och
landsting för Komvux, dividerat med antal heltidsstuderande. Avser samtlig regi.
Källa: SCB och Skolverket.” (Kolada)
2015

2016

2017

2018

2019

85 375

120 057

61 410

67 413

61 074

55 849

56 156

53 003

66 020

64 796

Kommungruppen
52 872
47 175
50 154
53 928
Tabell 36: Nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande, avser
kommunal regi

56 016

Gotland
Jämförelser

Samtliga kommuner

Kostnaderna har minskat i den egna kommunen. Kostnadsminskningen för
den egna kommunen är 9,4 procent för 2019, att jämföras med de andra
kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 0,7 procent. Kostnadsnivån
för år 2019 är 1,1 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga
kostnad och motsvarar 668 kronor per heltidsstuderande, för år 2018 var
skillnaden 12,4 procent och 7 439 kronor högre per elev.
Nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande

”Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för grundläggande
vuxenutbildning med kommunal anordnare dividerad med antal
heltidsstuderande. Uppgiften avser kalenderår. Källa: SCB och Skolverket.”
(Kolada)
2015
Gotland
Jämförelser

Samtliga kommuner

2016

2017

2018

2019

31 151

32 549

30 948

42 614

56 836

43 249

48 844

46 617

50 374

50 203

Kommungruppen
45 851
48 734
49 848
50 957
Tabell 37: Nettokostnad gymnas. vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande, avser kommunal
regi, inklusive upphandlade utförare

Kostnaderna har ökat i den egna kommunen i jämförelse med de andra
kommunkategorierna. Kostnadsökningen för den egna kommunen är 33,7
procent för 2019, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga minskning på 2,9 procent. Kostnadsnivån för år 2019 är 15,5
procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar

48 180
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7 644 kronor mer per heltidsstuderande, för år 2018 var skillnaden 15,9
procent och 8 052 kronor lägre per elev.
Nettokostnad gymnasial. vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande

”Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för gymnasial vuxen‐ och
påbyggnadsutbildning med kommunal anordnare dividerad med antal
heltidsstuderande. Uppgiften avser kalenderår. Källa: SCB och Skolverket.”
(Kolada)
11. Svenska för invandrare
2015

2016

157

Gotland

2017

145

Samtliga kommuner

247
294
Kommungruppen
252
288
Tabell 38: Kostnad svenska för invandrare, kr/inv, avser samtlig regi
Jämförelser

2018

2019

153

292

319

345

360

356

344

373

330

Den egna kostnaden har ökat med 9,4 procent för 2019, men ligger lägre än de
andra kommunkategorierna. Kostnadsnivån för år 2019 är 7 procent lägre än
kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 24 kronor
mindre per studerande, för år 2018 var skillnaden 20,4 procent och 75 kronor
lägre. I Kolada finns ingen uppgift om kostnad per heltidsstuderande.
Kostnad svenska för invandrare, kr/inv

”Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och
landsting för svenska för invandrare, dividerat med antal invånare totalt 31/12.
Avser svenskundervisning för invandrare, vilket även inkluderar verksamhet som
på kommunens uppdrag drivs av annan utbildningsanordnare, exempelvis ett
studieförbund. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.” (Kolada)
12. Jämförelse av referenskostnad och nettokostnad år 2019
Förskola

Fritidshem

Grundskola

Gymnasieskola

Nettokostnad, kr/inv

6 114

1 627

11 495

4 023

Referenskostnad kr/inv

5 467

1 325

10 835

3 764

Skillnad, kr/inv

647

302

660

259

Skillnad, mnkr

38,6

18

39

15,5

6,10%

6,90%

Avvikelse procent
11,80%
22,70%
Tabell 39: Avvikelse nettokostnad och referenskostnad år 2019, Gotland

Tabellen visar att Region Gotland har högre kostnader för alla skolformer
utom grundskolan, än vad som motiveras av den egna strukturen enligt det
kommunala kostnadsutjämningssystemet. Sammanlagt har den egna
kommunen en överkostnad på (111,1) miljoner kronor, att jämföras med 2018
123,8 miljoner kronor, 168,7 miljoner kronor år 2017 (212 miljoner kronor för
2016 och 238,3 miljoner kronor år 2015). Referenskostnaden ersätter den
tidigare strukturårsjusterade standardkostnaden. 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.
Nettokostnaden avser samtlig regi och grundskola inkluderar förskoleklass.
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13. Antal invånare per år totalt och per åldersintervall
2015

2016

2017

2018

2019

Invånare totalt, antal

57 391

58 003

58 595

59 249

59 686

Invånare 0-19 år, antal

11 579

11 791

11 958

12 285

12 338

Tabellen visar att Region Gotland har haft en positiv befolkningsutveckling
sedan år 2015, antalet invånare har ökat med 2 295 invånare och ökningen
motsvarar 4 procent, ökningstakten har varit drygt en procent per år sedan
2015. I åldersintervallet 0-19 år har antalet invånare, sedan 2015 ökat med 759
barn och elever, ökningen motsvarar 6,6 procent.
2015

2016

2017

2018

2019

Invånare 0-5 år, antal

3 407

3 427

3 473

3 476

3 458

Invånare 6-15 år, antal

5 815

5 996

6 162

6 323

6 401

Invånare 16-19 år, antal

2 357

2 368

2 323

2 486

2 479

Invånare 20-64 år, antal

31 771

31 893

31 950

31 960

32 069

Invånare 65+, antal

14 041

14 319

14 687

15 004

15 279

Bilagor: Diagram
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ökad kostnad kommunal gymnasial vuxenutbildning 20172019
Förslag till beslut



Rapporten godkändes.

Sammanfattning

På arbetsutskottet 27 augusti 2020 fick förvaltningen i uppdrag att undersöka varför
kostnaden har ökat med 33,7% för gymnasial vuxenutbildning mellan 2017 och 2019.
Kostnadsökning för kommunal gymnasial vuxenutbildningen 2017–2019 på 33,7 %
kan ha olika förklaringar och en djupare analys har inte genomförts. Kostnaderna för
yrkesutbildning har ökat sedan 2017 i samband med den ökade efterfrågan på
yrkesutbildning. Samtidigt har intäkterna i form av riktade statsbidrag ökat. En av de
identifierade orsakerna till kostnadsökningen är att Lärcentrum och yrkeshögskola
belastar samma verksamhetskod som kommunal gymnasial vuxenutbildning vilket
genererar en kostnadsökning.
Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet informerades om ”Kostnadsjämförelser Utbildning år 2015–2019 –
en översikt” och frågan uppkom då avseende redovisningen i tabell 37 (nettokostnad
gymnasial vuxenutbildning kr/heltidsstuderande). Kostnadsökningen för den egna
kommunen är 33,7%, att jämföras med de andra kommunkategoriernas
genomsnittliga minskning på 2,9%.
Kommunal gymnasial vuxenutbildning omsluter samtliga kurser på gymnasial nivå
såväl teoretiska som yrkeskurser. Kurser ges i egen regi men också av upphandlade
externa utbildningsaktörer. Yrkeskurser finansieras till viss del av statsbidrag.
Före 2017 bedrevs ingen yrkesutbildning i egen regi. Från 2018 och framåt har
vuxenutbildningen ett mer varierat utbud som består av såväl upphandlad som
yrkesutbildning i egen regi. Det har även startats kombinationsutbildningar
(yrkesutbildning i kombination med sfi/sva). Dessa utbildningar är resurskrävande
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vilket inneburit en kostnadsökning. Under samma tidsperiod har även inflödet av
statsbidrag ökat samtidigt som beslutet om kommunal medfinansieringen tillkommit.
Initialt har uppstart av utbildningarna varit kostnadsdrivande.
Vuxenutbildningen på Gotland har inga samverkanskommuner vilket innebär att
administrationen kopplat till statsbidragen belastar enheten. På samma sätt hanteras
antagning, utförande, upphandling med mera av enheten. Att jämföra med andra
regioner där tre eller flera kommuner som söker och administrerar statsbidragen
tillsammans. I tabell 37 jämförs Gotland med kommungruppen. Det vore även
intressant att jämföra med andra kommuner med liknande organisatoriska
förutsättningar även om Gotland är unikt utifrån ö-läget.
Sedan 2017 har ekonomi och redovisning av personal setts över så att
personalkostnader är korrekt konterade utifrån vilken del av vuxenutbildning som
ska belastas utifrån aktuell tjänstefördelning (svenska för invandrare, grundläggande
vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning). Innan 2017 fanns det en otydlighet i
hur tjänstefördelning och kontering av personal hängde ihop. Kostnaderna följs upp
flera gånger per budgetår då verksamheten är i ständig förändring kopplat till den
kontinuerliga antagningen.
Kostnader för Lärcentrum och yrkeshögskola belastar kommunal gymnasial
vuxenutbildning vilket bör gå att åtgärda så att det blir så korrekt som möjligt vid
kostnadsjämförelser. På vilket sätt detta påverkar kostnadsökningen har inte
analyserats närmare.
Bedömning

Förvaltningen har identifierat att det behövs nya verksamhetskoder för yrkeshögskola
samt Lärcentrum då kostnader för dessa verksamheter belastar kommunal gymnasial
vuxenutbildning som redovisas i tabell 37 (nettokostnad gymnasial vuxenutbildning,
kr/heltidsstuderande).
En närmare analys av vilka kostnader som ska belasta kommunal gymnasial
vuxenutbildning utifrån ett jämförelseperspektiv behöver klarläggas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-08

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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Utbildningsdirektör
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•

Rapporten godkänns

Det är lite mer än två år sedan EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft
inom hela Europa. Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har ännu åtgärder kvar att göra för att säkerställa att
förordningen efterlevs. Nämnden kan bli granskade av Datainspektionen och
dataskyddsombudet inom Region Gotland. Dataskyddsombudet i Region Gotland
kommer framöver att genomföra en intern granskning av samtliga nämnder. Det är
viktigt att nämnderna har en plan för vad som behöver göras för att säkra att
förordningen efterföljs.
För att få en uppfattning om hur kunskapsnivån och efterlevnaden av
dataskyddsförordningen är i inom nämndernas verksamheter skickade utbildningsoch arbetslivsförvaltningen (förvaltningen) ut en enkätundersökning med fyra frågor
till samtliga chefer. Utifrån de svar som rapporterades in har förvaltningen gjort en
risk- och väsentlighetsbedömning och kommit fram till åtgärder, som föreslås
åtgärdas genom två steg.
Steg 1:
Upprätta en sida på förvaltningens sida på Intranätet med grundläggande
information.
 Ta fram tydliga riktlinjer gällande lagring, användning av digitala verktyg och
sociala medier.
 Ta fram rutiner för systematisk uppdatering av registerförteckningen
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Påminna och utbilda om vad en personuppgiftsincident är.
 Tydliggöra vilket ansvar cheferna har i att följa GDPR.
Steg 2:
 Ta fram ett utbildningsmaterial som cheferna kan använda på APT för personalen.
 Ta fram ett självscanningstest där du kan mäta dina kunskaper i GDPR.
 Ha stående utbildningstillfällen vår och höst för verksamheterna.
 Lägga till frågor och svar på förvaltningens sida på Intranätet.


De rekommendationer som framgår av steg 1 ska förvaltningen återrapportera till
nämnderna i mars 2021 och de rekommendationer som framgår av steg 2 bör tas
med i nämndernas interna kontrollplan för 2021
Bedömning

Förvaltningen kommer att arbeta i enlighet med de föreslagna rekommendationerna
för att förbättra den interna kontrollen men även för att förhindra framtida brister.
Beslutsunderlag
Rapport: Intern kontroll. Granskning av tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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1. Sammanfattning
Det är lite mer än två år sedan EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft inom
hela Europa. Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
har ännu åtgärder kvar att göra för att säkerställa att förordningen efterlevs. Nämnden kan
bli granskade av Datainspektionen och dataskyddsombudet inom Region Gotland.
Dataskyddsombudet i Region Gotland kommer framöver att genomföra en intern
granskning av samtliga nämnder. Det är viktigt att nämnderna har en plan för vad som
behöver göras för att säkra att förordningen efterföljs.
För att få en uppfattning om hur kunskapsnivån och efterlevnaden av
dataskyddsförordningen är i inom nämndernas verksamheter skickade utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (förvaltningen) ut en enkätundersökning med fyra frågor till
samtliga chefer. Utifrån de svar som rapporterades in har förvaltningen gjort en risk- och
väsentlighetsbedömning och kommit fram till åtgärder, som föreslås åtgärdas genom två
steg.
Steg 1:







Upprätta en sida på förvaltningens sida på Intranätet med grundläggande information.
Ta fram tydliga riktlinjer gällande lagring, användning av digitala verktyg och sociala
medier.
Ta fram rutiner för systematisk uppdatering av registerförteckningen
Påminna och utbilda om vad en personuppgiftsincident är.
Tydliggöra vilket ansvar cheferna har i att följa GDPR.

Steg 2:






Ta fram ett utbildningsmaterial som cheferna kan använda på APT för personalen.
Ta fram ett självscanningstest där du kan mäta dina kunskaper i GDPR.
Ha stående utbildningstillfällen vår och höst för verksamheterna.
Lägga till frågor och svar på förvaltningens sida på Intranätet.

Ärendenr RS BUN 2020/10, GVN 2020/10 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

De rekommendationer som framgår av steg 1 ska förvaltningen återrapportera till
nämnderna i mars 2021 och de rekommendationer som framgår av steg 2 bör tas med i
nämndernas interna kontrollplan för 2021

2. Bakgrund
Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning 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 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.
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Syftet med att göra internkontroll på GDPR är att kontrollera om utbildningen givit
enheterna en grund i vad förordningen kräver av förvaltningen som myndighet samt att
kontrollera att förvaltningen efterlever de krav som GDPR ställer på nämnderna gällande
hur förvaltningen får hantera personuppgifter. Förvaltningens uppgift är skydda
integriteten för medarbetare, elever och barn inom nämndernas verksamhetsområden.
2.1 Kontrollmål inom kontrollområdet

Nedan är en förklaring av de kontrollmål som är uppsatta för kontrollområdet GDPR.
Kontrollmål

Förklaring

1

Förvarar din enhet personuppgifter så att endast
behöriga har tillgång till dem?

2

Har all personal på din enhet har kunskapen att följa
de krav som ställs utifrån EU:s
dataskyddsförordning?
Har din enhet rutiner för att hålla
registerförteckningen uppdaterad?

Personuppgifter ska förvaras så att endast de som har
behörighet ska ha tillgång till dem.
Känsliga personuppgifter ska bevaras ännu säkrare och
får idag inte bevaras i t ex Office 365. En pärm med
känsliga personuppgifter ska vara inlåst med mera
Se krav i förordningen

3

4

Har din enhet tillräckligt med kunskap för att
proaktivt upptäcka personuppgiftsincidenter?

Registerförteckningen innehåller en registerbeskrivning
över varje behandling av personuppgifter i
organisationen vad gäller syfte och
innehåll. Personuppgiftsansvarig (nämnden) måste alltid
kunna visa med stöd av vilken lagliggrund behandlingen
sker.
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som
kan innebära risker för människors friheter och
rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar
kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna
inskränks. till exempel blivit förstörda, kommit i orätta
händer eller gått förlorade på annat sätt

3. Granskningsresultat
3.1 EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Granskningen genomfördes via en digital enkät. Enkäten skickades ut via e-post till
samtliga chefer inom förvaltningen där varje verksamhetsområde ombads att besvara
enkäten. Två påminnelsemail skickades ut. Totalt fick 79 respondenter enkäten via mail var
av 42 enheter besvarade enkäten vilket motsvarar 53 procent.

Ärendenr RS BUN 2020/10, GVN 2020/10 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.1.1 Bedömning
1
2
3
4

GDPR/kontrollmål

Antal

Ja

Förvarar din enhet personuppgifter så att endast behöriga har
tillgång till dem?
Har all personal på din enhet har kunskapen 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?

42

35

5

Nej

Delvis
5

42

17

4

24

42

25

8

12

42

21

6

18
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Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Granskning av EU:s dataskyddsförordning

Kommentarer
Fråga 1:
Efterfrågas mer kunskap och säkrare lagringsytor.
Fortsatt påminnelse om GDPR.
Kompetensutveckling för att samtliga skall förstå allvaret i frågan
Fråga 2:
Fråga 3:
-

Mer utbildning och tid för att faktiskt arbeta med frågorna.
Tydlig utbildning om förordningen och vad den innebär i vardagen
Systematisk uppföljning av GDPR.
Repetition och utbilda mer.
Stöd, svårt att klara av detta själv.
Tydliga riktlinjer med vad som gäller för våra verksamheter.
Många känner ännu sig osäkra på GDPR, mer verksamhetsnära utbildning.
Uppdatera nya personal löpande.
Svårt med tiden att hinna prioritera frågan för det är så komplext och nya frågeställningar
Vi behöver uppdatera registerförteckningen men vet inte hur.
Behöver förtydligas vem som har ansvaret för registerförteckningen.

Fråga 4:
Vi behöver få in en systematisk uppdatering (i intervallform) så vi minimerar felaktigheter
Upplever att alla har kunskapen men att det slarvas ibland. Vi måste alla bli bättre på att påminna
varandra när vi upptäcker att rutinerna inte efterlevs.
Tid och resurser. Mer stöd av förvaltningen (utbildningsinsatser).
Mer utbildning
-

4. Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderas följande:
Steg 1:







Upprätta en sida på förvaltningens sida på Intranätet med grundläggande information.
Ta fram tydliga riktlinjer gällande lagring, användning av digitala verktyg och sociala
medier.
Ta fram rutiner för systematisk uppdatering av registerförteckningen.
Påminna och utbilda om vad en personuppgiftsincident är.
Tydliggöra vilket ansvar cheferna har i att följa GDPR.

Ärendenr RS BUN 2020/10, GVN 2020/10 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Steg 2:






Ta fram ett utbildningsmaterial som cheferna kan använda på APT för personalen.
Ta fram ett självscanningstest där du kan mäta dina kunskaper i GDPR.
Ha stående utbildningstillfällen vår och höst för verksamheterna.
Lägga till frågor och svar på förvaltningens sida på Intranätet.
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/89
11 augusti 2020

Jimmy Söderström
Ekonomichef

NIU LIU 2020, revidering
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna modellen med
kostnadsförslaget och kostnadsberäkningen för Idrottsgymnasiet Gotland
(Wisbygymnasiet).

Sammanfattning

På nämndsammanträdet den 11 juni redogjorde förvaltningen om behovet av en ny
kostnadsmodell avseende ersättning för elever på Idrottsgymnasiet Gotland
(Wisbygymnasiet). Nämnden beslutade att återremittera ärendet (GVN § 65, 202006-11) med motiveringen att ett tydligare kostnadsförslag behöver redovisas och att
förvaltningen skulle ta fram en kostnadsberäkning för idrottsstuderande elever vid
annan huvudman. Nämnden gav även arbetsutskottet delegation att besluta i ärendet
i samband med redovisning av kostnadsförslag och kostnadsberäkning.
Förvaltningen har tagit fram en kostnadsberäkning för studier vid annan huvudman
där riktvärdet är programmets grundbelopp och ett kostnadsförslag för
idrottsgymnasiet där kostnadsökningen hanteras inom Wisbygymnasiets budget.
Modellen med kostnadsförslaget är en förutsättning för att en ny överenskommelse
kring idrottsutbildningarna NIU och LIU1 ska kunna upprättas. Förslaget är därför
att nämnden godkänner föreliggande förslag till beslut.
Ärendebeskrivning

För att kunna finansiera en ökning av antalet elever på Idrottsgymnasiet Gotland
(Wisbygymnasiet) så föreslog förvaltningen på nämndsammanträdet den 11 juni2 att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skulle besluta om en budgetförstärkning
för idrottsgymnasiet. Nämnden beslutade att återremittera ärendet3 med
motiveringen att förvaltningen får återkomma med
a) redovisning av ett tydligare kostnadsförslag innan beslut kan tas, samt att
b) ta fram en kostnadsberäkning för elever som kan tänkas byta till en extern
huvudman för att kunna utöva idrott i kombination med utbildning.
Nämnden gav samtidigt arbetsutskottet delegation att besluta i ärendet.

NIU – Nationellt godkända idrottsutbildningar, LIU – Lokal idrottsutbildning
Se utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse ”NIU LIU 2020-2023”, 2020-04-23. Länk:
https://www.gotland.se/107303 (sid 210-214)
3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut GVN § 65 ”NIU, LIU 2020 – 2023”, 2020-06-11
1
2
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/89

Förvaltningens redovisning utifrån uppdragen:
a) Kostnadsförslag

Nedan tabell redovisar kostnaden för idrottsgymnasiet.
Idrott

Elever 3
årskullar

Instruktörer/
Lärare

Antal

Antal

Ersättning för elever
Fast

Belopp

Rörlig

Summa

NIU
Fotboll
Innebandy

36

2

65 000

2 000

202 000

8

1

65 000

2 000

81 000

LIU
Ishockey

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-T

15

1

10 000

1 000

25 000

Övrigt GI

93

1 000

108 000

Fysträning

93

500

104 000

Summa
Budget 2020
Kostnadsökning

766 500
713 000
53 500

GI samordning
Totalt antal elever

1

50 000

1

90 000

93

90 000

Kostnadsökningen på 53 500 kronor hanteras inom Wisbygymnasiets budget.
b) Kostnadsberäkning

Riktvärde för kostnaden avseende en elev studerande på NIU vid annan huvudman
är enligt följande tabell:
Grundbelopp
Program
Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Fristående Kommunal
huvudman huvudman
121 322

114 455

108 856

102 694

Kostnader som tillkommer för elever studerande på annan ort hos kommunal
huvudman är inackorderingstillägg. Ersättningsnivåerna för inackorderingstillägget
varierar och är beroende på avståndet mellan hemmet och skolan, det lägsta beloppet
är 1 570 kr per månad och det högsta är 2 350 kronor per månad. Någon extra
ersättning i samband med studier på nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) utgår
ej4.
Bakgrund - Idrottsgymnasiet Gotland

Idrottsgymnasiet fungerar genom ett avtal mellan Region Gotland och RF-SISU
Gotland5 (tidigare Gotlands Idrottsförbund), den så kallade Gotlandsmodellen. Syftet
med Gotlandsmodellen 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.
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-SISU6 (tidigare Gotlands
4
5
6

Utredning av LIU/NIU GVN § 61, 2017-06-14
RF-SISU = Riksidrottsförbundet – Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation Gotland
RF-SISU = Riksidrottsförbundet – Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation Gotland
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Idrottsförbund) för att säkerställa utbildningens struktur. Alternativet att
Wisbygymnasiet ensamt skall bedriva utbildningen bedöms medföra problem med
både ökade kostnader samt att säkerställa personalförsörjningen.
En förutsättning att en överenskommelse med RF-SISU ska komma till stånd är att
nämnden beviljar föreslagen kostnadsmodell (se ”kostnadsförslag”). En treårig
överenskommelse kommer därefter att upprättas med RF-SISU som part.
Bedömning

Förvaltningens förslag är att nämnden beslutar att godkänna modellen med
kostnadsförslaget och kostnadsberäkningen för Idrottsgymnasiet Gotland
(Wisbygymnasiet). Kostnadsförslaget är en förutsättning för att upprätta en ny
överenskommelse med RF-SISU kring NIU och LIU7. 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.
Har nedan perspektiv beaktats:
Barn- och elevperspektiv

Ja

Jämställdhetsperspektiv

Ja

Landsbygdsperspektiv

Ja

Ekonomisk konsekvensanalys

Ja

Behövs utförligare information Not

Nej

Not

Exempelvis konsekvensanalys m.m.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse ”NIU-LIU 2020 – 2023”, 2020-04-23
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2020-06-11 (GVN § 65 NIU, LIU 2020 - 2023)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse ”NIU-LIU 2020”, 2020-08-11

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

7

NIU – Nationellt godkända idrottsutbildningar, LIU – Lokal idrottsutbildning
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Tjänsteskrivelse

GVN 2020/14
8 september 2020

Bo Eriksson
Chef avdelning Stöd och Utveckling

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2021
Förslag till beslut


Informationen tas emot

Region Gotlands koncernstyrkort beslutades i Regionfullmäktige
2019-06-17 och gäller för perioden 2020 – 2024. Respektive förvaltning gör en
verksamhetsplan kopplat till koncernstyrkortet, utifrån instruktioner från
ledningskontoret.
Tidplanen beskriver process, hålltider och beslutsdatum för verksamhetsplan 2021.
Bifogar ett utkast på verksamhetsplanen som kommer presenteras i sin helhet på
nämnden i oktober.
Beslutsunderlag
Tidplan verksamhetsplan 2021
Utkast. Verksamhetsplan 2021

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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UAF

Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
VP21 – tidplan och process

Bo Eriksson, avdelning stöd och utveckling, UAF
bo.eriksson@edu.gotland.se
0498-263396

Förtroende – Omtanke - Delaktighet

Tidplan VP 2021
Mål och aktiviteter i VP,
fastställda i FLG tidigare.
Kommunicerat med avdelningar
Arbete med att skriva utkast VP
genomförs under juni-17/8

Ev. korrigering aktiviteter
t.o.m. 20-08-31 på FLG
Utkast VP21 presenteras i FLG
200817 och 20-08-31
(Worddok)

Tidplan, process, inspel
Utkast presenteras
CSG 14/9
BUN 15/9
GVN 16/9

VP kan skrivas i Hypergene fr.o.m. 27/8-20
VP 2021
Beslut BUN/GVN (20-21/10)
Ev. med reservation för
budget-21
Återkoppling och förankring
FLG, Avd. LG och verksamheter
efter det

Bo Eriksson avdelning stöd och utveckling
bo.eriksson@edu.gotland.se
0498-263396

”Nytt” utkast VP 21 till AU 29/9,
1/10
Återkoppling till Avd. Lgr och
verksamheter
Justering och bearbetning
Sedan CSG 19/10

Förtroende – Omtanke - Delaktighet

Efter ev. inspel från nämnder
alt CSG
Ev. justering av VP21 fram
t.o.m. FLG 20-09-28

Aktivitetsplaner 2021
Aktivitetsplaner
Avdelningsnivå

Kvarstår prel.

Bo Eriksson avdelning stöd och utveckling
bo.eriksson@edu.gotland.se
0498-263396

Återkoppling
Aktivitetsplan avdelning
på FLG

Förtroende – Omtanke - Delaktighet

Aktivitetsplaner Enhetsnivå
(kvarstår prel.)
återkoppling på

avd. möten, APT

PLAN

Verksamhetsplan
2021

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Fastställd av Barn och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum 2020-09-07
Ärendenr BUN 2020/14 GVN 2020/14
Version 1.0
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1 Verksamhetsplanens syfte och funktion
Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit konkretiseras. Verksamhetsplanen skall visa vägen från
regionfullmäktige till nämnder, förvaltningar, avdelningar, enheter och medarbetare så att
den inriktning och de mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region
Gotland rör sig i den riktning som är önskvärd. Verksamhetsplanen utgår från det
systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningen och fastställs av nämnd.
I verksamhetsplanen ingår de övergripande mål från koncernstyrkortet som är tillämpliga
för förvaltningen. Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prioriterade aktiviteter som
planeras att genomföras och till vilka mål de kopplas.
Det finns en ambition i verksamhetsplanen att den direkta styrningen från staten respektive
via kommunen (regionen) ska komplettera varandra.

.

Figur 1: Region Gotlands styrmodell

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

Verksamhetsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Figur 2: Styrkedjan från koncernstyrkort till medarbetarkontrakt
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2
2.1

Verksamhetsbeskrivning

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

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

Figur 3: Organisationsbild. Beskriver förvaltningens verksamheter.

2.1.1






UAF:s statliga uppdrag;

Det statliga uppdraget för skolväsendet (förskola, grundskola, särskola,
gymnasium, vuxenutbildning) regleras i skollagen (2010:800)1 och i övriga
nationella styrdokument. Skollagen reglerar även barn- och elevhälsa, studie- och
yrkesvägledning samt det kommunala aktivitetsansvaret.
Barnkonventionen gäller som lag från och med 1 januari 2020
Folkhögskolans uppdrag som utgår bland annat från förordning (2015:218) om
statsbidrag till folkbildningen.

Skollagen omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (inkl. svenska för invandrare), särskild utbildning för vuxna samt barn och elevhälsan.
Skollagen beskriver även det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar.
1
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Fenomenalen Science Center. Har till en del ett statligt uppdrag som finansieras
med statsbidrag från Skolverket



Arbetsmarknads- och integrationsenheten arbetar med arbetsmarknadsinsatser
på individnivå och att ge nyanlända förutsättningar för etablering i det gotländska
samhället.
Ungdomsenhetens uppdrag är att bedriva ungdomsgårdar samt ungkulturhus.
Fältfritidsledare ingår även i enheten.
Kulturskolan Gotland är en frivillig verksamhet inom Region Gotland. Uppdraget
är att erbjuda undervisning och aktiviteter för barn, ungdomar och i mån av plats
även vuxna.
Studieförbundens kommunala bidrag hanteras inom ramen för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ansvar

2.1.2




2.2

UAF:s kommunala uppdrag

Nulägesbeskrivning

I verksamhetsplan 2021 anges prioriterade aktiviteter som kopplas till övergripande mål
från styrkort. I de rapporter, utvärdering och analyser som förvaltningen hittills genomfört
under 2020 har följande förändringar fastställts;
 Anpassning av antalet mål och aktiviteter för respektive avdelning och verksamhet.
Alla att kan inte genomföra alla aktiviteter men alla kan göra någon.
 Möjlighet till långsiktighet i arbetet med utvalda mål och aktiviteter. Flertalet av de
prioriterade aktiviteter som identifierats är fortfarande aktuella men förutsätter ett
långsiktigt arbete
2.2.1

Samhälle

Att skapa en god lärmiljö för livslångt lärande som leder till att elever och studerande
fullföljer sina studier och därigenom får goda förutsättningar för en positiv framtid, arbete
och delaktighet i samhällslivet är prioriterat.
Värdegrundsarbete med allas lika värde, arbete med trygghet och goda relationer samt ett
medvetet genusarbete är grundläggande och behöver fortsatt fokus i förvaltningen.
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionens lag i Sverige. Barnkonventionens
grundprinciper är
 Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som
bedöms vara barnets bästa.
 Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt,
andligt, moraliskt och socialt.
 Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor
som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och
mognad.
Barn- och elevhälsans kuratorer erbjuder alla rektorer att genomföra ett psykosocialt
program i åk 2 med huvudtemat Barnkonventionen. Påbörjades 2020 och fortsätter under
2021. Målet med arbetet i åk 2 är att göra eleverna inom Region Gotland medvetna om sina
rättigheter och samhällets skyddsnät.
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Den övergripande nöjdheten kring förskolans verksamhet har ökat de senaste åren. Även
elever och föräldrar är i hög utsträckning nöjda med kulturskolans verksamhet.
Kunskapsresultaten för Gotlands kommunala grundskola är goda. Andelen elever som är
behöriga till gymnasiets yrkesprogram har ökat och ligger för närvarande i nivå med alla
kommuner men något under nivån för liknande kommuner. Det finns dock skillnader i
kunskapsresultaten mellan kommunala skolor på Gotland samt mellan pojkar och flickor.
Skolorna behöver fortsatt arbeta för att klyftorna ska minska. I övrigt hänvisas till
delårsrapport 2 samt verksamhetsberättelse 2020 där resultat och analys redovisas för
respektive skolform.
Fler barn och unga är i behov av extra stöd och specialinsatser. Förvaltningen har
genomfört ett fortbildningsprojekt inom tillgängliga lärmiljöer med syfte att öka
måluppfyllelsen och öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever
med funktionsnedsättning. Tillgängligheten har succesivt utvecklats såväl pedagogiskt som
socialt och fysiskt men området behöver vara fortsatt prioriterat.
Att hitta vägar att arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande är ett
utvecklingsområde. En övergripande elevhälsoplan för förvaltningen är under framtagande.
Syftet är att den ska vara ett stöd för rektorer och personal i elevhälsoarbetet, säkra elevers
rätt till likvärdig utbildning samt ge bättre möjlighet till uppföljning av arbetet.
Likvärdighet är fortsatt ett prioriterat område. Begreppet likvärdighet inrymmer likvärdiga
förutsättningar och möjligheter till omsorg, utveckling och lärande – att få jämlika
kunskaper och chans att nå sin fulla potential oavsett var man bor och vilken ens bakgrund
är. Lika tillgång till utbildning, lika kvalitet (att läroplanens alla delar följs) och skolans
förmåga att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar är centrala delar.
Digitaliseringens olika områden har under året hamnat än mer i fokus med anledning av
coronaviruset. Förståelsen och intresset för digitaliseringens olika områden och dess
funktioner har ökat betydligt. Fler förstår betydelsen av system, infrastruktur, tillgängliga
stödfunktioner och behovet av att kompetenshöjande insatser genomförs kontinuerligt.
Alla bör ges möjlighet till en adekvat digital kompetens, vilket innebär att den egna digitala
kompetensen förändras över tid i takt med utvecklandet av såväl användande som verktyg.
För organisationens framtida kompetens och utveckling är det kollegiala lärandet och
samarbetet samt möjlighet till stöd viktiga ingredienser.
Vuxenutbildning förespås sammantaget bli en än viktigare aktör. Förändringstakten inom
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarområde är fortsatt hög med statliga
reformer och bidrag som påverkar verksamheten. Stora satsningar på vuxenutbildningar
vilket även kommer att påverka gymnasieskolan då samverkan mellan vuxenutbildning och
gymnasiet är en viktig del i arbetet. Även fortsatta förändringar inom den statliga
arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens organisation kommer att påverka
arbetsmarknads- och integrationsenheten framöver.
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2.2.2

Verksamhet

Kvalitet

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen har i dag en inarbetad struktur med
resultatinsamling, analysarbete och uppföljning i dialogform för skolledare. Det finns dock
ett fortsatt behov av att öka delaktigheten i arbetet med analys och uppföljning. Samt att
verksamheterna får stöd och tydliga instruktioner i arbetet med olika inrapporteringar.
Medarbetarindex (HME) som ger ett mått på medarbetarnas engagemang utifrån
motivation, ledarskap och styrning var för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 81 i
2019-års medarbetarundersökning – ett värde som kan betraktas som bra. Konstateras kan
att medarbetarenkäten visar på samband mellan arbetsklimat och sjukfrånvaro. En positiv
förskjutning har skett för chefskåren inom de områden som kan kopplas till upplevelser av
stress, men ett arbete för att förbättra chefernas arbetsmiljö är fortsatt nödvändigt.
Kompetensförsörjningen inom skolan är en av de absolut viktigaste frågorna de
kommande åren och får mycket stor påverkan på hur likvärdigheten kan säkras för barn
och elever över hela ön. Eftersom lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna
ska lyckas nå målen så är kompetensförsörjning intimt förknippad med kvalitet i skolan.
2.2.3

Pågående förvaltningsövergripande utvecklingsarbete

Utifrån analysrapport VÅR 2020 och att en ny organisationsstruktur införts inom den
centrala förvaltningen fr.o.m. 1/7–20 har förvaltningsledningen valt att prioritera följande
förbättringsområden framåt;
 Tillitsbaserat ledarskap: Kontinuerlig dialog och uppföljning.
 Kommunikation och information. Översyn av kommunikations och i
 Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och processkartläggning
 Tydliggöra den centrala förvaltningens inre organisation och övergripande ansvar
IFOUS – Digitala lärmiljöer – Likvärdig utbildning med fjärr och distansundervisning. Ett
projekt med grundskola, gymnasium, vuxenutbildning i samarbete. Syftet är att utveckla
fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att
stödja elevernas kunskapsutveckling.
2.2.4

Uppdrag från regionfullmäktige

Framtidens förskole- och grundskoleorganisation utreds.
Inför budget år 2020 fick utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att börja
arbetet med en större översyn av den kommunala förskole- och grundskolorganisationen.
Detta mot bakgrund av regionfullmäktiges beslut att låta utreda framtidens
skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i
kostnadsutjämningssystemet och då med en minst bibehållen kvalitetsnivå.
Kompetensförsörjningen och lokaler ska särskilt belysas. Utgångspunkten är att planera för
ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter – det vill säga enheter som kan leverera en
utbildning av god kvalitet och samtidigt vara ekonomiskt effektiva. Utredningsdirektivet är
fastställt av Barn och utbildningsnämnden (BUN) och regionfullmäktige. BUN förväntas ta
beslut om eventuella förändringar i förskole- och grundskoleorganisationen under oktober
2020.
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2.3

Ekonomi

JIMMY SKALL UPPDATERA TEXT OCH SIFFROR. NÄR?
2.3.1

Kostnad per barn, elev och studerande

Gotland hade 2018 högre kostnader, per barn, elev och studerande, för de flesta
verksamheter jämfört med genomsnittet för jämförbara kommuner2 och riket, med
undantag av gymnasiet, vuxenutbildningen, SFI som hade lägre kostnad. För hela perioden
2015–2018 har däremot Gotlands kostnader per barn och elev procentuellt minskat mer
jämfört med utvecklingen av genomsnittet för jämförbara kommuner och riket.
2.3.2

Kostnad per invånare

Region Gotland har högre kostnader per invånare, för varje skolform, än vad som
motiveras av den egna strukturen enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet.
Sammanlagt har den egna kommunen en sammanlagd överkostnad för år 2018 på 123,8
miljoner kronor, att jämföras med 168,7 miljoner kronor år 2017, 212 miljoner kronor 2016
och 238 miljoner kronor för 2015. Från och med år 2015 har överkostnaden minskat med
114,5 miljoner kronor.
2.3.3

Beslutad budget per avdelning eller verksamhet.

Internbudget BUN 2021, budget tkr
(Innehåller prognos om preliminära externa intäkter)
Organisation
41

Verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden
Intäkter
Kostnader
Nettoram

11

Nämnd
Kostnader
Summa

32

Science center Fenomenalen
Intäkter
Kostnader
Summa

39

Kulturskola
Intäkter
Kostnader
Summa

40

Gemensam verksamhet
Intäkter
Kostnader
Summa

41

Förskola
Intäkter
Kostnader

2021

Jämförbara kommuner är kommungruppen mindre stad/tätort, likhetsutsökta kommuner från kommun- och landstingsdatabasen
Kolada.
2
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Summa

42

Pedagogisk omsorg
Intäkter
Kostnader
Summa

43

Fritidshem
Intäkter
Kostnader
Summa

44

Förskoleklass
Intäkter
Kostnader
Summa

45

Grundskola inkl grundsärskola
Intäkter
Kostnader
Summa

46

Gymnasiesärskola
Kostnader
Summa

47

Särskild utbildning för vuxna
Kostnader
Summa

Internbudget GVN 2021, budget tkr
(Innehåller prognos om preliminära externa intäkter)
Organisation
Organisation
46

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Intäkter
Kostnader
Nettoram

2021

Verksamhet
11

Nämnd
Kostnader
Summa

38

Ungdomsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Summa

46

Gymnasieutbildning
Intäkter
Kostnader
Summa

49

Folkhögskola
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Intäkter
Kostnader
Summa
47

Vuxenutbildning
Intäkter
Kostnader
Summa

61

Integration
Intäkter
Kostnader
Summa

62

Arbetsmarknadsåtgärder
Intäkter
Kostnader
Summa
Nettoram
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2.4

Medarbetare

Det är stora skillnader gällande behörighetsläget mellan enskilda förskolor och grundskolor,
till stor del beroende av geografiskt läge. Många klassrum och fritidshem på Gotland saknar
idag en utbildad lärare. Till detta tillkommer vetskapen om att universiteten inte kommer att
utbilda lärare i tillräcklig omfattning för att möta behoven framåt, detta gäller samtliga
skolformer. Behoven av ersättningsrekryteringar vid pensionsavgångar ökar också. Förutom
lärare finns andra yrkesgrupper som också är särskilt svårrekryterade, till exempel studie- och
yrkesvägledare och flera av barn- och elevhälsans yrkesgrupper. Det är viktigt med ett brett
angreppssätt för att behålla och attrahera nya medarbetare. Det rör områden som arbetsmiljö,
arbetsmetoder, lönebildning och ledarskap.
Antal anställda (delår 2) med kommentarer.
2019 07 31
Antal anställda totalt

2020 07 31

Differens

2 094

Varav
-

kvinnor
män
tidsbegränsat anställda

1 486
378
230

Tabell 1: Medarbetare

Kommentarer: Noteras att förvaltningen löpande också har ett antal timanställda inom
framförallt förskolans och grundskolans verksamheter. Under perioden januari till juni
2020 anställdes korttidsvikarier motsvarande 81,2 årsarbetare, huvudsakligen inom dessa
verksamheter.

3

Mål

Figur 4: Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands koncernstyrkort är övergripande för alla regionens verksamheter.
Koncernstyrkortet sex målområden fördelas på perspektiven samhälle och verksamhet.
UAF har utifrån detta valt ut mål som är viktigast för varje avdelning under det kommande
året. Målen följs upp med hjälp av indikatorer och med aktiviteter som sedan redovisas i
beslutsstödsystemet. I varje enskild aktivitetsplan finns det redogjort för aktiviteter, mål
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och utvärderingar av egna ansvarsområden. Dessa sammankopplas sedan med mål i Region
Gotlands koncernstyrkort via den s.k. ”röda tråden” i uppföljningsarbetet. Utvalda mål och
aktiviteter beskrivs inom kapitel 4.
En sammanställning av mål och aktiviteter redovisas i bilaga 1. Indikatorer redovisas i
bilaga 2
Mål från koncernstyrkort:
3.1.1

Samhälle

Social hållbarhet

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

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

7. Gotlands klimatavtryck minskar
8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen
3.1.2

Verksamhet

Kvalitet

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

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

3.2

Mål från övergripande planer, strategier och program

Varje avdelning och verksamhet, inom UAF, har möjlighet att besluta om tillämpliga
aktiviteter kopplade till nedanstående program/strategier, handlingsplaner







Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019 - 2030
Integrationsstrategi för Gotland 2017–2020.
Internationell strategi för Region Gotland
Arbetsmarknadspolitiska strategin
Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region Gotlands skolor
Miljöprogram för Region Gotland
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Program för god och jämställd hälsa
Region Gotlands Kulturplanen 2017–2020 samt kommande 2021–2024
Nämndernas samrådsgrupp med organisationer för personer med
funktionsnedsättningar inom Region Gotland samt tillhörande arbetsplan
Handlingsplan för digitalisering 2017–2022
Handlingsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen – EU:s
Dataskyddsförordning
Psykisk hälsa och suicidprevention, Barn- och elevhälsan
Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Region Gotland
2019–2022
Handlingsplan psykisk hälsa
Handlingsplan Alkohol, narkotika och tobak

4 Prioriterade aktiviteter
Efter samråd med avdelningar och enheterna inom GVN:s ansvarsområde har
förvaltningsledningsgruppen beslutat om följande prioriterade aktiviteter för respektive.
Aktiviteterna redovisas med koppling till respektive mål.
4.1

Målområde social hållbarhet

MÅL
MÅL 1
Alla fullföljer
gymnasiet och har
förutsättningar för ett
livslångt lärande

MÅL 2
Befolkningen har
likvärdiga
förutsättningar för en
god och jämlik hälsa
och alla barn har
goda uppväxtvillkor

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

Verksamhet
Förskola, Grundskola,
Kulturskolan, Särskolan, Stödoch utvecklingsavdelningen,
Barn- och elevhälsan, Gymnasiet,
Vuxenutbildning,
Arbetsmarknads- och integration,
Folkhögskolan
Väl fungerande övergångar
Förskola, Grundskola, Särskolan,
mellan skolformerna.
Stöd- och utvecklingsavdelningen,
Barn- och elevhälsan
Implementera den nationella IT- Särskolan, Fenomenalen,
strategin.
Stöd- och utvecklingsavdelningen,
Barn- och elevhälsan
Utökat samarbete mellan
Särskolan, Fenomenalen, Stödskolformer och andra aktörer
och utvecklingsavdelningen,
inom utbildning.
Barn- och elevhälsan, Gymnasiet,
Vuxenutbildning,
Arbetsmarknads- och integration,
Folkhögskolan,
Ungdomsgårdarna
Utveckla arbetet mot kränkande Förskola, särskolan, Stöd- och
behandling.
utvecklingsavdelningen, Barnoch elevhälsan, Gymnasiet,
Vuxenutbildning,
Arbetsmarknads- och integration,
Folkhögskolan,
Ungdomsgårdarna
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Utveckla hälsoarbete i syfte att
öka välmående och uppnå god
arbetsmiljö.
Arbeta med barn, elever,
ungdomar, studerande och
deltagare delaktighet, integritet
och jämställdhet

Mål 3
Gotland har god
beredskap och
förmåga att hantera
samhällsstörningar

Kvalitativt samarbete mellan
Barn- och elevhälsan, Barn- och
ungdomspsykiatrin,
socialtjänsten och
Barnhabiliteringen.
Samordna och erbjuda
samhällslotsar till alla
förvaltningar inom Region
Gotland. Erbjuda
föräldragrupper till nyanlända.
Utbildningsinsatser för chefer,
medarbetare, barn, elever,
ungdomar, studerande och
deltagare för att skapa trygghet,
medvetenhet och rusta för ett
uthålligt och robust samhälle.
Beredskap för att ge flerspråkig
information.
Krisplanerna används som
grund.
Skapa gemensamma
handlingsplaner, för t.ex.
inrymningar.

4.2

Förskola, särskolan,
Fenomenalen, Stöd- och
utvecklingsavdelningen, Barnoch elevhälsan
Förskola, kulturskolan, särskolan,
Fenomenalen, Stöd- och
utvecklingsavdelningen, Barnoch elevhälsan, Gymnasiet,
Vuxenutbildning,
Arbetsmarknads- och integration,
Folkhögskolan,
Ungdomsgårdarna
Grundskola, Särskolan, Barn- och
elevhälsan

Arbetsmarknad och integration

Stöd- och utvecklingsavdelningen

Stöd- och utvecklingsavdelningen
Stöd- och utvecklingsavdelningen
Stöd- och utvecklingsavdelningen

Målområde Ekonomisk hållbarhet

MÅL
MÅL 4
Ökad befolkning i
arbetsför ålder

AKTIVITET

Verksamhet

God likvärdig kvalité i samtliga
verksamheter/enheter.

Grundskola

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

Grundskola, arbetsmarknad
och integration
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Mål 5
Det finns goda
förutsättningar för att
starta, driva och
utveckla hållbara
företag på hela
Gotland
Mål 6
Det finns goda
förutsättningar för ett
offensivt
bostadsbyggande
över hela ön

4.3

Fortsätta utveckla samarbete med
företag och näringslivsorganisationer
i syfte att bidra till att
kompetensförsörja hela Gotland.

Kulturskolan
Vuxenutbildning,
arbetsmarknad och
integration

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

Stöd- och utveckling

Målområde Ekologisk hållbarhet

MÅL
MÅL 7
Gotlands
Klimatavtryck minskar

AKTIVITET
Varje arbetsplats arbetar för att
tillsammans med medarbetare, barn,
elever och deltagare minska
klimatavtryck och medvetandegöra
människans påverkan på miljön.

Utbilda för ökad medvetenhet
utifrån agenda 2030.
Mål 8
Medvetandegöra medarbetare, barn,
Tillgången till vatten av elever, deltagare och ungdomar om
god kvalitet är
vikten av vattnets betydelse för
långsiktigt säkrad
människan, naturen och samhället.
Mål 9
Uppmuntra medarbetare, elever och
deltagare att välja cykel och
Hållbara val bidrar till
ansvarsfullt
kollektivtrafik.
samhällsbyggande som Erbjuda kranvatten och arbeta
minskar belastningen
aktivt för att klimatanpassa måltider
på ekosystemen
vid representation.

4.4

Verksamhet
Förskola

Gymnasiet
Stöd- och utveckling

Stöd- och utveckling
Stöd- och utveckling

Målområde Kvalitet

Mål 10
Alla som nyttjar
Region Gotlands
tjänster upplever att
det är lätt att komma i
kontakt med berörd
verksamhet inom

Rutiner för bemanning/kontakt
med verksamheterna.
Utveckla fler E-tjänster även på
andra språk

Särskola, stöd- och utveckling

Följa gällande riktlinjer för
webbtillgänglighet. Utbilda

Stöd- och utveckling

Stöd- och utveckling
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regionen

Mål 11
Alla som nyttjar
Region Gotlands
tjänster kan vara
medskapande och blir
respektfullt bemötta

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

medarbetare i grunder för
webbtillänglighet och tillgänglighet i
dokument. Region Gotlands mallar
ska användas.
Analysera servicemätningen och
göra förbättringar utifrån resultat.
Att systematiskt arbeta med resultat
utifrån
- Elev- och kundenkäter.
- Synpunkter och klagomål.
- Servicemätningar.
- Uppföljning av verksamheterna.
Kontrollera tillgängligheten i allt vi
gör
Vara transparenta i våra processer
med en större tydlighet i våra
kommunikationskanaler för att
stödja detta.

Utbilda i bra bemötande
Fortsätta kompetenssatsa inom
digitalisering - höja lägstanivån
Arbeta enligt ”Handlingsplan
digitalisering 2017 – 2022”.

Verksamheterna ska arbeta med
utveckling genom att ta stöd i det
systematiska kvalitetsarbetets
processer och synliggöra den
utveckling som
sker.
Omvärldsbevaka för att förnya,
förbättra samt bygga strukturer som
främjar innovation.
Knyta forskning till pågående och
planerade projekt.
Utbilda personal och utveckla
arbetet inom processkartläggning

Stöd- och utveckling
Grundskola, Särskola, stödoch utveckling, Gymnasiet,
vuxenutbildning,
Folkhögskolan,
arbetsmarknad och
integration, Ungdomsenheten
Särskola, stöd- och utveckling
Särskola, Gymnasiet,
vuxenutbildning,
Folkhögskolan,
arbetsmarknad och
integration, Ungdomsenheten,
stöd och utveckling
Särskola, stöd- och utveckling
Stöd- och utveckling,
grundskola, kulturskolan,
barn- och elevhälsan
Stöd- och utveckling,
fenomenalen, barn- och
elevhälsan, Gymnasiet,
vuxenutbildning,
Folkhögskolan,
arbetsmarknad och
integration, Ungdomsenheten
Stöd- och utveckling,
Förskola, Fenomenalen, barnoch elevhälsan, gymnasiet,
vuxenutbildning,
Folkhögskolan,
arbetsmarknad och
integration, Ungdomsenheten
Stöd- och utveckling,
fenomenalen, barn- och
elevhälsan
Stöd- och utveckling,
fenomenalen, barn- och
elevhälsan
Stöd och utveckling
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4.5

Målområde Medarbetare

Mål 13
Region Gotland
präglas av en
tillitsbaserad kultur

Mål 14
Region Gotland
lyckas
kompetensförsörja
genom aktivt och
strategiskt arbete

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

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

Grundskola, särskola,
fenomenalen, stöd- och
utveckling, barn- och
elevhälsa, gymnasiet,
vuxenutbildning,
arbetsmarknad och
integration, folkhögskolan,
ungdomsenheten

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

Grundskola, Förskola,
särskola, fenomenalen, stödoch utveckling, barn- och
elevhälsa, gymnasiet,
vuxenutbildning,
arbetsmarknad och
integration, folkhögskolan,
ungdomsenheten
Grundskola, fenomenalen,
stöd- och utveckling, barnoch elevhälsa

Vi efterfrågar ett starkare
verksamhetsperspektiv ”bottomsup” i planer och beslut. Lita till
professionen i val av
utvecklingsinsatser och
kompetensutveckling.
I samarbetet med HR-avdelningen
genomföra de aktiviteter som
definieras i UAF:s
kompetensförsörjningsplan.

Grundskola, förskola,
gymnasiet, vuxenutbildning,
arbetsmarknad och
integration, folkhögskolan,
ungdomsenheten

Utveckla arbetet med skola-arbetsliv
som hela skolans ansvar.

gymnasiet, vuxenutbildning,
arbetsmarknad och
integration, folkhögskolan,
ungdomsenheten

Aktivt lönebildningsarbete

HR UAF
Stöd och utveckling
HR - centralt

Genomföra de aktiviteter som
definieras i arbetsgruppen ”lärares
arbetsmiljö”.

Genomföra övergripande aktiviteter HR-centralt
som definieras på förvaltningscentral Barn- och elevhälsa
nivå efter genomförd uppföljning av
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det systematiska arbetsmiljöarbetet
(SAM)
Aktivt arbete utifrån Regionens
friskvårdpolicy.

HR -centralt
Barn- och elevhälsa

5 Uppföljning
Skollagens krav, nationella mål, övergripande planer, delårsrapporter och analysrapport
VÅR är en del av de underlag som används i framtagandet av verksamhetsplanen.
Uppföljning och analys av verksamhetsplanens indikatorer samt central sammanhållna
aktiviteter sker löpande under året. Slutligt resultat och måluppfyllelse redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Kedjan för uppföljning illustreras nedan och utgörs av en omvänd styrkedja. Innehållet i
medarbetarkontraktet följs upp av enhetschef3. Innehållet i aktivitetsplanen på enhetsnivå
följs upp av avdelningschef och av förvaltningschef inom GVN:s ansvarsområde.
Genomförd uppföljning visar hur väl förvaltningens olika verksamheter når målen, vilka
utvecklingsområden som finns framöver samt vilka insatser som ska genomföras för att
öka måluppfyllelsen.

Figur 5: Uppföljarkedjan

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

Figur 6: SKL styrsnurra

3

Med enhetschef menas rektor samt chef för respektive enhet
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Delårsrapport 2

Kunskapsresultaten sammanställs efter
läsårets slut. Med detta som underlag
analyserar rektor och chef den egna
verksamhetens måluppfyllelse samt följer
upp enhetens aktivitetsplan. Analys och
uppföljning summeras i delår 2 och
redovisas till avdelningschef inom BUN:s
område och till rektorer inom GVN:s
område. Avdelningschef och rektorer bjuder
in sina chefer och eventuellt pedagoger till
analysmöte med stöd från avdelning stöd
och utveckling. Med hjälp av
kunskapsresultat, chefers och rektorers
analys och uppföljning av enheters
aktivitetsplan författas kvalitetsavsnittet i
delårsrapport 2. Slutligt resultat och
måluppfyllelse redovisas sedan i
verksamhetsberättelsen när alla resultat är
definitiva och fastställda.

Analysrapport VÅR

På vårterminen mottar rektor på förskolor
resultat av föräldraenkäter. Vartannat år
mottar rektorer inom grundskola och
gymnasiet resultat av elevenkäter. Ingen
skriftlig analys av detta begärs in. Under
vårterminen kallar avdelning stöd- och
utveckling in till kvalitetsuppföljningssamtal
med alla rektorer och enhetschefer med
utgångspunkt i värdegrundsarbete.
Frågeställningar kopplade till mål och
prioriterade aktiviteter i verksamhetsplanen
diskuteras. Enkätresultat och
kvalitetsuppföljningssamtal blir underlag till
analysrapport VÅR. Syftet är att utveckla
och säkerställa kvaliteten inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningens verksamheter
samt rektors och enhetschefers systematiska
kvalitetsarbete på enhetsnivå. Analysrapport
VÅR är ett av underlagen till
verksamhetsplan år 2021.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/57
17 augusti 2020

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Reviderad. Delegationsordning.
Förslag till beslut

•

Nämndens delegationsordning revideras enligt förslag.

En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där nämnden beslutat att
delegera sin beslutanderätt. Syftet med delegationsordning är att avlasta nämnden
vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan.
Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningen snabbare. Detta skapar också utrymme för mer behandling av
principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en
nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska kunna
fungera på ett effektivt sätt.
Det är dock viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte följer med
beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och det
är därför nämnden själv som är juridiskt ansvarig.
På grund av organisationsförändringar inom nämndens verksamhetsområde behöver.
Avdelningschefen för gymnasie- och vuxenutbildningen är från 1 juli borta, vilket
medför att rektorernas roll behöver revideras i delegationsordningen där
avdelningschefen tidigare var beslutsfattare. I bifogad delegationsordning framgår det
tydligt vilka förändringar som föreslås.
Beslutsunderlag
Delegationsordning
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Förkortningar:

FC/UD = Förvaltningschefen/Utbildningsdirektör
AC= Avdelningschef (chefer direkt underställda förvaltningschef)
An = Antagningsansvarig
HRC= HR-chef
EC= Enhetschef (chef underställd avdelningschef)
EkC= Ekonomichef
FskC = Förskolechef (är numera rektor)
Re = Rektor
SL = skollag (2010:800)
SF = skolförordning (2011:185)
GyF = gymnasieförordning (2010:2039)
SÖN = Skolväsendets överklagandenämnd
FörvR = Förvaltningsrätten
VuxF = Vuxenutbildningsförordningen
YrKF = Förordningen om yrkeshögskolan –endast GVN
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A. Personal
A

Ärenden som avser:

DEL = delegationsbeslut

Övergripande
GVN

Avdelningschef

Enhetschef

Rektor

FC/UD

AC

EC

Re

Anm.

VST = verkställighetsbeslut

Lagrum

Beslut fattas av:

Del

A.1

Nyanställning av medarbetare i
enlighet med lagar, avtal och
regionens riktlinjer.

RS F06

FC/UD

AC

EC

Re

Del

A.2

Lönesättning av nyanställd
medarbetare i enlighet med lagar,
avtal och regionens riktlinjer.

RS F06

FC/UD

AC

EC

Re

Del

A.3

Nyanställning och lönesättning av
korttidsanställd medarbetare gällande
anställningar för högst 2 veckor i
enlighet med lagar, avtal och
regionens riktlinjer.

RS F06

FC/UD

AC

EC

Re

Del

A4

RS F07

FC/UD

Beslut fattas efter samråd med HR
Delegation till FC/UD enligt RS F07

Del

A.5

RS F17

FC/UD

Delegation till FC/UD enligt RS F14

Del

A.6

Beslut om löneförändring för enskild
medarbetare under löpande
avtalsperiod. Avser endast anställda
som ges förändrade arbetsuppgifter
med ökad svårighetsgrad.
Tecknande av kollektivavtal angående
turlista enligt LAS.
Tillåtande av eller förbud mot att
utföra bisyssla.

RS F19

FC/UD

Delegation till FC/UD enligt RS F16

Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas vid
anställningar om minst 2 veckor (GVN § 9 2012-02-08).
Delegation till FC/UD enligt RS F06 vidare till: AC, Re, EC,
handläggare gällande medarbetare med anställning
reglerad av BEA
Delegation till FC/UD enligt RS F06 vidare till: AC, Re, EC,
handläggare gällande medarbetare med anställning
reglerad av BEA
Beslut fattas efter samråd med HR
Denna gäller anställningar mer än 2 veckor. Se A.3. .
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas vid
anställningar om minst 2 veckor (GVN § 9 2012-02-08).
Delegation till FC/UD enligt RS F06 vidare till: AC, Re,
EC, Vikarieförmedlare
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Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Del

A.7

Uppsägning, avskedande utom
anställda inom OSA (offentligt
skyddad anställning).

FC/UD

Del

A 7.1

Avstängning av en medarbetare.

FC/UD

Vst

A.8

Del

A.9

Beslut om anställnings upphörande
gällande anställda i offentligt skyddad
anställning (OSA/BEA).
Beslut om disciplinpåföljd.

Vst

A.10

Vst

Beslut

Lagrum

BEA kap 7, § 24

FC/UC
& HRC

AC

AC

EC

EC

Re

Anm.

Re
Delegation till handläggare gällande medarbetare med
anställning reglerad av BEA

Handläggare
BEA
FC/UD

AC

EC

Re

Samråd med HR

Deltagande i kurser, konferenser och
liknande med lön (AB § 7).

FC/UD

AC

EC

Re

Re har rätt att vidaredelegera till biträdande rektor
Stäm av med överordnadchef

A.11

Fastställande av ledar/medarbetarkontrakt.

Överordnad
chef

Vst

A.12

Utförande av
arbetsmiljöarbetsuppgifter.

AFS 2003:4, 6§

Resp. chef och
arbetsledare
utifrån mottagen
fördelning av
arbetsmiljöuppgifter

Del

A.13

Nyanställning av obehörig lärare för
längre tid än sex månader och upp till
ett år, då lärare som uppfyller krav
enligt Skollagen saknas.

Skollagen §§ 18 och
19.

HRC

A.14

Nyanställning av obehöriga lärare med
särskilda ämneskunskaper för längre
tid än sex månader och upp till tre år,
då lärare som uppfyller kraven enligt
skollagen saknas.
Genomförande av förhandlingar av
förvaltningsövergripande och/eller
principiell karaktär enligt MBL 11 - 13
Genomförande av förhandlingar av 38
§§, samt information enligt MBL § 19.

Skollagen kap 2 §§
21 och 22

HRC

Del

A.15

Del

A.16

Del

A.17

Genomförande av förhandlingar enligt
MBL 14 §.

HRC
FC/UD med rätt
att
vidaredelegera
HRC

Särskilda beskrivningar i enlighet med Arbetsmiljöverkets
föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, se föreskrift i
länk.

AC

Undantagsregel då legitimerad och/eller behörig lärare
saknas inom den kommunala gymnasie- och
vuxenutbildningen.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas vid
anställningar om minst 2 veckor (GVN §9 2012-02-08).
Anställningar som är mindre än 6 månader går under
ärende nr A.1
Undantagsregel då legitimerad och/eller behöriglärare
saknas inom den kommunala gymnasie- och
vuxenutbildningen. Beslut fattas efter samråd med HR.
Anställningar som är mindre än 6 månader går under
ärende nr A.1
Normalt sett hanteras dessa frågor inom ramen för
samverkansavtalet.

Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Del

A.18

Del

FC/UC
& HRC

AC

Genomförande av samverkan enligt
regionens samverkansavtal.

FC/UD

AC

A.19

Organisationsförändringar inom eget
verksamhetsområde, inklusive
inrättande, förändring och indragning
av anställning.

FC/UD

Del

A.20

Del

A.21

Del

A.22

Vst

A.23

Vst

A.24

Förflyttning mellan
verksamhetsansvarigas
beslutsområden
Entledigande på medarbetarens egen
begäran, samt medgivande om
förkortad uppsägningstid.
Överenskommelse om
avgångsvederlag med enskild
medarbetare enligt regionens
riktlinjer.
Flyttningsersättning till nyanställd
medarbetare enligt regionens
riktlinjer.
Rehabiliteringsansvar enligt lagar,
avtal och riktlinjer.

Del

A.25

Del

A.26

Del

A.27

Vst

A.28

Beslut

Ledighet med lön och bibehållna
förmåner för fackliga uppdrag inom
eget
rektorsområde/verksamhetsområde i
enlighet med LFF (lagen om facklig
förtroendeman).
Ledighet med lön och bibehållna
förmåner för förvaltnings- eller
kommungemensamma fackliga
uppdrag i enlighet med LFF.
Ledighet med lön och bibehållna
förmåner för facklig utbildning i
enlighet med LFF.
Ledighet som regleras av lagar och
avtal, samt i kommunens riktlinjer.

Lagrum

AB § 33
BEA § 24

EC

Re

Anm.

EC

Re

AC

EC

Re

FC/UD

AC

EC

Re

Övergripande ärenden hanteras i central
samverkansgrupp. Arbetsplatsträffar och
medarbetarsamtal genomförs enligt Region Gotlands
regler. Ansvarig är överordnad chef.
I samråd med närmast överordnad chef.
Beslut om övergripande organisationsförändringar
delegeras ej.
Avveckling/stängning eller start/öppnande av en hel skola
eller förskola delegeras ej.
I samråd med HR

FC/UD

AC

EC

Re

FC/UD

Re har rätt att vidaredelegera till underställd chef med
budget och personalansvar.
Kostnadsansvar regleras i särskild ordning.

HRC

AC

EC

Re

Enligt Region Gotlands riktlinjer (Se personalhandbok)

FC/UD

AC

EC

Re

Chefen har rätt att vidare förmedla ansvaret

RS F15

FC/UD

AC

EC

Re

Avser endast s k "rörlig tid".

RS F15

HRC

Avser endast s k "rörlig tid".

RS F15

HRC

Avser endast s k "rörlig tid". Beslut fattas efter samråd
med arbetsgivarenheten, ledningskontoret.

FC/UD

AC

EC

Re

Ledighet med lön och bibehållna förmåner enligt LFF
beslutas enligt punkt 25 – 26.

Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Del

A.29

Del

A.30

Del

A.31

Fastställande av särskilda villkor för
bibehållen lön vid studieledighet. (AB
§ 26)
Beviljande av ledighet med
löneförmåner för studier enligt
särskilda villkor beslutade av
förvaltningschef. (AB § 26)
Krav på läkarintyg från första
sjukdagen.

Del

A.32

Del

A.33

Del

A.34

Del

A.35

Begäran om läkarintyg i samband med
anställning (AB § 3).
Underrättelse om omreglering av
sysselsättningsgrad vid partiell
sjukersättning (AB § 12).
Beslut om särskild avtalspension i
enlighet med PFA och KAP-KL, samt
regionens riktlinjer.
Beslut om arbetstidens förläggning.

Vst

A.36

Beslut angående övertalighet.

Del

A. 37

Avstängd enligt smittskyddslagen

Beslut

Lagrum

FC/UC
& HRC

AC

EC

Re

Anm.

FC/UD
FC/UD

AC

EC

Re

AB § 28

FC/UD

AC

EC

Re

AB § 3

HRC

AB § 12

HRC

RS F11

FC/UD

AB § 13, moment 5

FC/UD

Beslut fattas efter samråd med HR

Delegation till FC/UD enligt RS F10
Vid avvikelse från Region Gotlands riktlinjer fattas beslut
enligt RS delegationsordning.

AC

EC

Re

AC

EC

Re

FC/UD
AB § 10, mom 4

FC/UD

Lagrum

Beslut fattas av:

B. Ekonomi
Del

B.1

Fastställande av beslutsattestanter

Vst

B.2

Vst

B.3

Vst

B.4

Hantering av krav, avskrivning av
fodran
Förhandling och avtal med företag om
ersättning för arbetsplatsförlagt
lärande (APL)
Fördelning och omdisponering av
driftmedel.

EkC

Attestreglement för
Region Gotland

Ekonomichef bemyndigas att löpande under året utse
attestanter och göra de förändringar som är nödvändiga i
attestförteckningarna på grund av avgångar och
nyanställningar mm.

EkC
Re
EC
FC/UD

AC

EC

Re

I samråd med EkC

Ärende
nr

Ärendebeskrivning

Vst
Del

B.5
B.6

Resursutnyttjande inom anslag
Beslut till rätt att inneha inköpskort

Del

B.7

Beslut om stipendier

Vst

B.8

Budgetansvarig

Vst

B.9

Direktupphandling vid värde 0-10 000
kronor
Direktupphandling vid värde 10 000100 000 kronor

FC/UD

AC

EC

Re

Prisförfrågan hos minst tre företag (leverantörer)
Gäller inom sitt budgetområde

Del

B.10

Direktupphandling vid värde 100 000534 000 kronor

FC/UD

AC

EC

Re

Prisförfrågan genomföras skriftligt och skickas till minst tre
leverantörer. Offertförfrågan dokumenteras och
diarieförs.
Processen i samråd med EkC.

Del

B.11

Upphandling större än 534 001
kronor

FC/UD

VST

B.12

Av staten helt finansierade projekt

FC/UD

AC

EC

Re

DEL

B.13

Fler åriga projekt som ska
medfinansieras av Region Gotland och
som ryms inom sin egen budget

FC/UD

AC

EC

Re

B.14

EU projekt som löper över flera år
med delfinansiering
Försäljning av övrig
lös egendom
Firmateckningsrätt där så krävs för att
verkställa av nämnden fattade beslut.

Delegeras ej

Beslut

Del

B.15

Del

B.16

Lagrum

FC/UC
& HRC

AC

EC

Re

Anm.

FC/UD

AC

EC

Re

Enligt attestförteckning
Enligt fastställd attestlista.
I samråd med EkC
Överklagan till allmän förvaltningsdomstol

EC

Re

FC/UD
RS 2013/724 § 86

FC/UD

Inget krav på prisjämförelse

Upphandlingar till ett värde överstigande 534 000 kronor
delegeras UD och sker i samråd med
regionsstyrelseförvaltningen och dess riktlinjer
Processen i samråd med EkC.
I samråd med överordnad chef.
Bidrag där EN ansökan kan göras per huvudman görs i
samråd med FC/UD
I samråd med överordnad chef och EkC
Projekt som löper över flera budgetår och där nämndens
samlade ansvar överstiger 1000 tkr delegeras ej.

RS § 192 , RS 2013/303,Regler om försäljning
av regionens lösa egendom 2013-05-13

GVN 2016/180 Fastställd av gymnasiet - och vuxenutbildningsnämnden, 2016-12-12, § 128 (ersätter tidigare av nämnden tagen delegationsordning)
Reviderad 2017-02-09, 2017-06-14, 2017-10-25, 2018-02-06, 2018-05-02, 2018-10-23, 2019-03-21, 2019-10-25, 2020-03-18, 2020-09-16

C. Övriga administrativa ärenden
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

C.1

Personuppgiftsombudets förteckning

PuL §§38-40

PUL Ombud

Vst

C.2

Beslut att lämna ut allmän handling eller
uppgifter i allmän handling

Respektive
tjänsteman

Vst

C.3

Beslut att lämna ut allmän handling eller
uppgifter i allmän handling till enskild
med uppställande av förbehåll
Beslut att inte lämna ut allmän handling
eller uppgifter i allmän handling med
stöd av TF och OSL

TF 2 kap. 12-14
§§
OSL 6 kap. 3-9
§§
OSL 10 kap. 14
§

FC/UD

Del

TF 2 kap. 14-15
§§
OSL 6 kap. 3-9
§§

FC/UD

Del

C.4

Överklagas
till

Kommentar
”39 § Personuppgiftsombud skall föra en förteckning
över de behandlingar som den personuppgiftsansvarige
genomför”
Beslut om utlämnande anmäles inte till nämnden.
I första hand prövas begäran av den som svarar för
vården av handlingen. I tveksamma fall ska den anställde
låta myndigheten (utbildningschefen) göra prövningen.

C.5

Prövning om överklagande inkommit
inom giltig tid (så kallad rätt
tidsprövning)

FL 24-25 §§

FC/UD

Vst

C.6

Kommunallagen
6:36

Ordförande

Del

FC/UD

Del

Avser det beslut fattat av FC/UD delegeras detta ej.

FC/UD

Del

C.11

Beslut å nämndens vägnar i de fall som är
så brådskande att nämndens beslut inte
kan avvaktas
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ledamöters
och ersättares deltagande i kurser,
konferenser o dylikt.
Yttrande över laglighetsprövning av ett
delegerat beslut
Yttrande, omprövning eller överklagande
av delegationsbeslut
Utfärda fullmakt att företräda GVN
och föra dess talan vid domstolar
och myndigheter
Tecknande av hyreskontrakt

Beslut att inte lämna ut allmän handling anmäles till
nämnden (beslut får överklagas hos
förvaltningsdomstolen). Om beslut om att inte lämna ut
allmän handling överklagas, ska beslutsdelegatens
yttrande anmälas.
Om skrivelsen (överklagandet) inte avvisas enligt FL 24 §,
skall skrivelsen och övriga handlingar i ärendet lämnas
till den myndighet som ska pröva överklagandet (FL 25
§).
Beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

C.12
C.13

Arkivansvar
Beslut om fördelning av”Pengar i påse”

C.7

C.8
C.9
C.10

FörvR

Ordförande

FörvR

Avser det beslut fattat av FC/UD delegeras detta ej

FC/UD
FC/UD med rätt
att vidaredelegera
Nämndsekr.
EC

Del
Vst
Del
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C.14
C.15

Emotta delgivning
Rätt att besluta i aktiviteter som
sammanhänger med åligganden enligt
EU:s dataskyddsförordning till
förvaltningschef med rätt till
vidaredelegering

FC/UD, Nämnds
FC/UD med rätt
att vidare
delegera

Del
Del

D. Alla skolformer
Ärendenummer
D.1
D.2

Ärendebeskrivning
Yttranden i Skolinspektionens
tillsynsärenden
Yttrande till Skolinspektionen,
Skolverket, DO
Diskrimineringsombudsmannen),
BO (Barnombudsmannen)samt JO
(Justitieombudsmannen/Riksdagens
ombudsmän).

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

Skolchef

Del

-

Skolchef

Del

Kommentar

10
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E. Gymnasieskolan
Under kan ni läsa om gymnasieskolan utifrån de som nämnden har delegerat gällande skollagen och gymnasiereformen Skollagen
Skollagen kapitel 4 – Kvalitet och inflytande
Ärendenummer
E.1

Ärendebeskrivning
Hantera inkomna klagomål samt besluta
om nödvändiga åtgärder om det
genom klagomålet framkommer att det
finns brister i verksamheten.

Lagrum etc
SL 4:7

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

FC/UD med rätt
att vidaredelegera

Del

-

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

-

För mer information se Skolverkets dokument om
Trygghet och studiero, främst avsnittet Avstängning i de
frivilliga skolformerna.

Skollagen kapitel 5 – Trygghet och studiero
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

E.2

Prövning av rektors beslut om
avstängning av elev i de frivilliga
skolformerna

SL 5 §17 -

FC

Del

E.4

Avstängning av elev från utbildning med
praktiska inslag

SL 5 §19

FC

Del

Om det kan antas att förutsättningarna för avstängning
enligt första stycket är uppfyllda och det är nödvändigt
på grund av brådskande omständigheter, får rektorn
besluta om omedelbar avstängning.

Skollagen kapitel 6 – Åtgärder mot kränkande behandling
Ärendenummer
E.5

Ärendebeskrivning
Utreda omständigheter kring
uppgivna kränkningar och i
förekommande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.

Lagrum etc
SL 6:6-10

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

FC/UD med rätt
att vidaredelegera

Del

-

Anmälan enl §§ 7-8, 10 (…rektor skyldig anmäla detta till
huvudman… (som) är skyldig att skyndsamt utreda..). Ref
till BEO 2012-04-12.
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Skollagen kapitel 15 - Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

E.6

Beslut om antagning till åk 1

SL 15:12

An

Del

SÖN

E.7

Elevers resetillägg och
inackorderingstillägg för utbildning vid
ungdomsgymnasium eller
vuxengymnasium
Beslut att elev ska hålla sig med enstaka
egna hjälpmedel

SL 15:32

An

Del

FörvR

SL 15:17

Re

Del

-

Typ av
beslut

Överklagas
till
-

För mer information se Skolinspektionens infoblad om
avgifter i skolan, följ länk här.
Se även SL 15:18

-

Inom ramen för befintlig budget.

E.8

Antagningsdelegerade svarar för antagningen, på
nämndens vägnar. Delegaten fattar beslut såväl av
rutinmässig beskaffenhet som med hänsyn till särskilda
eller synnerliga skäl. Beslut får överklagas till
Skolväsendets överklagandenämnd (SÖN).

Huvudmannen ska kunna redovisa hur eleven fått sin
garanterade undervisningstid.

Skollagen kapitel 16 – Utbildning på nationella program i gymnasieskolan
Ärendenummer
E.9

E.10

E.11

Ärendebeskrivning
Ett skriftligt avtal (utbildningskontrakt)
ska upprättas för varje elev och
arbetsplats och undertecknas av
eleven, skolhuvudmannen och den
juridiska eller fysiska person
som tillhandahåller den
arbetsplatsförlagda delen av den
gymnasiala lärlingsutbildningen.
Skolhuvudmannen ska se till
att utbildningskontrakt upprättas.
Beslut att en elevs utbildning på ett
nationellt program till sitt innehåll får
avvika från vad som annars gäller för
programmet, om särskilda skäl finnes.
Beslut att utbildningen för en elev får
fördelas över längre tid än tre läsår.

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

SL 16:11a

Re

Del

SL 16:14

Re

Del

SL 16:15

Re

Del

Kommentar
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E.12

Beslut om behörighet och mottagande

SL 16:36,

An

Del

SÖN

E.13

Mottagande i första hand

SL 16:43-44

An

Vst

SÖN

E.14

Mottagande i andra hand

SL 16:47

An

Vst

SÖN

E.15

Yttrande/beslut om skolgång i annan
kommun

SL 16:48

An

Vst

Antagningsdelegerade svarar för antagningen, på
nämndens vägnar. Delegaten fattar beslut såväl av
rutinmässig beskaffenhet som med hänsyn till särskilda
eller synnerliga skäl. Beslut får överklagas till
Skolväsendets överklagandenämnd (SÖN).
Antagningsdelegerade svarar för antagningen, på
nämndens vägnar. Delegaten fattar beslut såväl av
rutinmässig beskaffenhet som med hänsyn till särskilda
eller synnerliga skäl. Beslut får överklagas till
Skolväsendets överklagandenämnd (SÖN).
Antagningsdelegerade svarar för antagningen, på
nämndens vägnar. Delegaten fattar beslut såväl av
rutinmässig beskaffenhet som med hänsyn till särskilda
eller synnerliga skäl. Beslut får överklagas till
Skolväsendets överklagandenämnd (SÖN).

Skollagen kapitel 17 – Utbildning på introduktionsprogrammet i gymnasieskolan
Ärend
enumm
er
E.16
E.17
E.18
E.19
E.20

Ärendebeskrivning

Lagrum
etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

Beslut att förlänga preparandutbildning till två år,
om synnerliga skäl finnes
Beslut att introduktionsprogram inte omfattar
heltidsstudier
Beslut om plan för utbildningen på
introduktionsprogram
Synnerliga skäl till antagning till yrkesintro/ind.alt.

SL 17:5

Re

Del

SL 17:6

Re

Del

-

SL 17:7

Re

Del

-

SL 17:11

FC

Del

SÖN

Ta emot behöriga sökanden som inte hör hemma i
Gotlands kommun eller samverkansområdet för
utbildningen till programinriktat individuellt val eller
yrkesintroduktion som har utformats för en grupp
elever.

SL
17:14,
19,

An

Del

Kommentar

13

GVN 2016/180 Fastställd av gymnasiet - och vuxenutbildningsnämnden, 2016-12-12, § 128 (ersätter tidigare av nämnden tagen delegationsordning)
Reviderad 2017-02-09, 2017-06-14, 2017-10-25, 2018-02-06, 2018-05-02, 2018-10-23, 2019-03-21, 2019-10-25, 2020-03-18, 2020-09-16
E.21

E.22
E.23

E.24

Ta emot ungdomar från andra kommuner till
preparandutbildning,
yrkesintroduktion som inte har utformats för en
grupp elever, individuellt alternativ eller
språkintroduktion får ta emot ungdomar som
uppfyller behörighetsvillkoren för respektive
utbildning även om de inte kommer från kommunen
Beslut om interkommunal ersättning för
programinriktat individuellt val
Huvudmannen för en fristående gymnasieskola är
skyldig att ta emot en elev till yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion bara om
huvudmannen och elevens hemkommun har kommit
överens om det bidrag som kommunen ska betala till
huvudmannen för utbildningen
Bidrag för den del av utbildningen som avser det
stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet
för yrkesprogrammet.

SL 17:21

Re

Del

SL
17:2326
SL
17:2931

An

VST

An

DEL

SL
17:35,
17:36

An

DEL

I samråd med EkC
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Skollagen kapitel 28 - Överklagande
Ärendenummer
E.26
E.27

Ärendebeskrivning
Överklagande: Yttrande - resetillägg och
inackorderingstillägg
Överklagande antagning:
Yttrande vid överklagande

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till
FörvR

SL 28:5 (p6)

An

Del

SL 28:12 (punkt
7 eller 13)

An

Del

SÖN

Kommentar

Antagningsdelegerade svarar för antagningen, på nämndens
vägnar. Delegaten fattar beslut såväl av rutinmässig
beskaffenhet som med hänsyn till särskilda eller synnerliga skäl.
Beslut får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd
(SÖN).

Skollagen kapitel 29 – Övriga bestämmelser
Ärendenummer
E.28

Ärendebeskrivning
Personer som är folkbokförd på Gotland
enligt folkbokföringslagen, eller har
uppehållstillstånd, är asylsökande eller
via EU-rätten har rätt att söka utbildning.
Dessa personer har rätt till utbildningen
endast om det påbörjat den innan de fyllt
18 år.

Lagrum etc
SL 29:2-5

Delegat /
beslutsfattare
An

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

Vst

Gymnasieförordningen
Gymnasieförordningen kapitel 3 - Lärotider
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

E.29

Läsårstider

GyF 3:1-2

FC/UD

Del

-

E.30

Läsåret ska börja i augusti och sluta
senast i juni. Huvudmannen får för en
viss utbildning besluta om andra tider om
utbildningsinslag förutsätter andra
läsårstider. Dagarna för höst- och
vårterminens början och slut beslutas av
huvudmannen.

GyF 3:2

FC/UD

Del

-

Terminstider beslutas av huvudman. Alla lovdagar kan
beslutas av rektor.
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Gymnasieförordningen kapitel 4 – Utbildningens innehåll och omfattning i gymnasieskolan
Ärendenummer
E.31
E.32

E.33

E.34
E.35

Ärendebeskrivning
Beslut om undervisningstimmar för kurs
och fördelning över läsåret.
Beslut om kurser som erbjuds som:
 programfördjupning
individuellt val
Beslut att arbetsplatsförlagt lärande
(APL) ska finnas på högskoleförberedande program, och i vilken
omfattning
Beslut att undervisning motsvarande det
arbetsplatsförlagda lärandet förläggs till
skolan.
Beslut om antalet undervisningstimmar
för varje kurs för att gymnasiearbetet
och fördelning av undervisningstid över
året.

Lagrum etc
GyF 4
GyF 4:6
GyF 4:7
GyF 4:12

Delegat /
beslutsfattare
Re
Re

Typ av
beslut

Överklagas
till

Del

-

Re

Del
Del
Del

GyF 4:13

Re

-Del

GyF 4:22

Re

Del

Kommentar

-

-

-

Gymnasieförordningen kapitel 5 – Avvikelser inom de nationella programmen
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

SÖN

Antagningsdelegerade svarar för antagningen, på nämndens
vägnar. Delegaten fattar beslut såväl av rutinmässig
beskaffenhet som med hänsyn till särskilda eller synnerliga skäl.
Beslut får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd
(SÖN).

E.36

Urval och antagning till särskild variant
och riksrekryterande utb

GyF 5:8, 16, 26

An

Vst

E.37

Ansökningar till NIU och LIU

GyF 5:30

An

Vst

Gymnasieförordningen kapitel 6 - Introduktionsprogram
Ärendenummer
E.38

Ärendebeskrivning
Urval och antagning PRIV

Lagrum etc
GyF 6:1-2

Delegat /
beslutsfattare
An

Typ av
beslut

Överklagas
till

Del

SÖN

Antagningsdelegerade svarar för antagningen, på nämndens
vägnar. Delegaten fattar beslut såväl av rutinmässig
beskaffenhet som med hänsyn till särskilda eller synnerliga skäl.
Beslut får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd
(SÖN).
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E.39
E.40
E.41
E.42
E.43
E.44

E.45

Beslut om vilka kurser, grundskoleämnen
och andra insatser som ska ingå i en
preparandutbildning
Beslut om vilka kurser, grundskoleämnen
och arbetsplatsförlagt lärande som ska
ingå i ett programinriktat individuellt val.
Beslut att skolförlägga hel
yrkesintroduktion
Beslut om utformning av individuellt
alternativ
Inför mottagandet av en elev till
språkintroduktion ska i god tid göra en
bedömning av elevens språkkunskaper.
Fortlöpande bedöma elevens
kunskapsutveckling i övriga ämnen för
att eleven så snart som möjligt ska
komma vidare i sin utbildning.
Beslut om utformning av
språkintroduktion.

GyF 6:3

Re

Del

GyF 6:4

Re

Del

GyF 6:5

Re

Del

GyF 6:6

Re

Del

GyF 6:7

Re

Del

GyF 6:7

Re

Del

GyF 6:8

Re

Del

-

Gymnasieförordningen kapitel 7 – Behörighet, urval och förfarande vid antagning
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

E.46

Beslut om fri kvot vid urval till nationellt
program

GyF 7:2

An

Vst

E.47

Beslutar om det antal platser som
ska avsättas

7:3

An

Del

E.48

Metoden vid antagning till nationella
program och fördelning av elever
Fördelning av elever på inriktningar i
högre årskurs då inriktningsgaranti ej
medgivits.
Beslut om antagning vid senare tidpunkt
(efter att reservantagningen är slutförd)
Byte av studieväg innan
reservantagningen är slutförd
Byte av studieväg efter
reservantagningen är slutförd

7:5

An

Del

GyF 7:6a

Re

Vst

GyF 7:8

Re

Del

GyF 7:9

An

Del

GyF 7:9

Re

Del

E.49
E.50
E.51
E.52

Överklagas
till

-
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Gymnasieförordningen kapitel 9 - Stödåtgärder
Ärendenummer
E.53

Ärendebeskrivning
Beslut att för en elev fördel
undervisningen på ett nationellt program
över längre tid än tre år

Lagrum etc
GyF 9:7

Delegat /
beslutsfattare
Re

Typ av
beslut

Överklagas
till

Del

Gymnasieförordningen kapitel 12 - Elever
Ärendenummer
E.54

Ärendebeskrivning
Ta emot en sökande i gymnasieskolan
som inte anses bosatt i Sverige

Lagrum etc
GyF 12:11

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

Vst

SÖN

Antagningsdelegerade svarar för antagningen, på nämndens
vägnar. Delegaten fattar beslut såväl av rutinmässig
beskaffenhet som med hänsyn till särskilda eller synnerliga skäl.
Beslut får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd
(SÖN).

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

FC/UD med rätt
att vidaredelegera

Del

-

An

F. Kommunal vuxenutbildning
Skollagen
Skollagen kapitel 4 – Kvalitet och inflytande
Ärendenummer
F.1

Ärendebeskrivning
Hantera inkomna klagomål samt besluta
om nödvändiga åtgärder om det
genom klagomålet framkommer att det
finns brister i verksamheten.

Lagrum etc
SL 4:7
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Skollagen kapitel 5 – Trygghet och studiero
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

-

För mer information se Skolverkets dokument om
Trygghet och studiero, främst avsnittet Avstängning i de
frivilliga skolformerna.

F.2

Prövning av rektorsbeslut om
avstängning av elev i de frivilliga
skolformerna

SL 5 §17 -

FC/UD

Del

F.3

Avstängning av elev från utbildning med
praktiska inslag

SL 5 §19

FC/UD

Del

Om det kan antas att förutsättningarna för avstängning
enligt första stycket är uppfyllda och det är nödvändigt
på grund av brådskande omständigheter, får rektorn
besluta om omedelbar avstängning.

Skollagen kapitel 6 – Åtgärder mot kränkande behandling
Ärendenummer
F.4

Ärendebeskrivning
Utreda omständigheter kring
uppgivna kränkningar och i
förekommande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.

Lagrum etc
SL 6:6-10

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

FC/UD med rätt
att vidaredelegera

Del

-

Anmälan enl §§ 7-8, 10 (…rektor skyldig anmäla detta till
huvudman… (som) är skyldig att skyndsamt utreda..). Ref
till BEO 2012-04-12.

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

Skollagen kapitel 20 – Kommunal vuxenutbildning
Ärendenummer
F.5
F.6
F.7
F.8

Ärendebeskrivning
Beslut att böcker och andra lärverktyg
ska anskaffas av eleverna själva eller
erbjudas till självkostnadspris.
Beslut att upphörande av utbildning för
elev och på nytt bereda sådan utbildning
om särskilda skäl finns.
Beslut om mottagande av elev till
gymnasial vuxenutbildning.
Beslut om mottagande av sökande från
annan kommun

Lagrum etc
SL 20:7

Re

Del

-

SL 20 9 §

Re

Del

SÖN

SL 20:13

Re

Del

SÖN

SL 20:14

Re

Del

SÖN

För mer information se Skolinspektionens
informationsblad om avgifter i skolan, följ länk här.
Om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen eller inte gör tillfredställande framsteg.
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F.9

F.10
F.11
F.12

F.13
F.14
F.15
F.16
F.16

En vuxen som är behörig att delta i
utbildning på gymnasialnivå och som har
en examen från ett yrkesprogram i
gymnasieskolan men inte uppnått
grundläggande behörighet till
högskolestudier har rätt att delta i
utbildning på gymnasial nivå i syfte att
uppnå en sådan behörighet.

SL 20:19

Verkställande
tjänsteman

Del

SL 20:21

Re

Del

SL 20:22

Re

Del

SL 20:23

Re

Del

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

SL 20:31-33

Re

Del

SL 20:24

Re

Del

SL 20:25-27

Re

Del

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

SL 20:44 st 2

Re

Del

SL 24:14

Re

Del

Den som har rätt att delta i utbildning på
gymnasial nivå har rätt att delta i sådan
utbildning i en annan kommun än sin
hemkommun eller ett landsting om
utbildningen finns där och inte erbjuds av
hemkommunen. I ett sådant fall är
hemkommunen skyldig att ersätta den
mottagande kommunens kostnader.
Avge yttrande till annan huvudman till
vilken elev från Gotlands kommun ansökt
om vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Besluta att ta emot en sökande till
vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Besluta att anta en sökande till
vuxenutbildning på gymnasial nivå.
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Vuxenutbildningsförordningen
Vuxenutbildningsförordningen kapitel 2 - Utbildningen
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till
-

F.17

Beslut om nationella kurser.

VuxF 2:9

Re

Del

F.18

Ansvar för att en individuell studieplan
upprättas för varje elev
Beslut om att anordna arbetsplatsförlagt
lärande.

VuxF 2:16

Re

Del

VuxF 2:27

Re

Del

F.19

Kommentar
Beslut om utbildningsutbud delegeras ej.

-
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Vuxenutbildningsförordningen kapitel 7 – Övriga bestämmelser
Ärendenummer
F.20
F.21

Ärendebeskrivning
Beslut om utredning som kartlägger
omständigheter vid avstängning av elev
Beslut om upphandling av utbildningar

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Överklagas
till

VuxF 7:4

FC/UD

Del

-

Re

Del

-

Typ av
beslut

Överklagas
till

Kommentar

Se belopp för direktupphandling

G. Yrkeshögskolan
Förordning om yrkeshögskolan
Ärendenummer
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6

G.7

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Ansökan om att en utbildning ska ingå i
yrkeshögskolan
Beslut att yrkesutbildningen ska starta

YrkF 1:2

Tillsätta en ledningsgrupp för den
aktuella yrkesutbildningen inom
yrkeshögskolan
Utse ansvarig utbildningssamordnare

YrkF 4:1-5

Utbildningssamordnare

Del

YrkF 4:6

Re

Del

Re

Del

Resultat ska redovisas nämnden terminsvis.

Re

Del

Högskolans avskiljandenämnd ska pröva frågor om
avskiljande. Nämnden tar upp frågor om avskiljande
endast efter skriftlig anmälan från ledningsgruppen.
Överklagandenämnden för högskolan.

Ledningsgruppen ska ta fram en
arbetsordning över hur
utbildningsresultat ska uppnås
Beslut om avskiljande från
Yrkeshögskolan
Yttrande till Myndigheten för
yrkeshögskolan

Re

Kommentar

Vst

Delegeras ej

YrkF 7:1
YrkL 19, 20

FC/UD
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H. Folkhögskolan
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

H.1

Fastställande av intern budgetram

Styrelse

H.2

Mål och styrdokument samt
policydokument

Styrelse

H.3

Verksamhetsberättelse

Styrelse

H.4

Fastställandet av läsårstider

FC/UD

Vst

H.5

Antagning

Re

Vst

H.6

Intagning av elever efter kursstart

Re

Vst

H.7

Disciplinärenden för kursdeltagare

Re

Vst

H.8

Fastställande av kursutbud, korta kurser

Re

Del

H.9

Fastställande av kursutbud för långa
kurser d.v.s. under ett läsår.
Disciplinära åtgärder – Avstängning
internat
Disciplinära åtgärder – Avstängning
undervisning
Utreda anmälningar om kränkande
särbehandling

Styrelse

H.10
H.11
H.12

Överklagas
till

Kommentar
Redovisa detaljbudget –(regionens budget inkl.
statsbidraget).

Re

Del

Re

Del

Re

Del
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2016/145
26 augusti 2020

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Elevboende Nygårds, folkhögskolan Hemse.
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Nygårds elevboende är ett ärende som har pågått sedan hösten 2016. Efter många
olika förslag och diskussioner har rektorn för Gotlands folkhögskolan tagit slutsatsen
att Nygårds nuvarande funktion och tjänlighet förbättrats i betydande omfattning.
I och med detta avslutas ärendet om Nygårds elevboende.

Beslutsunderlag
Rektor för Gotlands folkhögskola rapport.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
Tekniska nämnden för information

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

Datum 2020-08-25

Till gymnasie/vuxenutbildningsnämnden

Ärende: GVN 2016/145

Förändringar på Nygårds elevboende.
Ur mitt perspektiv som rektor och arbetsmiljöansvarig är bedömningen att Nygårds nuvarande
funktion och tjänlighet förbättrats i betydande omfattning.
Under Corona nedstängningen har fastighetsteknikernas arbetstid fokuserats på att åtgärda de
brister som funnits, gällande brandsäkerhet och mögelangrepp och säkring av eluttag.
De åtgärder som är utförda är, säkrade utrymningsvägar via nya utrymningsbryggor,
mögelsanering och ytbehandling där miljön varit otjänlig.
Dessa åtgärder innebär att Nygårds ur säkerhetsperspektiv och arbetsmiljöperspektiv bedöms
som funktionellt. Frågan om en mera långsiktig renovering eller alternativa fastighetsintressenter
kan skjutas på i, tid.

För Gotlands folkhögskola
Rektor Thomas Nilsson

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

Folkbildning sedan 1876 där människor, kulturer,
livsvillkor och intressen möter varandra.
Vi är en del av Region Gotland

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/214
1 september 2020

Fredrik Johansson
Utredare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av budgetmedel med anledning av att skolformen
särskild utbildning för vuxna (särvux) ingår i skolformen
komvux
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos
regionstyrelsen/regionfullmäktige att 540 000 kronor överförs från barn- och
utbildningsnämndens budget till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
avseende ansvar och befogenhet gällande komvux som särskild utbildning
(tidigare särskild utbildning för vuxna, särvux).

Sammanfattning

Skolformen ”Särskild utbildning för vuxna (särvux)” har upphört som egen skolform
och ingår numera i skolformen komvux som ”komvux som särskild utbildning”.
Särvux tillhör idag barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och ansvaret
föreslås flyttas till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som ansvarar för
kommunal vuxenutbildning (komvux). Detta för att följa intentionen med
lagändringen och omorganiseringen av skolformerna. Förslaget är därför att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör en hemställan till
regionstyrelsen/regionfullmäktige om en budgetöverföring på 540 000 kronor för att
tydliggöra att ansvar och befogenhet för ”komvux som särskild utbildning” flyttas
från barn- och utbildningsnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhet. Förändringarna i ansvaret mellan nämnderna föreslås ske per den 1
januari 2021.
Ärendebeskrivning

Riksdagen beslutade den 3 juni 2020 att ”Särskild utbildning för vuxna (särvux) med
utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada” inte längre ska vara en egen skolform
utan ska ingå i skolformen komvux och dessutom byta namn till ”komvux som
särskild utbildning”. Detta innebär att komvux utökas med två delar: ”komvux som
särskild utbildning på grundläggande nivå” och ”komvux som särskild utbildning på

1 (3)

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
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/214

gymnasial nivå”. Förslaget kommer från regeringens proposition Komvux för stärkt
kompetensförsörjning1 och lagändringen började gälla den 1 juli 20202.
Från och med den 1 juli 2020 består alltså komvux av följande delar:
- komvux på grundläggande nivå
- komvux på gymnasial nivå
- komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
- komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå och
- komvux i svenska för invandrare3.
I propositionen4 görs bedömningen att en sammanhållen vuxenutbildning och
organisatorisk närhet skapar möjligheter för elever i särvux att enklare kunna ta del
av, inte bara de utbildningar som finns inom övriga delar av komvux, utan också av
t.ex. studie- och yrkesvägledning, som finns runt denna skolform.
En bidragande orsak till att få väljer att kombinera studier inom särvux och komvux
kan vara att kommunerna har valt att organisera de olika skolformerna som separata
verksamheter. Vidare görs bedömningen i propositionen att särvux också kommit att
likna barn- och ungdomsskolans skolformer och vuxnas speciella behov har därmed
inte tillgodosetts.
Regelverket för vuxenutbildningen innebär redan i dag att utbildningen ska utformas
så att den enskildes studier inom någon av skolformerna kan kombineras med studier
inom vuxenutbildningens andra skolformer. Den strukturella förändring av
vuxenutbildningen som nu föreslås kommer troligtvis att underlätta sådana
kombinationer.
Bedömning

Särskild utbildning för vuxna (särvux) ingår idag i barn- och utbildningsnämndens
(BUN) verksamhetsområde5 som en del av den samlade särskolan. Eftersom
lagändringen innebär att särvux upphör som skolform för att ingå i skolformen
komvux så är förvaltningens bedömning att verksamhetsansvaret flyttas från BUN
till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN), som ansvarar för kommunal
vuxenutbildning6.
Detta för att fullt ut följa intentionen med omorganiseringen av skolformerna - för
att få fler människor med utvecklingsstörning att kombinera studier inom komvux
och särvux (komvux som särskild utbildning). Genom att särvux blir en del av
komvux (alltså vuxenutbildningen) inkluderas eleverna inom särvux i det större
sammanhang som komvux är.
Förslaget är därför att GVN gör en hemställan till regionstyrelsen/regionfullmäktige
om en budgetöverföring för att tydliggöra att ansvar och befogenhet för ”komvux
som särskild utbildning (särvux)” flyttas från barn- och utbildningsnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet. BUN:s budget för ”komvux
som särskild utbildning” är 540 000 kronor.

Regeringskansliet. Proposition: ”Komvux för stärkt kompetensförsörjning”, 2020-03-16. Länk:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/03/prop.-201920105/ (hämtad 2020-06-25)
2 Riksdagens beslut ”Komvux för stärkt kompetensförsörjning”, 2020-06-03. Länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/arende/betankande/komvux-for-starkt-kompetensforsorjning_H701UbU22 (hämtad 2020-06-25)
3 Regeringens proposition 2019/20:105 ”Komvux för stärkt kompetensförsörjning”. Länk:
https://www.regeringen.se/49490e/contentassets/8a0af8b482c044d6b5e8ada0d9790b29/komvux-for-starktkompetensforsorjning-prop.-201920105 se sidan 12 (hämtad 20120-06-25)
4 Regeringens proposition 2019/20:105 ”Komvux för stärkt kompetensförsörjning”. Länk:
https://www.regeringen.se/49490e/contentassets/8a0af8b482c044d6b5e8ada0d9790b29/komvux-for-starktkompetensforsorjning-prop.-201920105 se sidan 12 (hämtad 20120-06-25)
5 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden. Länk: https://www.gotland.se/102909 (hämtad 2020-06-25)
6 Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Länk: https://www.gotland.se/102906 (hämtad 2020-06-25)
1
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/214

GVN:s reglemente blir oförändrat eftersom det i nämndens reglemente står att GVN
”fullgör Region Gotlands utbildning inom det offentliga skolväsendet för kommunal
vuxenutbildning (komvux)” och ”komvux som särskild utbildning” ingår i
skolformen komvux från 1 juli 2020. BUN:s reglemente behöver däremot revideras
och ett förslag till sådan ändring tas via BUN till regionfullmäktige.
Förändringarna i ansvaret mellan nämnderna föreslås ske per den 1 januari 2021.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats: Förvaltningen bedömer att
ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta beslut med anledning av barnoch elevperspektivet, jämställdhetsperspektivet eller landsbygdsperspektivet. Det
ekonomiska perspektivet har så långt det är möjligt omhändertagits i denna skrivelse.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-01
Proposition 2019/20:105 från Utbildningsdepartementet ” Komvux för stärkt
kompetensförsörjning”
Reglemente för Region Gotlands utbildningsnämnder

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen / Regionfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden för kännedom
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/159
7 september 2020

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesordning för år 2021
Förslag till beslut

•

Sammanträdesordningen för år 2021 godkännes.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utarbetat förslag till
sammanträdesordningen för år 2021.
I förslaget till sammanträdesordningen har bland annat hänsyn tagits till
regionfullmäktiges och regionstyrelsens sammanträdesordning samt
regionstyrelsens/ledningskontorets inlämningstider avseende ekonomisk redovisning.
Bedömning

Förvaltningen har i sitt förslag tagit hänsyn till ledamöternas övriga politiska uppdrag
i regionfullmäktige, regionstyrelsen och dess arbetsutskott. Inlämningstider avseende
ekonomisk redovisning till regionstyrelsen/ledningskontoret har även varit en
utgångspunkt. Förvaltningen bedömer därmed att förslaget är väl avvägt.
Beslutsunderlag
Sammanträdesordning 2021
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Sammanträdesordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 2021
Arbets-utskottet, au

Nämndsammanträde

Förmöte GVN

NOTERING

Tisdag den 19 jan
Lokal:
Storgraut 8:30 -15
(BUN 20 januari)
Tisdag den 9 mars
Lokal:
Storgraut 13–15
(BUN 9 mars fm)
Torsdag den 25 mars
Lokal:
Storgraut 11–15
(BUN 23 mars)
Onsdag den 19 maj
Lokal:
Storgraut 8:30 -15
(BUN 20 maj)

Måndag den 8 februari
Lokal: Ösel 10:00 -16:00
OBS: Samverkan innan nämnd
(BUN 9 februari)
Torsdag den 25 mars
Lokal: Ösel 9–11
(BUN 23 mars)

Lokal: Öland
Lokal: Ösel

 Årsredovisning
 Kompletteringsbudget
(DL RFS/RS 11 februari. RS au är den 10 mars)

Lokal: Ösel

 Strategisk plan och budget DL RFS/RS 8 april.

Tisdag den 13 april
Lokal: Ösel 09:00-16:00
(BUN 15 april)

Lokal: Öland
Lokal: Ösel

 Gymnasieantagning
 Delårsrapport 2021:1
DL RFS/RS 16 april.

Tisdag den 8 juni
Lokal: Ösel 09:00-16:00
(BUN 9 juni)

Lokal: Öland
Lokal: Ösel

 Månadsrapport April - ordförandebeslut
DL RFS/RS 12 maj

Onsdag den 25 aug
Lokal:
Storgraut 11–16
(BUN 24 augusti)
Måndag den 11 okt
Lokal:
Storgraut 8:30-15:00
(BUN 11 okt)
Torsdag den 18 nov
Lokal:
Storgraut 8:30 -15
(BUN 17 nov)

Torsdag den 16 september
Lokal: Ösel 9:00 -16:00
(BUN 13 september)

Lokal: Öland
Lokal: Ösel

 Delårsrapport 2021:2
DL RFS är den 16 sept. RS 5–6, 8 oktober

Tisdag den 26 oktober
Lokal: Ösel 9:00 -16:00
(BUN 28 oktober)

Lokal: Öland
Lokal: Ösel

Onsdag den 8 december
Lokal: Ösel 9:00 -16:00
(BUN 7 december)

Lokal: Öland
Lokal: Ösel

 Kursutbud
 Uppföljning internkontroll plan
 Gemensamt arbetsutskott med BUN
 VP 2022-DL RFS/RS 17 december
 Internbudget (Detaljbudget)
DL RFS/RS 10 december.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Beslut att utse nytt dataskyddsombud
Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser från och med den 28 september
2020 Advokatfirman Singularity Law AB (559089-0785) till dataskyddsombud
med Björn Persson som kontaktperson, varvid Johanna Mörnefälts uppdrag som
dataskyddsombud för nämnden upphör.
2. Förvaltningen chefen ges delegation att byta kontaktperson hos leverantören vid
behov.

Ärendet

Samtliga nämnder inom Region Gotland har en skyldighet att utse ett
dataskyddsombud. Ombudet kan vara internt eller externt. Ombudet ska anmälas till
Datainspektionen på särskild blankett.
Eftersom nämndens nuvarande dataskyddsombud Johanna Mörnefält ska vara
tjänstledig från och med den 28 september 2020, behöver nämnden utse ett nytt
dataskyddsombud. Regionstyrelsen har för det ändamålet samordnat ett avrop om
tjänsteköp från en extern leverantör. Leverantören är Advokatfirman Singularity Law
AB (559089-0785) till dataskyddsombud med Björn Persson som kontaktperson.
Nämnden föreslås utse sagda leverantör och kontaktperson som dataskyddsombud.
Skulle behov av byte av kontaktperson hos leverantören uppstå föreslås även
förvaltningschefen ges rätt att göra det. Vidare föreslås nuvarande dataskyddsombud
befrias från sitt uppdrag.
Som en konsekvens av beslutet behöver nämnden se över och aktualisera sin
information om dataskyddombudet och sina rutiner.

1 (2)

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
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/155

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 04 09 2020 .
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-dataskyddsombud.pdf
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Vuxenutbildningen Region Gotland - caféverksamhet
Förslag till beslut



Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Förvaltningen har undersökt frågan om caféverksamheten i vuxenutbildningens
lokaler strider mot regeln i konkurrenslagen om konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet. Förvaltningen bedömer att ingen konflikt finns även om
Konkurrensverket är den instans som utreder om konkurrensbegränsande beteenden
skadar förutsättningar för konkurrens. Vuxenutbildningen bedriver en verksamhet
som deltagare och konsumenter förväntar sig ska finnas i anslutning till
huvudverksamheten, som exempelvis ett café på en skola eller i en simhall, eller en
lunchrestaurang vid en vårdcentral, så kallad anknytningskompetens. Ur ett
elevsocialt perspektiv är det också värdefullt med en sådan verksamhet i anknytning
till huvudverksamheten.
Ärendebeskrivning

På arbetsutskottet den 27 augusti 2020 fick förvaltningen i uppdrag att undersöka om
caféverksamheten på vuxenutbildningen strider mot konkurrenslagstiftningen.
Caféverksamheten drivs av vuxenutbildningen, alltså en offentlig aktör, och riktar sig
i första hand till deltagare, elever och medarbetare - eftersom verksamheten finns
inne i vuxenutbildningens lokaler.
Regeln i konkurrenslagen, konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) 1,
syftar till att undvika snedvridning av konkurrensen när kommuner och regioner,
eller deras företag, uppträder som säljare på marknaden. KOS innebär att domstol
kan förbjuda staten, kommuner och landsting att sälja varor och tjänster på ett sätt
som begränsar konkurrensen. Begreppet offentlig säljverksamhet betyder att en offentlig
verksamhet är av ekonomisk eller kommersiell natur. Konkurrensbegränsning innebär i

1

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet regleras i 3 kap. 27–32 §§ konkurrenslagen
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det här sammanhanget att staten, kommuner eller landsting snedvrider eller hämmar
en effektiv konkurrens2.
Konkurrensverket utreder om ett konkurrensbegränsande beteende skadar
förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Vad som leder till
konkurrensbegränsande effekter beror bland annat på hur situationen ser ut på den
aktuella marknaden3. Exempelvis kan det vara neutralt för konkurrensen om en
offentlig aktör upprätthåller service på områden där det saknas kommersiellt utbud.
Varje fall är dock unikt och måste bedömas för sig.
Konkurrensverket skriver: ”En kommun som bedriver näringsverksamhet kan
omfattas av de så kallade KOS-reglerna. Den fråga Konkurrensverket ställer sig är
om det påstådda problemet orsakar skada för konkurrensen och konsumenterna.
Konkurrensverket prioriterar ärenden där konkurrensproblemen är tydliga. Ett
konkurrensproblem är tydligast när ett eller flera privata företag kan visa på konkreta,
mätbara och dokumenterade skador eller riskerar sådana skador”4.
Bedömningen om en viss säljverksamhet eller förfarandet i en säljverksamhet
snedvrider eller hämmar konkurrens görs stegvis (se ”Snabbanalys” från SKR som
exempel). Om det finns annan lagstiftning som medger att säljverksamheten bedrivs
inom ramen för den offentliga aktörens uppdrag så är det i sig ett undantag från
reglerna. Den kommunala kompetensen5 enligt kommunallagen kan exempelvis vara
en sådan lagstiftning och har en stor betydelse för bedömningen6.
En kommun får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på
att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i
kommunen7. Vanligtvis handlar det i dessa fall om bostadsföretag, el- och värme,
avfallshantering, fritidsanläggningar och campingplatser.
Kommersiell smårörelse i anslutning till kommunala/regionala anläggningar,
exempelvis café vid sjukhus, vårdcentral, simhall och äldreboende, blir oftast
kompetensenlig enligt så kallad anknytningskompetens8. Detta om rörelsen har
anknytning till en erkänd kommunal verksamhet och det skulle te sig opraktiskt eller
verklighetsfrämmande att inte tillåta den, eftersom den genomsnittlige
besökaren/konsumenten förväntar sig att sådan service ska erbjudas vid
huvudverksamheten9. Det kan även vara kompetensenligt att en kommun såsom
arbetsgivare har en personalrestaurang eller ett café.
En offentlig säljverksamhet inom ramen för huvudverksamheten ska vidare hålla sig
till självkostnadsprincipen, alltså inte ta ut högre avgifter än som motsvarar
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller10. Det kan också
vara en aspekt att prissättning skall vara i nivå med den övriga marknaden.

Konkurrensverket. Länk: http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/konkurrensbegransandeoffentlig-saljverksamhet/ (hämtad 2020-08-31)
3 Konkurrensverket fastställer både en produktmarknad och en geografisk marknad för att bedöma konkurrensen på den
aktuella marknaden. Se fotnot 2 för länk.
4 Konkurrensverket. Länk: https://kundo.se/org/konkurrensverket/d/kommun-ger-sig-in-pa-privata-marknaden/ (hämtad 202009-04)
5 Kommunallagen 2 kap. 1 §. Kommunen får ta hand om angelägenheter av allmänt intresse med anknytning till kommunens
område eller deras medlemmar
6 Verksamhet som ligger inom ramen för den kommunala kompetensen kan inte förbjudas
7 Kommunallagen 2 kap. 7 §. Kommunal näringsverksamhet
8 Utöver den lagreglerade kompetensen har i rättspraxis utvecklats ytterligare kompetensgrunder, exempelvis
anknytningskompetens. En verksamhet som anses ha anknytningskompetens ska ha underliggande betydelse för
kärnverksamheten (verksamheten ska alltså vara av ringa omfattning).
9 SKR. Offentlig säljverksamhet. Länk:
https://skr.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/privatautforarekonkurrens/offentligsaljverksamhet.3243.html
(hämtad 2020-09-03)
10 Kommunallagen 2 kap. 6 §. Självkostnadsprincipen
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Konkurrensverket (eller Patent- och marknadsdomstolen) har ännu inte tagit några
för ärendet tillämpbara beslut och domar gällande konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet. Avgörandena handlar bland annat om säljverksamhet inom markoch anläggningsentreprenad, försäljning av tomtmark, gymverksamhet, och
operatörstjänster. Avskrivningsbesluten handlar bland annat om städtjänster och
larmcentraltjänster med mera11.
Bedömning

Det är Konkurrensverket som utreder frågan om konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet föreligger inom en offentlig verksamhet. Förvaltningen har utifrån
aktuella lagrum, domar, praxis, informationsmaterial och förekommande analyser
från SKR och Konkurrensverket dragit slutsatsen att caféverksamheten på
vuxenutbildningen inte strider mot konkurrenslagstiftningen.
Mycket talar för att caféverksamheten ligger inom ramen för den kommunala
anknytningskompetensen. Det handlar om en tjänst som tillhandahålls alla de som
nyttjar den kompetensenliga anläggningen (alltså vuxenutbildningens lokaler). Den
anknytande säljverksamheten ska vara av begränsad omfattning, hålla till
självkostnadsprincipen och bedrivas utan vinstsyfte12 13, vilket överensstämmer med
den verksamhet som drivs. Det är en caféverksamhet som deltagare och
konsumenter förväntar sig ska finnas i anslutning till huvudverksamheten, som
exempelvis ett café på en skola eller i en simhall, eller en lunchrestaurang vid en
vårdcentral.
Det finns vidare inga för ärendet tillämpbara beslut och domar gällande
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Konkurrensverket prioriterar
ärenden där konkurrensproblemen är tydliga - när ett eller flera privata företag kan
visa på konkreta, mätbara och dokumenterade skador eller riskerar sådana skador för
sin verksamhet.
Det kan också anses vara värdefullt för deltagare/medarbetare att kunna erbjudas
sådan verksamhet i anslutning till huvudverksamheten, främst ur ett elevsocialt
perspektiv. Vuxenutbildningen använder även caféet som resurs till att föra dialog
med elever kring värdegrundsarbete och som praktikplats för elever.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-07
SKR/SKL – Offentlig säljverksamhet, snabbanalys (Länk:
https://skr.se/download/18.60cfc0241483112888210c99/1409839483657/sklmagnus-ljung-offentlig-saljverksamhet-metod-sanbbanalys.pdf)
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Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Vuxenutbildningen Region Gotland
Konkurrensverket. Länk: http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/avgoranden/konkurrensbegransande-offentligsaljverksamhet/ (hämtad 2020-09-04)
12 Stockholms tingsrätt, dom. Länk: http://www.konkurrensverket.se/globalassets/konkurrens/domar/tingsratten_t91112_boras_servicekontor.pdf (hämtad 2020-09-04)
13 SOU ”Kommuner som utförare”. Länk: http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/06/SOU-2020_41_Webb.pdf
(hämtad 2020-09-04) sid 134
11

3 (3)

Offentlig
säljverksamhet

Bestämmelser i konkurrenslagen
(2008:579)
Kommun, landsting och kommunala
företag kan förbjudas att bedriva en
viss säljverksamhet om den
snedvrider/är ägnad att snedvrida,
hämmar eller är ägnad att hämma
konkurrensen
Kommun, landsting och kommunala
företag kan förbjudas att tillämpa ett
visst förfarande i en
säljverksamhet om detta
snedvrider/är ägnat att snedvrida,
hämmar eller är ägnat att hämma
konkurrensen

Modell för ”snabbanalys” –
förbud av hel säljverksamhet

Kompetensenlig verksamhet?
nej

ja

säljverksamhet?

nej

ej förbud

ej förbud

ja

snedvrider/hämmar konkurrensen?
ja

nej

ej förbud

förbud
3

Modell för ”snabbanalys” –
förbud mot förfarande i en säljverksamhet

Förfarande
Säljverksamhet
ja

nej

ej förbud

snedvrider/hämmar konkurrens
ja

nej

ej förbud

försvarbar från allmän synpunkt?
nej

ja

ej förbud

förbud
4

