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Ekonomisk rapport, september 2020.
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

Den samlade årsprognosen från verksamheterna visar ett negativt resultat på 5,3
miljoner kronor. Förvaltningen gör bedömningen att resultatet kommer att förbättras
till att bli ett prognoserat negativt resultat på cirka två miljoner kronor. Förvaltningen
baserar prognosen på att regionfullmäktige har beviljat tilläggsanslag till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden för de nya välfärdsmiljarderna1 som kommit Gotland
till del. Tilläggsanslaget är motsvarande tre miljoner kronor och tilldelas enheten
arbetsmarknad och integration (Vuxkomp). Utöver detta gör förvaltningen
bedömningen att prognosen för utbetalningar till annan huvudman kommer att bli
lägre än tidigare prognostiserat.
”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 m.fl. De interkommunala utbetalningarna och
ersättningarna till fristående huvudman beräknas göra ett negativt resultat på 697 000
kronor.” Text hämtad från delårsrapport 2

1

De nya välfärdsmiljarderna presenterades av regeringen i januari 2020, tilläggsanslag beslut 2020-09-28 RF § 129
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Resultatrapport per den 30 september 2020
Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

Prognos

Intäkter

82 311

84 420

2 109

-9 858

Flödesbidrag rörligt

97 952

97 600

-352

-817

Personalkostnader

-177 035

-176 540

495

4 107

Lokalkostnader

-42 438

-42 343

95

-574

Övriga kostnader

-97 845

-90 613

7 233

1 017

Internt flödesbidrag rörligt

-97 953

-97 600

353

817

-235 008

-225 075

9 933

-5 308

Totaler
Exklusive kommunbidrag

Resultatrapport per den 30 september 2019
Resultatrapport
Intäkter
Flödesbidrag rörligt
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Internt flödesbidrag rörligt
Totaler

Budget

Utfall

Resultat

Bokslut 19

106 821

95 313

-11 509

-27 535

97 163

96 979

-183

722

-189 457

-172 881

16 576

22 938

-42 105

-42 907

-802

-1 792

-103 674

-93 939

9 735

985

-97 242

-97 278

-36

-1 014

-228 494

-214 712

13 782

-5 696

Exklusive kommunbidrag

Ovanstående tabeller (resultatrapport) visar periodens omslutning januari-september
för åren 2020 och 2019. Nettokostnaden ökar för perioden med 10,4 miljoner
kronor, den procentuella ökningen är 4,8 procent. I jämförelse mellan åren minskar
periodens resultat från negativt 13,8 miljoner kronor till positivt 9,9 miljon kronor,
en minskning med 3,9 miljoner kronor.
Intäkterna är 10,9 miljoner kronor lägre för perioden år 2020 i jämförelse med
samma period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är lägre beror
framförallt på en återbetalning nu i september månad av statsbidrag till Skolverket
från vuxenutbildningen med 6,1 miljoner kronor för regionalt yrkesvux, avser
budgetåret 2019. Minskade intäkter för sommarkurser vid folkhögskolan på 1,3
miljoner kronor. Minskade statsbidrag från Arbetsförmedlingen för ”Extra tjänster”
motsvarande 3,6 miljoner kronor. 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 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.
Personalkostnaderna är 3,7 miljoner kronor högre för perioden vilket motsvarar 2,1
procent. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 4,8 miljoner kronor
avser justerade löneökningar för de båda åren. På totalen innebär detta att
personalkostnaderna har minskat om hänsyn tas till justering av löneökningar.
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Samtliga enheter minskar sin personalkostnad förutom vuxenutbildningen som ökar.
Prognosen för året pekar mot ett överskott på 4,1 miljoner kronor.
För periodens utfall är lokalkostnaderna 564 000 lägre i en jämförelse med år 2019.
Avvikelsen för perioden är positiv på 95 000 kronor. Prognosen för året är beräknad
att bli negativ på 574 000 kronor.
Utfallet på övriga kostnader är 3,3 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. Köp av intern huvudverksamhet 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.
Periodens resultat per enhet, tkr
Enhet
Ordförande
Avdelningschef Gyvux arbm
Integrationsenhet
Vuxenutbildning
Folkhögskolan
Ungdomsverksamhet
Arbetsmarknad
Wisbygymnasiet, rektor

2020

Prognos 20

2019

Bokslut 19

207

150

-8

0

-259

-250

-1 188

493

1 675

1 541

928

1 408

7 043

0

16 148

2 090

-1 960

-3 615

67

500

1 883

200

89

189

-884

-1 069

-845

-1 108

2 342

0

7 473

4 735

Övergripande kostnader gymnasieskola
Antagning, interkom. ers.

2 357

-697

1 463

-892

Inack- och reseersättning

282

20

554

467

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp

1 871

2 256

-96

-1 168

-3 430

-3 514

-10 088

-11 461

-IT

-982

-230

-731

-748

-Försörjning

-212

-100

13

-201

9 933

-5 308

13 782

-5 696

-Resursfördelning
Övergripande kostnader samtliga

Nämndens resultat

Periodens resultat för 2020 visar i jämförelse med 2019 ett försämrat resultat från
positivt 13,8 miljoner kronor till positivt 9,9 miljoner kronor, totalt 3,9 miljoner
kronor i resultatförsämring. 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.
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Elevvolymer
Resursfördelningen

Not1

Budget,
tkr

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Prognos, Differens,
tkr
tkr

128 800

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, interkommunal-

Budget,
tkr

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

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

Summa
Totalt

Prognos, Differens,
tkr
tkr

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.
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.
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.
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Verksamhetsplan för år 2021, inklusive beslut om uppföljning
Förslag till beslut

Verksamhetsplan 2021 inkl. bilagor fastställs enligt förslag under förutsättning att
även barn- och utbildningsnämnden fastställer nämnda plan.
 Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera verksamhetsplanens ekonomiska del
innan den expedieras till regionstyrelsen.


Region Gotlands koncernstyrkort beslutades i Regionfullmäktige
2019-06-17 och gäller för perioden 2020 – 2024. Respektive förvaltning gör en
verksamhetsplan kopplat till koncernstyrkortet, utifrån en mall från ledningskontoret.
Verksamhetsplanen skapar en röd tråd från regionfullmäktige via nämnd och
förvaltning, vidare till avdelnings- och enhetsnivå, och knyter ihop regionfullmäktiges
mål med verksamhetsplanering och budget.
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.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2021
Bilaga 1 Mål och aktiviteter fördelat på respektive avdelning
Bilaga 2 indikatorer uppdelade på verksamhet
Bilaga 3 indikatorer uppdelade på mål
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Fastställd av Barn och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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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

Verksamhetsbeskrivning

2.1

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 och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

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, utvärderingar och analyser som förvaltningen hittills
genomfört under 2020 har följande förändringar fastställts;
 Anpassning av antalet mål och aktiviteter för respektive avdelning och verksamhet.
Alla 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 inom kulturskolans verksamhet är i hög utsträckning nöjda.
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
informationskanaler
 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.
Uppdrag från regionfullmäktige – Framtidens förskole- 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
november 2020.
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2.3

Ekonomi – kompletteras i november

Ekonomichef kompletterar med ekonomidelar i november
2.3.1

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
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

2021
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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
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. Skall kompletteras av HR-chef
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 valt att, för avdelningar och i förekommande fall enheter, välja ut mål och
aktiviteter som skall betraktas som extra prioriterade för verksamhetsåret 2021.
Mål följs upp med hjälp av indikatorer och/eller aktiviteter som sedan redovisas i
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beslutsstödsystemet. I varje enskild aktivitetsplan finns det redogjort för aktiviteter, mål
och utvärderingar av egna ansvarsområden. Dessa sammankopplas 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
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Miljöprogram för Region Gotland
Program för god och jämställd hälsa
Likabehandlingspolicy Region Gotland
Region Gotlands Kulturplan 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

Prioriterade aktiviteter

Flertalet av koncernstyrkortets mål och tillhörande aktiviteter ingår i UAF:s ordinarie
statliga och kommunala uppdrag2 och allt redovisas inte i sammanställningen.
Mål och aktiviteter som redovisas i nedanstående tabell skall betraktas som prioriterade för
respektive avdelning eller enhet under verksamhetsåret 2021.
Efter samråd med avdelningar och enheter har förvaltningsledningen beslutat att följande
aktiviteter skall vara prioriterade. 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
2

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

Verksamhet
Förskola, Grundskola,
Kulturskolan, Särskolan, Stödoch utvecklingsavdelningen,
Gymnasiet, Vuxenutbildning,
Arbetsmarknads- och integration,
Folkhögskolan
Väl fungerande övergångar
Förskola, Grundskola, Särskolan,
mellan skolformerna.
Stöd- och utvecklingsavdelningen
Implementera den nationella IT- Särskolan, Fenomenalen,
strategin.
Stöd- och utvecklingsavdelningen
Utökat samarbete mellan
Särskolan, Fenomenalen, Stödskolformer och andra aktörer
och utvecklingsavdelningen,
inom utbildning såsom
Barn- och elevhälsan, Gymnasiet,
universitet.
Vuxenutbildning,
Arbetsmarknads- och integration,
Folkhögskolan, Ungdomsenheten
Utveckla arbetet mot kränkande Förskola, särskolan, Stöd- och
behandling.
utvecklingsavdelningen,
Gymnasiet, Vuxenutbildning,

Se kapitel 2, avsnitt 2.1.1 UAF:s statliga uppdrag och 2.1.2 UAF:s kommunala uppdrag
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god och jämlik hälsa
och alla barn har goda
uppväxtvillkor

Utveckla hälsoarbete i syfte att
öka välmående och uppnå god
arbetsmiljö.
Arbeta med barn, elever,
ungdomar, studerande och
deltagare delaktighet, integritet
och jämställdhet

Kvalitativt samarbete mellan
Barn- och elevhälsan, Barn- och
ungdomspsykiatrin,
socialtjänsten och
Barnhabiliteringen.
Samordna och erbjuda
samhällslotsar till alla
förvaltningar inom Region
Gotland. Erbjuda
föräldragrupper till nyanlända.
Fortsätta samla olika aktörer i
”Nätverket för Pedagogiskt
resursutbud” och arbetar vidare
för att utveckla kulturgarantin
Utbildningsinsatser för chefer,
Mål 3
medarbetare, barn, elever,
Gotland har god
beredskap och förmåga ungdomar, studerande och
deltagare för att skapa trygghet,
att hantera
samhällsstörningar
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

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

Arbetsmarknad och integration

Kulturskolan, grundskolan

Stöd- och utvecklingsavdelningen

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

Målområde Ekonomisk hållbarhet

MÅL
MÅL 4
Ökad befolkning i
arbetsför ålder

AKTIVITET
God likvärdig kvalité i samtliga
verksamheter/enheter.
Verka för ett gott mottagande och
en hållbar etablering av nyanlända
genom att ge stöd på flera språk
inom många olika områden.

Verksamhet
Grundskola
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
vikten av vattnets betydelse för
god kvalitet är
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
regionen

Rutiner för bemanning/kontakt
med verksamheterna.
Utveckla fler E-tjänster även på
andra språk
Följa gällande riktlinjer för
webbtillgänglighet. Utbilda
medarbetare i grunder för
webbtillänglighet och tillgänglighet i
dokument. Region Gotlands mallar
ska användas.

Särskola, stöd- och utveckling
Stöd- och utveckling
Stöd- och utveckling
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Mål 11
Alla som nyttjar
Region Gotlands
tjänster kan vara
medskapande och blir
respektfullt bemötta

Analysera servicemätningen och
göra förbättringar utifrån resultat.
Att systematiskt arbeta med resultat
utifrån
 Elev- och kundenkäter.
 Synpunkter och klagomål.
 Servicemätningar.

Stöd- och utveckling
Grundskola, Särskola, stödoch utveckling, Gymnasiet,
vuxenutbildning,
Folkhögskolan,
arbetsmarknad och
integration, Ungdomsenheten

 Uppföljning av
verksamheterna.
 Delårsrapporter och
analysrapport
Kontrollera tillgängligheten i allt vi
gör
Vara transparenta i våra processer
med en större tydlighet i våra
kommunikationskanaler för att
stödja detta.

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

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.
Utveckla arbetet inom
processkartläggning

Särskola, stöd- och utveckling
Särskola, Gymnasiet,
vuxenutbildning,
Folkhögskolan,
arbetsmarknad och
integration, Ungdomsenheten,
stöd och utveckling
Särskola, stöd- och utveckling
Stöd- och utveckling,
grundskola, kulturskolan,
särskola
Stöd- och utveckling,
Fenomenalen, Gymnasiet,
vuxenutbildning,
Folkhögskolan,
arbetsmarknad och
integration, Ungdomsenheten,
särskola
Stöd- och utveckling,
Förskola, Fenomenalen, barnoch elevhälsan, gymnasiet,
vuxenutbildning,
Folkhögskolan,
arbetsmarknad och
integration, Ungdomsenheten,
särskola
Stöd- och utveckling,
Fenomenalen, särskola
Stöd- och utveckling,
Fenomenalen, särskola
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 aktiviteter som initieras
på regionövergripande nivå.

Alla chefer inom UAF

Ett starkare verksamhetsperspektiv
”bottoms-up” i planer och beslut.
Delaktighet från professioner i val av
utvecklingsinsatser och
kompetensutveckling.
Genomföra de aktiviteter som
definieras i UAF:s
kompetensförsörjningsplan.

Grundskola, Fenomenalen,
stöd- och utveckling, barnoch elevhälsa

Utveckla arbetet med skola-arbetsliv
som hela skolans ansvar.

Gymnasiet, Vuxenutbildning,
Arbetsmarknad och
integration, Folkhögskolan,
Ungdomsenheten

Aktivt lönebildningsarbete

Central förvaltning (Främst
HR, FC)
HR-centralt (i samarbete med
samtliga skolformschefer)

Genomföra de
aktiviteter som definieras i
handlingsplanen för ”lärares
arbetsmiljö”.
I tillämpliga delar genomföra de
aktiviteter som definieras i
handlingsplanen för ”lärares
arbetsmiljö”, även för de
medarbetare inom UAF som inte
direkt berörs av arbetsgruppens
arbete.
Fortsatt översyn av verksamheternas
personella resurser med
bemanningsekonomi som
utgångspunkt, i syfte att minska
behovet av vikarier och därmed
skapa en mer stabil och
hälsofrämjande organisation
Genomföra övergripande aktiviteter
som definierats på
förvaltningscentral nivå efter
genomförd medarbetarenkät under
hösten 2020.
Genomföra övergripande aktiviteter
som definieras på förvaltningscentral
nivå efter genomförd uppföljning av

Central förvaltning/HR (i
samarbete med berörda
chefer)

HR-centralt (i samarbete med
avdelningschefer)

HR-centralt (i samarbete med
berörda chefer)
Särskilt fokusområde inom
handlingsplan ”lärares arbetsmiljö.

HR i samarbete med berörda
avdelningschefer

HR i samarbete med berörda
avdelningschefer
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det systematiska arbetsmiljöarbetet
(SAM)

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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1 Förskola
1.1

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

1.2

Målområde Ekologisk hållbarhet

MÅL
Mål 7
Gotlands Klimatavtryck minskar

1.3

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

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

Målområde Kvalitet

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

1.4

AKTIVITET
Tillgängliga lärmiljöer ska bli en naturlig del
av verksamheten som ständigt utvärderas
och utvecklas.
Väl fungerande övergångar mellan
skolformerna.
Utveckla arbetet mot kränkande behandling.
Utveckla hälsoarbete i syfte att öka
välmående och uppnå god arbetsmiljö.
Arbeta med barn, elever, ungdomar,
studerande och deltagare delaktighet,
integritet och jämställdhet.

AKTIVITET
Verksamheterna ska arbeta med utveckling
genom att ta stöd i det systematiska
kvalitetsarbetets processer och synliggöra
den utveckling som sker.

Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en
tillitsbaserad kultur
Mål 14
Region Gotland lyckas
kompetensförsörja genom aktivt och
strategiskt arbete

AKTIVITET
Genomföra aktiviteter som initieras på
regionövergripande nivå.
Genomföra de aktiviteter som definieras i
UAF:s kompetensförsörjningsplan. – central
förvaltning
Aktivt lönebildningsarbete – central
förvaltning
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2 Grundskola
2.1

Målområde social hållbarhet

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

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

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

Kvalitativt samarbete mellan Barn- och elevhälsan,
Barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och
Barnhabiliteringen.
Fortsätta samla olika aktörer i ”Nätverket för
Pedagogiskt resursutbud” och arbetar vidare för att
utveckla kulturgarantin

2.2

Målområde Ekonomisk hållbarhet

Mål
Mål 4
Ökad befolkning i arbetsför
ålder

2.3

Väl fungerande övergångar mellan skolformerna.

Aktivitet
God likvärdig kvalité i samtliga
verksamheter/enheter.
Verka för ett gott mottagande och en hållbar
etablering av nyanlända genom att ge stöd på flera
språk inom många olika områden.

Målområde Kvalitet

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

MÅL
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

Aktivitet
Att systematiskt arbeta med resultat utifrån
 Elev- och kundenkäter.
 Synpunkter och klagomål.
 Servicemätningar.
 Uppföljning av verksamheterna.
 Delårsrapporter och analysrapport
Fortsätta kompetenssatsa inom digitalisering höja lägstanivån

4 (19)

Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

2.4

Mål och aktiviteter 2021

Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en
tillitsbaserad kultur

Mål 14
Region Gotland lyckas
kompetensförsörja genom aktivt och
strategiskt arbete

AKTIVITET
Genomföra aktiviteter som initieras på
regionövergripande nivå.
Vi efterfrågar ett starkare verksamhetsperspektiv
”bottoms-up” i planer och beslut. Lita till
professionen i val av utvecklingsinsatser och
kompetensutveckling.
Genomföra de aktiviteter som definieras i UAF:s
kompetensförsörjningsplan. – central förvaltning

3 Kulturskola
3.1

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

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.2

AKTIVITET
Tillgängliga lärmiljöer ska bli en naturlig del
av verksamheten som ständigt utvärderas
och utvecklas.
Arbeta med barn, elever, ungdomar,
studerande och deltagare delaktighet,
integritet och jämställdhet.
Fortsätta samla olika aktörer i ”Nätverket
för Pedagogiskt resursutbud” och arbetar
vidare för att utveckla kulturgarantin

Målområde Ekonomisk hållbarhet

MÅL
Mål 5
Det finns goda förutsättningar för att
starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland
3.3

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

Målområde Kvalitet

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

Aktivitet
Fortsätta kompetenssatsa inom digitalisering höja lägstanivån.
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Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en
tillitsbaserad kultur

AKTIVITET
Genomföra aktiviteter som initieras på
regionövergripande nivå.

4 Särskola
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

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.2

AKTIVITET
Tillgängliga lärmiljöer ska bli en naturlig del
av verksamheten som ständigt utvärderas
och utvecklas.
Väl fungerande övergångar mellan
skolformerna.
Implementera den nationella IT-strategin.
Utökat samarbete mellan skolformer och
andra aktörer inom utbildning.
Utveckla arbetet mot kränkande behandling.
Utveckla hälsoarbete i syfte att öka
välmående och uppnå god arbetsmiljö.
Arbeta med barn, elever, ungdomar,
studerande och deltagare delaktighet,
integritet och jämställdhet.
Kvalitativt samarbete mellan Barn- och
elevhälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin,
socialtjänsten och Barnhabiliteringen.
Samordna och erbjuda samhällslotsar till alla
förvaltningar inom Region Gotland. Erbjuda
föräldragrupper till nyanlända.

Målområde Kvalitet

MÅL
Mål 10
Alla som nyttjar Region Gotlands
tjänster upplever att det är lätt att
komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Mål 11
Alla som nyttjar Region Gotlands
tjänster kan vara medskapande och
blir respektfullt bemötta

Aktivitet
Rutiner för bemanning/kontakt med
verksamheterna.

Att systematiskt arbeta med resultat utifrån
 Elev- och kundenkäter.
 Synpunkter och klagomål.
 Servicemätningar.
 Uppföljning av verksamheterna.
 Delårsrapporter och analysrapport
Kontrollera tillgängligheten i allt vi gör

6 (19)

Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Mål och aktiviteter 2021

Vara transparenta i våra processer med en större
tydlighet i våra kommunikationskanaler för att
stödja detta.
Utbilda i bra bemötande
Mål 12
Hög kvalitet och effektiva processer
i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och
förnyelsesprång

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.

4.3

Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en
tillitsbaserad kultur

AKTIVITET
Genomföra aktiviteter som initieras på
regionövergripande nivå.

5 Fenomenalen
5.1

Målområde Social hållbarhet

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

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

AKTIVITET
Implementera den nationella IT-strategin.
Utökat samarbete mellan skolformer och
andra aktörer inom utbildning.

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

Utveckla hälsoarbete i syfte att öka
välmående och uppnå god arbetsmiljö.
Arbeta med barn, elever, ungdomar,
studerande och deltagare delaktighet,
integritet och jämställdhet.

7 (19)

Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

5.2

Mål och aktiviteter 2021

Målområde Kvalitet

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

Aktivitet
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.

5.3

Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en
tillitsbaserad kultur

AKTIVITET
Genomföra aktiviteter som initieras på
regionövergripande nivå.
Ett starkare verksamhetsperspektiv ”bottomsup” i planer och beslut. Delaktighet från
professioner i val av utvecklingsinsatser och
kompetensutveckling.

6 Stöd- och utveckling

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

6.1

Målområde Social hållbarhet

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

AKTIVITET
Tillgängliga lärmiljöer ska bli en naturlig del
av verksamheten som ständigt utvärderas
och utvecklas.
Implementera den nationella IT-strategin.
Utökat samarbete mellan skolformer och
andra aktörer inom utbildning.
Väl fungerande övergångar mellan
skolformerna.

MÅL 2
Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och jämlik

Utveckla arbetet mot kränkande behandling.
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hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor

Utveckla hälsoarbete i syfte att öka
välmående och uppnå god arbetsmiljö.

MÅL 3
Gotland har god beredskap och förmåga
att hantera samhällsstörningar

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

6.2

Målområde Ekonomisk hållbarhet

MÅL
Mål 6
Det finns goda förutsättningar för ett
offensivt bostadsbyggande över hela ön

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

6.3

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

Målområde Ekologisk hållbarhet

MÅL
Mål 8
Tillgången till vatten av god kvalitet är
långsiktigt säkrad

AKTIVITET
Medvetandegöra medarbetare, barn, elever,
deltagare och ungdomar om vikten av
vattnets betydelse för människan, naturen
och samhället.

Mål 9
Hållbara val bidrar till ansvarsfullt
samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen

Uppmuntra medarbetare, elever och
deltagare att välja cykel och kollektivtrafik.
Erbjuda kranvatten och arbeta aktivt för att
klimatanpassa måltider vid representation.

6.4

Målområde Kvalitet

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

Aktivitet
Utveckla fler E-tjänster även på andra språk
Följa gällande riktlinjer WCAG 2.1 nivå AA för
webbtillgänglighet. Utbilda medarbetare i grunder
för webbtillänglighet och tillgänglighet i
dokument. Region Gotlands mallar ska användas.
Analysera servicemätningen och göra
förbättringar utifrån resultat.
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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Mål och aktiviteter 2021

Rutiner för bemanning/kontakt med
verksamheterna.
Mål 11
Alla som nyttjar Region Gotlands
tjänster kan vara medskapande och
blir respektfullt bemötta

Att systematiskt arbeta med resultat utifrån
 Elev- och kundenkäter.
 Synpunkter och klagomål.
 Servicemätningar.
 Uppföljning av verksamheterna.
 Delårsrapporter och analysrapport
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

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

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.

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Utveckla arbetet inom processkartläggning
6.5

Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en
tillitsbaserad kultur

AKTIVITET
Genomföra aktiviteter som initieras på
regionövergripande nivå.
Ett starkare verksamhetsperspektiv ”bottomsup” i planer och beslut. Delaktighet från
professioner i val av utvecklingsinsatser och
kompetensutveckling.
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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Mål och aktiviteter 2021

7 HR-avdelningen
7.1

Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 14
Region Gotland lyckas
kompetensförsörja genom aktivt och
strategiskt arbete

AKTIVITET
Genomföra de aktiviteter som
definieras i UAF:s
kompetensförsörjningsplan.
Aktivt lönebildningsarbete

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

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

Genomföra de aktiviteter som definieras i
handlingsplanen för ”lärares arbetsmiljö”.
I tillämpliga delar genomföra de aktiviteter
som definieras i handlingsplanen för ”lärares
arbetsmiljö”, även för de medarbetare inom
UAF som inte direkt berörs av
arbetsgruppens arbete.
Fortsatt översyn av verksamheternas
personella resurser med
bemanningsekonomi som utgångspunkt, i
syfte att minska behovet av vikarier och
därmed skapa en mer stabil och
hälsofrämjande organisation
Genomföra övergripande aktiviteter som
definierats på förvaltningscentral nivå efter
genomförd medarbetarenkät under hösten
2020.
Genomföra övergripande aktiviteter som
definieras på förvaltningscentral nivå efter
genomförd uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM)
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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Mål och aktiviteter 2021

8 Barn- och elevhälsa
8.1

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
Väl fungerande övergångar mellan
skolformerna.
Utveckla arbetet mot kränkande behandling.
Utveckla hälsoarbete i syfte att öka
välmående och uppnå god arbetsmiljö.
Arbeta med barn, elever, ungdomar,
studerande och deltagare delaktighet,
integritet och jämställdhet.
Kvalitativt samarbete mellan Barn- och
elevhälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin,
socialtjänsten och Barnhabiliteringen.

8.2

Målområde Kvalitet

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

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

8.3

Aktivitet
Verksamheterna ska arbeta med utveckling
genom att ta stöd i det systematiska
kvalitetsarbetets processer och synliggöra den
utveckling som sker.

Målområde Medarbetare

MÅL
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

AKTIVITET
Genomföra aktiviteter som initieras på
regionövergripande nivå.
Genomföra de aktiviteter som
definieras i UAF:s kompetensförsörjningsplan.
Aktivt lönebildningsarbete
Genomföra de aktiviteter som definieras i
handlingsplanen för ”lärares arbetsmiljö”.
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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Mål och aktiviteter 2021

9 Arbetsmarknads- och integrationsenheten
9.1

Målområde Social hållbarhet

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

AKTIVITET
Tillgängliga lärmiljöer ska bli en naturlig del
av verksamheten som ständigt utvärderas
och utvecklas.
Utökat samarbete mellan skolformer och
andra aktörer inom utbildning.
Utveckla arbetet mot kränkande behandling
Arbeta med barn, elever, ungdomar,
studerande och deltagare delaktighet,
integritet och jämställdhet.
Samordna och erbjuda samhällslotsar till alla
förvaltningar inom Region Gotland. Erbjuda
föräldragrupper till nyanlända.

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

9.2

Målområde Social hållbarhet

MÅL 4
Ökad befolkning i arbetsför ålder
Mål 5
Det finns goda förutsättningar för att
starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland
9.3

Målområde Kvalitet

MÅL
Mål 11
Alla som nyttjar Region Gotlands
tjänster kan vara medskapande och
blir respektfullt bemötta
Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Verka för ett gott mottagande och en hållbar
etablering av nyanlända genom att ge stöd på
flera språk inom många olika områden.
Fortsätta utveckla samarbete med företag
och näringslivsorganisationer i syfte att bidra
till att kompetensförsörja hela Gotland.

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

Aktivitet
Att systematiskt arbeta med resultat utifrån:
Elev- och kundenkäter.
Synpunkter och klagomål.
Servicemätningar.
Uppföljning av verksamheterna.
Vara transparenta i våra processer med en större
tydlighet i våra kommunikationskanaler för att
stödja detta.
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.
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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
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Mål och aktiviteter 2021

Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en
tillitsbaserad kultur

Mål 14
Region Gotland lyckas
kompetensförsörja genom aktivt och
strategiskt arbete

AKTIVITET
Genomföra aktiviteter som initieras på
regionövergripande nivå.
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.
Genomföra de aktiviteter som definieras i UAF:s
kompetensförsörjningsplan
Utveckla arbetet med skola-arbetsliv som hela
skolans ansvar.

10 Gymnasiet
10.1 Målområde Social hållbarhet

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

AKTIVITET
Tillgängliga lärmiljöer ska bli en naturlig del
av verksamheten som ständigt utvärderas
och utvecklas.
Utökat samarbete mellan skolformer och
andra aktörer inom utbildning.
Utveckla arbetet mot kränkande behandling
Arbeta med barn, elever, ungdomar,
studerande och deltagare delaktighet,
integritet och jämställdhet.

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

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

MÅL 7
Gotlands Klimatavtryck minskar

Utbilda för ökad medvetenhet utifrån
agenda 2030.

10.3 Målområde Kvalitet

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

Mål 12
Hög kvalitet och effektiva processer

Aktivitet
Att systematiskt arbeta med resultat utifrån
 Elev- och kundenkäter.
 Synpunkter och klagomål.
 Servicemätningar.
 Uppföljning av verksamheterna.
 Delårsrapporter och analysrapport
Vara transparenta i våra processer med en större
tydlighet i våra kommunikationskanaler för att
stödja detta.
Arbeta enligt ”Handlingsplan digitalisering 2017
– 2022”.
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Region Gotland
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i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och
förnyelsesprång

Mål och aktiviteter 2021

Verksamheterna ska arbeta med utveckling
genom att ta stöd i det systematiska
kvalitetsarbetets processer och synliggöra den
utveckling som sker.

10.4 Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en
tillitsbaserad kultur

Mål 14
Region Gotland lyckas
kompetensförsörja genom aktivt och
strategiskt arbete

AKTIVITET
Genomföra aktiviteter som initieras på
regionövergripande nivå.
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.
Genomföra de aktiviteter som definieras i UAF:s
kompetensförsörjningsplan
Utveckla arbetet med skola-arbetsliv som hela
skolans ansvar.

11 Vuxenutbildningen
11.1 Målområde Social hållbarhet

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

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.
Utökat samarbete mellan skolformer och
andra aktörer inom utbildning.
Utveckla arbetet mot kränkande behandling
Arbeta med barn, elever, ungdomar,
studerande och deltagare delaktighet,
integritet och jämställdhet.
Samordna och erbjuda samhällslotsar till alla
förvaltningar inom Region Gotland. Erbjuda
föräldragrupper till nyanlända.

11.2 Målområde Social hållbarhet

Mål 5
Det finns goda förutsättningar för att
starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland

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

MÅL
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

Aktivitet
Att systematiskt arbeta med resultat utifrån
 Elev- och kundenkäter.
 Synpunkter och klagomål.
 Servicemätningar.
 Uppföljning av verksamheterna.
 Delårsrapporter och analysrapport
Vara transparenta i våra processer med en större
tydlighet i våra kommunikationskanaler för att
stödja detta.
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.

11.4 Målområde Medarbetare

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en
tillitsbaserad kultur

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Mål 14
Region Gotland lyckas
kompetensförsörja genom aktivt och
strategiskt arbete

AKTIVITET
Genomföra aktiviteter som initieras på
regionövergripande nivå.
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.
Genomföra de aktiviteter som definieras i UAF:s
kompetensförsörjningsplan
Utveckla arbetet med skola-arbetsliv som hela
skolans ansvar.

12 Ungdomsenheten
12.1 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.
Utökat samarbete mellan skolformer och
andra aktörer inom utbildning.
Utveckla arbetet mot kränkande behandling
Arbeta med barn, elever, ungdomar,
studerande och deltagare delaktighet,
integritet och jämställdhet.
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12.2 Målområde Kvalitet

MÅL
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

Aktivitet
Att systematiskt arbeta med resultat utifrån
 Elev- och kundenkäter.
 Synpunkter och klagomål.
 Servicemätningar.
 Uppföljning av verksamheterna.
 Delårsrapporter och analysrapport
Vara transparenta i våra processer med en större
tydlighet i våra kommunikationskanaler för att
stödja detta.
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.

12.3 Målområde Medarbetare

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en
tillitsbaserad kultur

Mål 14
Region Gotland lyckas
kompetensförsörja genom aktivt och
strategiskt arbete

AKTIVITET
Genomföra aktiviteter som initieras på
regionövergripande nivå.
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.
Genomföra de aktiviteter som definieras i UAF:s
kompetensförsörjningsplan
Utveckla arbetet med skola-arbetsliv som hela
skolans ansvar.

13 Folkhögskolan
13.1 Målområde Social hållbarhet

MÅL
MÅL 1
Alla fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt lärande
MÅL 2

AKTIVITET
Tillgängliga lärmiljöer ska bli en naturlig del
av verksamheten som ständigt utvärderas
och utvecklas.
Utökat samarbete mellan skolformer och
andra aktörer inom utbildning.
Utveckla arbetet mot kränkande behandling
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Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor

Mål och aktiviteter 2021

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

13.2 Målområde Kvalitet

MÅL
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

Aktivitet
Att systematiskt arbeta med resultat utifrån
 Elev- och kundenkäter.
 Synpunkter och klagomål.
 Servicemätningar.
 Uppföljning av verksamheterna.
 Delårsrapporter och analysrapport
Vara transparenta i våra processer med en större
tydlighet i våra kommunikationskanaler för att
stödja detta.
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.

13.3 Målområde Medarbetare

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

MÅL
Mål 13
Region Gotland präglas av en
tillitsbaserad kultur

Mål 14
Region Gotland lyckas
kompetensförsörja genom aktivt och
strategiskt arbete

AKTIVITET
Genomföra aktiviteter som initieras på
regionövergripande nivå.
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.
Genomföra de aktiviteter som definieras i UAF:s
kompetensförsörjningsplan
Utveckla arbetet med skola-arbetsliv som hela
skolans ansvar.
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Region Gotland
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Indikatorer uppdelade på verksamhetsnivå

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

Önskad Koncern
riktning indikator
Ökning

Ökning

X
X

Ökning

X

Ökning

X

Ökning
Psykosocial arbetsmiljö index (PAI) Mål 15 medarbetare – Region
Gotland är en hälsofrämjande
organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i
fokus
Andel korttidssjukfrånvaro, andel Mål 15 medarbetare – Region
Minskning
(%)
Gotland är en hälsofrämjande
organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i
fokus

X

X

3 Barn- och utbildningsnämnden

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Fenomenalens indikator

Mål

Önskad Koncern
riktning indikator

Antal grupper/klasser från förskola Mål 2 Social hållbarhet och skola som deltagit i
Befolkningen har likvärdiga
skolprogram på Fenomenalen
förutsättningar för en god och jämlik Ökning
hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor.

Förskolans indikatorer

Mål

Inskrivna barn/årsarbetare
kommunal förskola, antal

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

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

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

Önskad Koncern
riktning indikator

Minska
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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Föräldrars nöjdhet med förskola
(enkät)

Indikatorer uppdelade på verksamhetsnivå

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

Grundskolans indikatorer Mål

Ökning

Önskad Koncern
riktning indikator

Mål 12 Kvalitet - Hög kvalitet och
effektiva processer i verksamhet och
tjänster säkras genom ständiga
Minskning
förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång
Elever i åk 9 som är behöriga till
Mål 12 Kvalitet - Hög kvalitet och
yrkesprogram, kommunala skolor, effektiva processer i verksamhet och
Ökning
andel (%)
tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång
Kostnad kommunal grundskola F-9, Mål 12 Kvalitet - Hög kvalitet och
kr/elev
effektiva processer i verksamhet och
tjänster säkras genom ständiga
Minskning
förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång
Elever i årskurs 4 och 8 som skattar Mål 2 Social hållbarhet att de mår bra eller mycket bra,
Befolkningen har likvärdiga
andel (%)
förutsättningar för en god och jämlik Ökning
hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor.
Elever i åk 9: På lektionerna är vi Mål 11 Kvalitet - Alla som nyttjar
elever med och påverkar på vilket Region Gotlands tjänster kan vara
Ökning
sätt vi ska arbeta med olika
medskapande och blir respektfullt
skoluppgifter, positiva svar, andel bemötta
(%)
Elever i åk 3 som deltagit i alla
Mål 12 Kvalitet - Hög kvalitet och
delprov som klarat alla delprov för effektiva processer i verksamhet och
Ökning
ämnesprovet i svenska/svenska
tjänster säkras genom ständiga
som andraspråk och matematik,
förbättringar, digitalisering,
kommunala skolor, andel (%)
innovation och förnyelsesprång

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

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

SALSA - Skolenheters resultat av
Mål 12 Kvalitet - Hög kvalitet och
slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn effektiva processer i verksamhet och
till elevsammansättningen
tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång
Årsarbetare i fritidshem med
Mål 13 Medarbetare - Årsarbetare i
pedagogisk högskoleexamen, andel
förskolan med pedagogisk
(%)
högskoleexamen, andel (%)

Kulturskolan

Mål

X

X

X

X

Ökning

Ökning

Önskad
riktning

Koncern
indikator

Andel av Kulturskolans
undervisningstimmar som ges
utanför Visby

Mål 2 Social hållbarhet Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och jämlik Ökning
hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor.
Elevers och föräldrars upplevelse av Mål 2 Social hållbarhet lärande och utveckling i
Befolkningen har likvärdiga
Kulturskolan
förutsättningar för en god och jämlik Ökning
hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor.
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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Indikatorer uppdelade på verksamhetsnivå

Särskola

Mål

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

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

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

Önskad Koncern
riktning indikator

Mål 13 Medarbetare - Årsarbetare i
förskolan med pedagogisk
högskoleexamen, andel (%)
Mål 13 Medarbetare - Årsarbetare i
förskolan med pedagogisk
högskoleexamen, andel (%)

Ökning

X

Ökning

Ökning
Ökning

4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknad/
Integration

Mål

Andel ungdomar inom
aktivitetsansvar som återgår till
studier

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

Invånare 17-24 år som varken
arbetar eller studerar, andel (%)

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

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

Folkhögskolan

Mål

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

Önskad Koncern
riktning indikator

X

Önskad Koncern
riktning indikator
Ökning

Ökning

Samma
nivå
Ökning

4 (6)

Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

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

Gymnasiet

Indikatorer uppdelade på verksamhetsnivå

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

Mål

Ökning

Önskad Koncern
riktning indikator

Mål 12 Kvalitet - Hög kvalitet och
Ökning
effektiva processer i verksamhet
och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång.
Ökning
Programval på gymnasiet till år 1 - Mål 1 Social hållbarhet - Alla
andel som får sitt förstaval
fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt
lärande
Ökning
Gymnasieelever med examen inom Mål 1 Social Hållbarhet - Alla
4 år, hemkommun
fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt
lärande.
Elever i årskurs 2 på gymnasiet som Mål 2 Social Hållbarhet Minskning
röker, dagligen, nästan dagligen
Befolkningen har likvärdiga
eller ibland, andel (%)
förutsättningar för en god och
jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor

Ärendenr RS Följa upp mål och aktiviteter delår Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Elever/lärare (heltidstjänst) i
kommunal gymnasieskola, antal

Ungdomar som är etablerade på
Mål 1 Social Hållbarhet - Alla
Ökning
arbetsmarknaden eller studerar 2 år fullföljer gymnasiet och har
efter fullföljd gymnasieutbildning, förutsättningar för ett livslångt
hemkommun, andel (%)
lärande
Genomsnittlig betygspoäng för
Mål 1 Social Hållbarhet - Alla
Ökning
elever med examensbevis från
fullföljer gymnasiet och har
gymnasieskolan, kommunala skolor förutsättningar för ett livslångt
lärande
Gymnasieelever med examen inom Mål 1 Social Hållbarhet - Alla
Ökning
4 år, kommunala skolor
fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt
lärande
Kostnad gymnasieskola
Mål 12 Kvalitet - Hög kvalitet och
Minskning
hemkommun, kr/elev
effektiva processer i verksamhet
och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång.

Vuxenutbildningen

Mål

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

X

X

X

Önskad Koncern
riktning indikator
Ökning

X

Ökning
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Bilaga 3

Indikatorer
uppdelade på mål

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
Fastställd av Barn och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Version 1.0

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

Nämnd

Indikator

BUN

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

GVN

Verksamhet
Särskola

Önskad
riktning
Ökning

Särskola

Ökning

Koncern
indikator
X

Arbetsmarknad/
Ökning
Integrationsenheten
Arbetsmarknad/
Ökning
Integrationsenheten
Folkhögskolan

Samma
nivå

Folkhögskolan

Ökning

Folkhögskolan

Ökning

Gymnasiet

Ökning

Gymnasiet

Ökning

X

Gymnasiet

Ökning

X

Gymnasiet

Ökning

Gymnasiet

Ökning

Vuxenutbildningen

Ökning

Vuxenutbildningen

Ökning

X

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

Nämnd
BUN

GVN

Indikator

Verksamhet

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

Koncern
indikator

Fenomenalen

Önskad
riktning
Ökning

Grundskola

Ökning

X

Kulturskolan

Ökning

Kulturskolan

Ökning

Arbetsmarknad/
Integrationsenhe
ten
Gymnasiet

Minskning

X

Minskning

X

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

Nämnd
BUN/
GVN

Indikator

Verksamhet

Andel som får svar på e-post
inom en dag, (%)
Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som får ett
direkt svar på en enkel fråga, (%)

Gymnasiet/Vux
Förskola/Grund
skola
Gymnasiet/Vux
Förskola/Grund
skola

Önskad
riktning
Ökning

Koncern
indikator
X

Ökning

X

Mål 11 Kvalitet
Som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Nämnd
Indikator
Verksamhet
Önskad
Koncern
riktning
indikator

BUN/
GVN
BUN

GVN

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

Gymnasiet/Vux
Förskola/Grund
skola
Förskola

Ökning

Grundskola

Ökning

Folkhögskolan

Ökning

X

Ökning
X

Deltagares nöjdhet med
folkhögskolan – nöjdhetsindex

Folkhögskolan

Ökning

Mål 12 Kvalitet
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Nämnd
Indikator
Verksamhet
Önskad
Koncern
riktning
indikator

BUN

GVN

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

Förskola

Minskning

Förskola

Minskning

Grundskola

Minskning

Grundskola

Ökning

X

Grundskola

Ökning

X

Grundskola

Ökning

Grundskola

Ökning

Gymnasiet

Minskning

Gymnasiet

Minskning

Mål 13 Medarbetare
Nämnd

BUN

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)
Indikator
Verksamhet
Önskad
riktning

Årsarbetare i förskolan med
pedagogisk högskoleexamen,
andel (%)
Årsarbetare i fritidshem med
pedagogisk högskoleexamen,
andel (%)
Lärare med pedagogisk
högskoleexamen i grundsärskola,
lägeskommun, andel (%)
Lärare med pedagogisk
högskoleexamen i
gymnasiesärskola, lägeskommun,
andel (%)

Förskolan

Ökning

Grundskolan

Ökning

Särskola

Ökning

Särskola

Ökning

Koncern
indikator

Mål 14 Medarbetare
Nämnd

Region Gotland lyckas komptensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Indikator
Verksamhet
Önskad
riktning

BUN/GVN Net Promoter Score
(NPS)

Förskola/Grundskola/Gy- Ökning
vux

Koncern
indikator

X

Mål 15 medarbetare
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i
fokus
Nämnd
Indikator
Verksamhet
Önskad
Koncern
riktning
indikator

BUN/GVN Psykosocial arbetsmiljö
index (PAI)
BUN/GVN Andel
korttidssjukfrånvaro,
andel (%)

Förskola/Grundskola/Gy- Ökning
vux
Förskola/Grundskola/Gy- Minskning
vux

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/14
21 september 2020

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsplan för år 2021, inklusive beslut om uppföljning
Förslag till beslut


Verksamhetsplan 2021 fastställs enligt förslag under förutsättning att även barnoch utbildningsnämnden fastställer nämnda plan.

Region Gotlands koncernstyrkort beslutades i Regionfullmäktige
2019-06-17 och gäller för perioden 2020 – 2024. Respektive förvaltning gör en
verksamhetsplan kopplat till koncernstyrkortet, utifrån en mall från ledningskontoret.
Verksamhetsplanen skapar en röd tråd från regionfullmäktige via nämnd och
förvaltning, vidare till avdelnings- och enhetsnivå, och knyter ihop regionfullmäktiges
mål med verksamhetsplanering och budget.
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.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2021

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2019/14
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/177 & BUN 2020/671
22 september 2020

Bo Eriksson
Chef avdelningen Stöd och utveckling

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Information. Skolinspektionens enkät, Skolenkäten våren
2020
Förslag till beslut

•

Information tas emot.

Sammanfattning

Skolenkäten genomförs av Skolinspektionen genom insamlande av svar från alla
skolenheter i Sverige under en tvåårsperiod. Skolenkäten skickas ut en gång per termin
och varje enkätomgång omfattar en fjärdedel av landets skolor. Enkäten är ett viktigt
underlag i Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten används för
att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett
av flera underlag inför bedömningen av skolan.
Skolenkäten våren 2020

Skolenkäten besvaras av:
-Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2
-Pedagogisk personal1 i grund-och gymnasieskola
-Vårdnadshavare2 till elever i förskoleklass, grund-och grundsärskola
Våren 2020 besvarade 58 895 elever, 20 636 pedagogisk personal och 88 408
vårdnadshavare Skolenkäten. Totalt deltog 1 407 skolenheter i undersökningen.
Mer om Skolenkäten kan du läsa på Skolinspektionens hemsida
www.skolinspektionen.se/om-skolenkaten.
Med pedagogisk personal avses i Skolenkäten den pedagogiska personal som huvudsakligen planerar, bedriver
och följer upp undervisning i grundskolan och gymnasiet (observera ej pedagoger inom förskoleklass,
skolbarnomsorg eller grundsärskola).
2 Vårdnadshavare besvarar enkäten genom en inloggningsuppgift som är unik för varje skolenhet, till skillnad
mot elever och pedagogisk personal som besvarar enkäten genom en inloggningsuppgift som är unik för varje
respondent. Det innebär att det finns en risk att resultaten från vårdnadshavare inte är lika reliabla som de från
elever och pedagogisk personal.
1
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/177 & BUN 2020/671

För Gotlands kommunala skolor visar resultaten bland annat att:
(jämförelser görs med kommunala skolor i Sverige)
Förändring redovisas i procentenheter som exempel enligt följande, på 0,3 betyder att
resultatet har höjts med 0,3 procentenheter och en förändring på – 0,6 betyder att
resultatet har sjunkit med 0,6 procentenheter.
Enkätresultat finns sammanställt via dessa länkar:
Elever i årskurs 5
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGEyYTAxMzEtYmExOC00MDU2LTllZDctOG
MyNDllMmFmYjExIiwidCI6ImJkOTczMDQ1LTM5YTktNDM1YS04NGFkLTI0ZjJiY2MxZWI
1YiIsImMiOjh9

Elever i årskurs 9 samt elever i årskurs 2 på Wisbygymnasiet
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDNiMTI0YTQtM2Y0My00Y2FkLWEyNzYtY
zNiMzRmY2RjY2QzIiwidCI6ImJkOTczMDQ1LTM5YTktNDM1YS04NGFkLTI0ZjJiY
2MxZWI1YiIsImMiOjh9



Eleverna i årskurs 5 har givit högre poäng alternativt samma poäng på
majoriteten av frågeområdena i jämförelse med samtliga medverkande elever i
årskurs 5 i Sverige. Skillnaderna i Skolenkätresultaten mellan 2018 och 2020 rör
sig mellan 0,3 till - 0,6. För de gotländska eleverna i årskurs 5 har några enstaka
frågeområden hamnat lägre i jämförelse med våren 2018. Frågeställningarna som
hamnat lägre är ”På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet”
samt ”Jag känner mig trygg i skolan”. På frågan ”Jag är nöjd med min skola som
helhet” visar resultaten att Gotlands kommunala elever i årskurs 5 ger ett högre
medelvärde i jämförelse med samtliga medverkande kommunala elever i årskurs
5, i motsats till frågan ”På lektionerna är vi med och påverkar på vilket sätt vi ska
arbeta med olika skoluppgifter” där resultatet ger ett lägre medelvärde.



Eleverna i årskurs 9 på Gotland har högre alternativt samma indexpoäng på
samtliga frågeområden i jämförelse med medverkande elever i årskurs 9 i
Sverige. Skillnaderna i resultat för eleverna på Gotland i jämförelse med samtliga
elever i Sverige rör sig mellan 0,8 till - 0,3. Frågeområdet som får högst resultat är
de som handlar om övergripande nöjdhet. I jämförelse med Skolenkäten våren
2018 har de gotländska eleverna givit lägre poäng på majoriteten av
frågeområdena i jämförelse med medelvärdet. Frågeområdet elevhälsa har den
största förändringen i jämförelse med resultaten 2018 med ett indexvärde på -0,7.
Av samtliga frågeområden visar resultaten på lägre indexpoäng för Gotlands
kommunala elever i jämförelse med 2018.



Resultaten för eleverna i årskurs 2 på Wisbygymnasiet skiljer sig inte nämnvärt i
jämförelse med samtliga medverkande elever i årskurs 2 på gymnasiet i Sverige.
Ett frågeområde som utmärker sig är ”Studiero” där Wisbygymnasiet har givit
0,4 procentenheter högre poäng än övriga Sverige. I jämförelse med våren 2018
har frågeområdet elevhälsan fått lägre resultat. På frågan ”I min skola pratar vi
om jämställdhet mellan könen” har medelvärdet höjts med 0,6 sedan 2018 samt
med 0,5 i jämförelse med samtliga medverkande elever i årskurs 2 på gymnasiet i
Sverige våren 2020. Resultatet för Gotlands elever i årskurs 2 på
Wisbygymnasiet ger mycket högre medelvärde i jämförelse med samtliga
kommunala elever i årskurs 2 på gymnasiet i Sverige inom frågeområdena
”Studiero” samt ”Övergripande nöjdhet”. Skillnaderna i resultat från
Skolenkäten våren 2018 rör sig mellan 0,6 till - 0,4. Resultaten för eleverna i
årskurs 2 på Wisbygymnasiet visar högre indexpoäng inom 12 av 14
frågeområden i jämförelse med 2018.
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Vårdnadshavare till elev i förskoleklass har givit högre alternativt samma betyg
på alla frågeområden utom ”Övergripande nöjdhet” i jämförelse med
vårdnadshavare till barn i förskoleklass i Sverige. Samtliga frågeområden har fått
ett högre resultat i jämförelse med resultaten från Skolenkäten våren 2018.
Skillnaderna är mellan 0,5 till -0,2. Frågorna som får lägst resultat är de som
handlar om övergripande nöjdhet. Av 5 frågeområden visar resultaten på högre
indexpoäng för vårdnadshavare till elev i förskoleklass i jämförelse med 2018.



Vårdnadshavare till elever i grundskolan har givit samma eller högre betyg på
samtliga frågeområden utom två. I jämförelse med både Skolenkäten våren 2018
och samtliga medverkande vårdnadshavare till elever i kommunala skolor i
Sverige. Området där de gotländska vårdnadshavarna är mer positiva än övrig
Sverige är ”Studiero”. Skillnaderna i resultat från Skolenkäten våren 2018 visar
på högre alternativt samma resultat inom samtliga frågeområden som de
gotländska vårdnadshavarna besvarat. Av vårdnadshavare till elever i
grundskolan som har besvarat Skolenkäten våren 2020 och inom ett frågeområde
visar resultaten på högre alternativt samma indexpoäng inom samtliga
frågeområden i jämförelse med 2018.



Resultaten från vårdnadshavare till elever i grundsärskolan visar att majoriteten
av frågeområdena givit högre eller samma betyg i jämförelse med resultaten för
medverkande vårdnadshavare till elever i kommunala grundsärskolor i hela
Sverige. Skillnaderna varierar mellan 1,2 till -1,0 i medelvärde. Gotländska
vårdnadshavarna har givit lägre resultat inom frågeområdet ”Mottagande i
grundsärskolan”. Jämförelse med 2018 kan inte göras då resultat saknas på
grund av för få svarande. 8 av 9 frågeområden visar på högre resultat än
indexvärdet för samtliga medverkande skolenheter i grundsärskola. Det området
som hamnar på lägre poäng är ”Anpassningar efter elevens behov”.



Enkätresultaten från pedagogisk personal inom grundskolan visar i de flesta fall
högre poäng i jämförelse med resultaten för medverkande pedagogisk personal
inom kommunala grundskolor i hela Sverige. 17 av 19 frågeområden visar
resultaten på högre eller samma indexpoäng. De områden som hamnar på lägre
poäng är ”Samverkan av undervisning” samt ”Pedagogiskt ledarskap” vilka
båda låg lägre även 2018. Skillnaderna i resultat från Skolenkäten våren 2018 rör
sig mellan 0,6 till - 0,4 i medelvärde.



På grund av för låg svarsfrekvens med 61% finns inga resultat att tillgå från
pedagogisk personal inom Wisbygymnasiet då det krävs minst fem svar samt
65% svarsfrekvens för att resultat ska redovisas.

Förändringar i genomförandet av Skolenkäten HT 2020/VT 2021

Från och med vårterminen 2021 kommer Skolenkäten genomföras en gång per år istället
för varje termin där samtliga skolor kommer att delta under en tvåårsperiod. Istället för
att enkäten genomförs en gång per termin för en fjärdedel av landets skolor kommer
hälften av skolorna att delta under vårterminen. Det innebär att Skolinspektionen
kommer att genomföra Skolenkäten under vårterminen 2021 istället för höstterminen
2020.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Skolenkäten våren 2020
Skolenkäten besvaras av:
- Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2
- Pedagogisk personal1 i grund-och gymnasieskola
- Vårdnadshavare2 till elever i förskoleklass, grund-och grundsärskola
Våren 2020 besvarade 58 895 elever, 20 636 pedagogisk personal och 88 408
vårdnadshavare Skolenkäten. Totalt deltog 1 407 skolenheter i undersökningen.
Mer om Skolenkäten kan du läsa på Skolinspektionens hemsida:
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/statistik/statistik-franskolenkaten/

Grundskola elever årskurs 5
Svarfrekvens

Svarsfrekevens andel/ÅR
Andel svar Gotlands kommun
Andel svar Samtliga deltagande skolor

2016
93 %
91 %

2018
93 %
90 %

2020
86 %
90 %

Svarsfrekevens antal/ÅR
Antal deltagande Gotlands kommun
Antal deltagande Samtliga deltagande skolor
Antal svar Gotlands kommun
Antal svar Samtliga deltagande skolor

2016
458
26 730
427
24 346

2018
544
23 694
503
21 349

2020
594
24 064
511
21 742

Ärendenr RS BUN 2020/671 och GVN 2020/177 Datum 2020-10-13

Resultatsammanställning

Den här presentationen lyfter fram fyra stycken resultat där Gotland utmärker sig positivt
eller negativt. För djupare studier av enkäten hänvisar Avdelning för stöd och utveckling till
den sammanställda rapporten som gjorts. Rapporten nås via länk:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGEyYTAxMzEtYmExOC00MDU2LTllZDct
OGMyNDllMmFmYjExIiwidCI6ImJkOTczMDQ1LTM5YTktNDM1YS04NGFkLTI0ZjJ
iY2MxZWI1YiIsImMiOjh9

Med pedagogisk personal avses i Skolenkäten den pedagogiska personal som huvudsakligen planerar, bedriver och
följer upp undervisning i grundskolan och gymnasiet (observera ej pedagoger inom förskoleklass, skolbarnomsorg eller
grundsärskola).
2 Vårdnadshavare besvarar enkäten genom en inloggningsuppgift som är unik för varje skolenhet, till skillnad mot elever
och pedagogisk personal som besvarar enkäten genom en inloggningsuppgift som är unik för varje respondent. Det
innebär att det finns en risk att resultaten från vårdnadshavare inte är lika reliabla som de från elever och pedagogisk
personal.
1
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På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta
med olika skoluppgifter
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Resultatet för Gotlands kommun på frågan ”På lektionerna är vi elever med och påverkar
på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter” har sjunkit med 1,5 procentenheter
mellan 2018 och 2020. Jämfört med 2016 har resultat sjunkit endast med 0,3
procentenheter. Jämfört med Samtliga deltagande skolor så har Gotland 0,3 procentenheter
lägre år 2020. Kurvan för upp- och nedgångar för Gotland och samtliga deltagande skolor
ser ungefär likadan ut över tid.
På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet
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Ärendenr RS BUN 2020/671 och GVN 2020/177 Datum 2020-10-13
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Resultatet för Gotlands kommun på frågan ”På lektionerna stör andre elever ordningen i
klassrummet” har sjunkit med 0,6 procentenheter mellan 2018 och 2020. Jämfört med
Samtliga deltagande skolor så ligger Gotland 0,1 procentenheter lägre år 2020.
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Jag känner mig trygg i skolan
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Resultatet för Gotlands kommun på frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” har sjunkit med
0,5 procentenheter mellan 2018 och 2020 samt 0,6 procentenheter mellan 2016 till 2020.
Jämfört med Samtliga deltagande skolor så har Gotland likadant resultat för 2020. Jämfört
över tid har Gotland haft bättre resultat än Samtliga deltagande skolor.

Övergripande nöjdhet
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1
0

Resultatet för Gotlands kommun på frågan ”Jag är nöjd med min skola som helhet” är på
samma nivå som 2018, men har sjunkit med 0,2 procentenheter sedan 2016. Gotland ligger
fortfarande har ökat sin marginal jämfört med Samtliga deltagande skolor med 0,1
procentenheter jämfört med 2018 och har 2020 ett resultat på 0,2 procentenheter högre
jämfört med Samtliga deltagande skolor.
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Grundskola elever årskurs 9
Svarfrekvens

Svarsfrekevens andel/ÅR
Andel svar Gotlands kommun
Andel svar Samtliga deltagande skolor

2016
79 %
79 %

2018
81 %
80 %

2020
81 %
82 %

Svarsfrekevens antal/ÅR
Antal deltagande Gotlands kommun
Antal deltagande Samtliga deltagande skolor
Antal svar Gotlands kommun
Antal svar Samtliga deltagande skolor

2016
467
24 395
368
19 381

2018
553
22 964
450
18 424

2020
473
23 761
382
19 422

Resultatsammanställning

Den här presentationen lyfter fram fyra resultat där Gotland utmärker sig positivt eller
negativt. För djupare studier av enkäten hänvisar Avdelning för stöd och utveckling till den
sammanställda rapporten som gjorts. Rapporten nås via länk:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDNiMTI0YTQtM2Y0My00Y2FkLWEyNzYt
YzNiMzRmY2RjY2QzIiwidCI6ImJkOTczMDQ1LTM5YTktNDM1YS04NGFkLTI0ZjJi
Y2MxZWI1YiIsImMiOjh9
Delaktighet och inflytande - index
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Resultatet för Gotlands kommun på frågeområdet ”Delaktighet och inflytande - Index” har
sjunkit med 0,2 procentenheter mellan 2018 och 2020 samt 0,4 procentenheter mellan 2016
till 2020. Jämfört med Samtliga deltagande skolor så har Gotland 0,2 procentenheter högre
resultat för 2020. Jämfört över tid har Gotland haft bättre resultat än Samtliga deltagande
skolor.
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På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika
skoluppgifter
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Resultatet för Gotlands kommun på frågan ”På lektionerna är vi elever med och påverkar
på vilket ätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter” har sjunkit med 0,3 procentenheter
mellan 2018 och 2020, men har samma resultat som år 2016. Jämfört med Samtliga
deltagande skolor så har Gotland 0,2 procentenheter högre resultat för 2020. Jämfört över
tid har Gotland haft bättre resultat än Samtliga deltagande skolor.
Observera att frågan är 1 av 3 delfrågor som tillhör frågeområdet ”Delaktighet och
inflytande”.
Elevhälsa - Index
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0

Resultatet för Gotlands kommun på frågeområdet ”Elevhälsa - Index” har sjunkit med 0,6
procentenheter mellan 2018 och 2020 samt 0,5 procentenheter mellan 2016 till 2020.
Jämfört med Samtliga deltagande skolor så har Gotland 0,1 procentenheter högre resultat
för 2020. Jämfört över tid har Gotland haft bättre resultat än Samtliga deltagande skolor.
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Övergripande nöjdhet
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Resultatet för Gotlands kommun på frågan ”Jag är nöjd med min skola som helhet” har
sjunkit med 0,7 procentenheter mellan 2018 och 2020 samt 0,8 procentenheter mellan 2016
till 2020. Jämfört med Samtliga deltagande skolor så har Gotland 0,6 procentenheter högre
resultat för 2020. Jämfört över tid har Gotland haft bättre resultat än Samtliga deltagande
skolor.

Gymnasieskola elever årskurs 2

Ärendenr RS BUN 2020/671 och GVN 2020/177 Datum 2020-10-13

Svarfrekvens

Svarsfrekevens andel/ÅR
Andel svar Gotlands kommun
Andel svar Samtliga deltagande skolor

2016
87 %
79 %

2018
71 %
79 %

2020
83 %
82 %

Svarsfrekevens antal/ÅR
Antal deltagande Gotlands kommun
Antal deltagande Samtliga deltagande skolor
Antal svar Gotlands kommun
Antal svar Samtliga deltagande skolor

2016
395
21 080
444
16 172

2018
430
20 588
306
16 247

2020
485
21 561
400
17 731

Resultatsammanställning

Den här presentationen lyfter fram fyra resultat där Gotland utmärker sig positivt eller
negativt. Resultat för Wisbygymnasiet finns endast år 2018 samt 2020 att tillgå. För djupare
studier av enkäten hänvisar Avdelning för stöd och utveckling till den sammanställda
rapporten som gjorts. Rapporten nås via länk:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDNiMTI0YTQtM2Y0My00Y2FkLWEyNzYt
YzNiMzRmY2RjY2QzIiwidCI6ImJkOTczMDQ1LTM5YTktNDM1YS04NGFkLTI0ZjJi
Y2MxZWI1YiIsImMiOjh9
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Studiero - Index
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Resultatet för Gotlands kommun på frågeområdet ”Studiero -index” har sjunkit med 0,1
procentenheter mellan 2018 och 2020. Jämfört med Samtliga deltagande skolor så har
Gotland 0,4 procentenheter högre resultat för 2020.

Elevhälsa- Index
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0

Resultatet för Gotlands kommun på frågeområdet ”Elevhälsa -index” har sjunkit med 0,2
procentenheter mellan 2018 och 2020. Jämfört med Samtliga deltagande skolor så har
Gotland 0,3 procentenheter lägre resultat för 2020.
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I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen
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Resultatet för Gotlands kommun på frågan ”I min skola pratar vi om jämställdhet mellan
könen” har ökat med 0,6 procentenheter mellan 2018 och 2020. Jämfört med Samtliga
deltagande skolor så har Gotland 0,5 procentenheter högre resultat för 2020.

Övergripande nöjdhet
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Resultatet för Gotlands kommun på frågan ”Jag är nöjd med min skola som helhet” har
samma resultat mellan 2018 och 2020. Jämfört med Samtliga deltagande skolor så har
Gotland 0,2 procentenheter högre resultat för 2020.
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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Skolinspektionens enkät

Skolenkäten våren 2020
Skolenkäten besvaras av:
- Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2
- Pedagogisk personal1 i grund-och gymnasieskola
- Vårdnadshavare2 till elever i förskoleklass, grund-och grundsärskola
Våren 2020 besvarade 58 895 elever, 20 636 pedagogisk personal och 88 408
vårdnadshavare Skolenkäten. Totalt deltog 1 407 skolenheter i undersökningen.
Mer om Skolenkäten kan du läsa på Skolinspektionens hemsida:
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/statistik/statistik-franskolenkaten/

Vårdnadshavare förskoleklass
Svarfrekvens

Svarsfrekevens andel/ÅR
Andel svar Gotlands kommun
Andel svar Samtliga deltagande skolor

2018
43 %
38 %

2020
46 %
45 %

Svarsfrekevens antal/ÅR
Antal deltagande Gotlands kommun
Antal deltagande Samtliga deltagande skolor
Antal svar Gotlands kommun
Antal svar Samtliga deltagande skolor

2018
554
23 840
238
8936

2020
539
24 456
246
11 105

Resultatsammanställning

Ärendenr RS BUN 2020/671 och GVN 2020/177 Datum 2020-10-13

Den här presentationen lyfter fram två resultat där Gotland utmärker sig positivt eller
negativt. För djupare studier av enkäten hänvisar Avdelning för stöd och utveckling till den
sammanställda rapporten som gjorts. Rapporten nås via länk:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzM4M2JiZWMtOWViNi00NDQwLTgxOW
MtYWNmZjJlYmE3YzZjIiwidCI6ImJkOTczMDQ1LTM5YTktNDM1YS04NGFkLTI0Z
jJiY2MxZWI1YiIsImMiOjh9

Med pedagogisk personal avses i Skolenkäten den pedagogiska personal som huvudsakligen planerar, bedriver och
följer upp undervisning i grundskolan och gymnasiet (observera ej pedagoger inom förskoleklass, skolbarnomsorg eller
grundsärskola).
2 Vårdnadshavare besvarar enkäten genom en inloggningsuppgift som är unik för varje skolenhet, till skillnad mot elever
och pedagogisk personal som besvarar enkäten genom en inloggningsuppgift som är unik för varje respondent. Det
innebär att det finns en risk att resultaten från vårdnadshavare inte är lika reliabla som de från elever och pedagogisk
personal.
1
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Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet
9
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Gotlands kommun
Förskoleklass

Resultatet för Gotlands kommun på frågan ”Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet”
har höjts med 0,4 procentenheter mellan 2018 och 2020. Jämfört med Samtliga deltagande
skolor så har Gotland 0,2 procentenheter lägre år 2020.
Stimulans
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Ärendenr RS BUN 2020/671 och GVN 2020/177 Datum 2020-10-13

2018
Gotlands kommun
Förskoleklass

2020

Resultatet för Gotlands kommun på frågeområdet ”Stimulans” har ökat med 0,7
procentenheter mellan 2018 och 2020. Jämfört med Samtliga deltagande skolor så ligger
Gotland 0,3 procentenheter högre år 2020.
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Vårdnadshavare grundskola
Svarfrekvens

Svarsfrekevens andel/ÅR
Andel svar Gotlands kommun
Andel svar Samtliga deltagande skolor

2018
30 %
29 %

2020
35 %
35 %

Svarsfrekevens antal/ÅR
Antal deltagande Gotlands kommun
Antal deltagande Samtliga deltagande skolor
Antal svar Gotlands kommun
Antal svar Samtliga deltagande skolor

2018
4951
214 581
1472
62 166

2020
5000
219 009
1743
76 479

Resultatsammanställning

Den här presentationen lyfter fram fyra resultat där Gotland utmärker sig positivt eller
negativt. För djupare studier av enkäten hänvisar Avdelning för stöd och utveckling till den
sammanställda rapporten som gjorts. Rapporten nås via länk:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjY4NmJhMDEtNGU0My00ZTc5LWExZTIt
MTAzOWY5ZDE1YTY2IiwidCI6ImJkOTczMDQ1LTM5YTktNDM1YS04NGFkLTI0Z
jJiY2MxZWI1YiIsImMiOjh9

Studiero
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Ärendenr RS BUN 2020/671 och GVN 2020/177 Datum 2020-10-13

1
0

Resultatet för Gotlands kommun på frågeområdet ”Studiero - Index” har ökat med 0,1
procentenheter mellan 2018 och 2020. Jämfört med Samtliga deltagande skolor så har
Gotland 0,3 procentenheter högre resultat för 2020. Jämfört över tid har Gotland haft
bättre resultat än Samtliga deltagande skolor.
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Elevhälsa
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Resultatet för Gotlands kommun på frågeområdet ”Elevhälsa” har ökat med 0,2
procentenheter mellan 2018 och 2020. Jämfört med Samtliga deltagande skolor så har
Gotland 0,1 procentenheter högre resultat för 2020. Jämfört över tid har Gotland haft
sämre resultat än Samtliga deltagande skolor, men har nu gått om.
Det finns möjlighet till vila och avskildhet på mitt barns fritidshem
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Ärendenr RS BUN 2020/671 och GVN 2020/177 Datum 2020-10-13
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Gotlands kommun
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skolor grundskola

2020

Resultatet för Gotlands kommun på frågan ”Det finns möjlighet till vila och avskildhet på
mitt barns fritidshem” har ökat med 0,3 procentenheter mellan 2018 och 2020. Jämfört
med Samtliga deltagande skolor så har Gotland samma resultat för 2020.
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Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet
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Resultatet för Gotlands kommun på frågan ”Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet”
har ökat med 0,2 procentenheter mellan 2018 och 2020. Jämfört med Samtliga deltagande
skolor så har Gotland 0,3 procentenheter högre resultat för 2020. Medan resultatet för
samtliga skolor har minskat mellan 2018 och 2020 så har Gotlands resultat ökat.

Pedagogisk personal grundskola

Ärendenr RS BUN 2020/671 och GVN 2020/177 Datum 2020-10-13

Svarfrekvens

Svarsfrekevens andel/ÅR
Andel svar Gotlands kommun
Andel svar Samtliga deltagande skolor

2018
74 %
72 %

2020
75 %
75 %

Svarsfrekevens antal/ÅR
Antal deltagande Gotlands kommun
Antal deltagande Samtliga deltagande skolor
Antal svar Gotlands kommun
Antal svar Samtliga deltagande skolor

2018
456
20 189
339
14 439

2020
519
20 440
389
15 349

Resultatsammanställning

Den här presentationen lyfter fram två resultat där Gotland utmärker sig positivt eller
negativt. Resultat för Wisbygymnasiet finns endast år 2018 samt 2020 att tillgå. För djupare
studier av enkäten hänvisar Avdelning för stöd och utveckling till den sammanställda
rapporten som gjorts. Rapporten nås via länk:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWZmMGQzM2UtMzZmZi00OGIwLTlhZm
UtMTZlM2EwZTk2NGJiIiwidCI6ImJkOTczMDQ1LTM5YTktNDM1YS04NGFkLTI0Z
jJiY2MxZWI1YiIsImMiOjh9&pageName=ReportSection591976260caa3bfb56bd
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Samverkan av undervisining
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Resultatet för Gotlands kommun på frågeområdet ”Samverkan av undervisning” har ökat
med 0,1 procentenheter mellan 2018 och 2020. Jämfört med Samtliga deltagande skolor så
har Gotland 0,2 procentenheter lägre resultat för 2020.
Pedagogisk ledarskap
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2018
Gotlands kommun
grundskola

Resultatet för Gotlands kommun på frågeområdet ”Pedagogiskt ledarskap” har ökat med
0,4 procentenheter mellan 2018 och 2020. Jämfört med Samtliga deltagande skolor så har
Gotland 0,1 procentenheter lägre resultat för 2020.
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Pedagogisk personal gymnasieskola
På grund av låg svarsfrevkens år 2020 finns inget resultat att presentera.

Vårdnadshavare grundsärskola

Ärendenr RS BUN 2020/671 och GVN 2020/177 Datum 2020-10-13

På grund av låg svarsfrekvens 2018 presenteras inga jämförande resultat för 2020.
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Dataskyddsombudets sammanfattande bedömning är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inte har säkerställt att de krav som ställs i dataskyddsförordningen efterlevs på ett
ändamålsenligt sätt.

Utgående riskbild granskning av efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning
- granskning nummer 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sannolikhet
Skada/avvikelse
närmsta månaden 5

1

3

2
4

2
4
3
Skada/avvikelse
närmsta året

3

1

2

Inte troligt
Inträffar

5

1

1
Mycket liten

2
Liten

3
Begränsad

4
Allvarlig

5
Mycket
allvarlig

Konsekvens

Teckenförklaring:

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Risk vid granskningens inledning respektive oförändrad risk under granskningen
Minskad risk under granskningen
Ökad risk under granskningen
Observera att detta är dataskyddsombudets första granskningsrapport. Då någon analys
inte gjorts tidigare finns något egentligt ingångsvärde därför inte. I rapporten har ändå
gjorts antagandet att riskvärdet var det högsta möjliga, kritiskt, när granskningen inleddes.
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Granskningsområden:
1

Kännedom om förordningen – artikel 24

2

Register över behandling – artikel 30

3

Laglig behandling av personuppgifter – artikel 6

4

Registerutdrag – artikel 15

5

Personuppgiftsincidenter – artikel 4.12 och artikel 33

Sammanfattande bedömningar och rekommendationer
1

Kännedom om förordningen – artikel 24

Samtliga delmål kan inte anses vara uppfyllda varför granskningsmålet sammanfattningsvis
inte anses vara uppfyllt, trots det utvecklingsarbete som pågår.
Rekommendation:
 Att genomföra det planerade utvecklingsarbetet av utbildningspaketet som erbjuds
nyanställd personal och i detta säkerställa att samtlig personal får den information
de behöver för sin respektive roll om EU:s dataskyddsförordning.

2

Behandlingsregister – artikel 30

Sammanfattningsvis kan granskningsmålet inte anses vara uppfyllt.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Rekommendation granskningsmål 1 - Finns rutiner för att hålla behandlingsregistret uppdaterat och komplett?
 Utse en funktion med ansvar för behandlingsregistret och ansvar att hålla behandlingsregistret uppdaterat och komplett.
Rekommendation granskningsmål 2. - Kan registret över behandling göras tillgängligt för Datainspektionen?
 Att det görs möjligt att skriva ut registret över behandling samt att det görs möjligt
att visa upp det på en skärm.
 Att en utredning genomförs för att se hur registret över behandling ska hanteras
mot bakgrund av reglerna om allmänna handlingar i grundlagen Tryckfrihetsförordningen.
Rekommendation granskningsmål 3 - Innehåller samtliga register i registerförteckningen de
uppgifter som anges i artikel 30.1 att det register över behandling som personuppgiftsansvarig ska föra ska innehålla?
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3

Säkerställ att det i systemstödet LISa finns stöd för att registrera samtliga uppgifter
som framgår av artikel 30.1 att ett register över personuppgiftsbehandling ska innehålla. I det arbetet behöver det även säkerställas att registret över behandling utgår
från de behandlingar som personuppgiftsansvarig utför och inte som idag från de
system och andra lagringsplatser personuppgiftsansvarig använder för att behandla
personuppgifterna.
Säkerställ att samtliga register över behandling som registrerats i systemstödet LISa
innehåller samtliga uppgifter som finns angivet i artikel 30.1 att ett register ska innehålla. Inklusive hänvisningar till de regelverk som innebär att någon av lagliga grunderna rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse respektive myndighetsutövning.
Förteckna inbördes arrangemang i behandlingsregistret.

Laglig behandling av personuppgifter – artikel 6

Granskningsområdet har inte varit möjligt att kontrollera. Detta eftersom det behandlingsregister som finns i systemstödet LISa inte utgår från de behandlingar som utförs. Behandlingsregistret utgår istället från de system i vilka behandlingarna genomförs, vilket innebär
att det inte går att följa enskilda behandlingar av personuppgifter.
Eftersom granskningsmålet inte kan anses vara uppfyllt kan det därför inte värderas.
Dataskyddsombudet vill ändå ge samma rekommendationer som under granskningsområde
2, granskningsmål 3.

4

Registerutdrag eller den registrerades rätt till tillgång – artikel 15

Trots att en granskningsfråga måste anses vara uppfylld är dataskyddsombudets sammanfattande bedömning att granskningsmålet inte kan anses vara uppfyllt.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Rekommendation granskningsfråga 2 - Hur säkerställer ni att den registrerade får tillgång till
kopia av personuppgifterna som är under behandling och den information den registrerade
har rätt att få?
 Se över processen för hur ett registerutdrag ska kunna begäras. Det vill säga både
formen för en begäran och kravet på att den registrerade legitimerar sig. I den här
översynen bör även tittas på möjligheten att begära ett utdrag via fullmakt.
 Se över de dokument som styr arbetsuppgiften att handlägga en begäran om registerutdrag. Det vill säga både ur perspektiven användarvänlighet och innehåll.
Rekommendation Granskningsfråga 3 - Hur säkerställer ni att den registrerade tillhandahålls
informationen utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att ni mottagit begäran?
 Se över processen för utlämnande av registerutdrag för att säkerställa att de lämnas
ut utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad efter att begäran mottagits
samt vilken information de registrerade får vid eventuella förseningar.
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Rekommendation granskningsfråga 4. På vilket eller vilka sätt lämnar nämnden ut registerutdrag och vilka överväganden görs i samband med detta?
 Se över processen för utlämnande av registerutdrag så att processen blir transparent
och att de registrerades rättigheter säkerställs.
5

Personuppgiftsincidenter – artikel 4.12 och artikel 33

Granskningsmålet bedöms vara uppfyllt.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

En omfattande utbildningsinsats har genomförts. Samtliga grupper som nämnden ansvarar
för att erbjuda information och utbildning om EU:s dataskyddsförordning har erbjudits information och utbildning. Vidare har samtliga chefer ombetts att informera samtlig personal om vad en incident är och den rutin för att hantera incidenter som är beslutad
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Riskmatris och förklaring till ”riskfärgerna”

Sannolikhet
Skada/avvikelse
närmsta månaden

5

4
Skada/avvikelse
närmsta året

3

2
Inte troligt
Inträffar

1
1
Mycket liten

2
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3
Begränsad

4
Allvarlig

5
Mycket allvarlig
Konsekvens

Tillfredsställande

Riskvärde 1-5 vilket innebär följande. Det inbyggda dataskyddet bedöms fungera väl och
vara utformat på ett tillfredställande sätt så att dataskyddsincidenter eller ingripande av Datainspektionen kan undvikas. Inga stora risker för förtroendeskada. Grön nivå innebär inte
att nämnden inte ska arbeta vidare med inbyggt dataskydd i frågan. Det kan finnas delar i
hanteringen som kan förbättras till ett ännu stabilare inbyggt dataskydd .

Godtagbart

Riskvärde 6-10 vilket innebär att identifierade brister i det inbyggda dataskyddet bör åtgärdas om möjligt under kontrollplanens period. Denna nivå kan föreligga i exempel följande
fall: Problem med faktorer som kan leda till reprimander/sanktionsavgifter eller risker för
förtroendeskada har identifierats; Allmän risk för dataskyddsincident rörande frågan föreligger eller tidigare dataskyddsincidenter har inträffat och har följts upp/hanterats godtagbart.

Riskvärde 12-15 vilket innebär att större brister i det inbyggda dataskyddet bör åtgärdas

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Otillfredsställande

Kritiskt

inom den närmaste tiden har identifierats. Nivån kan också kräva konsekvensbedömning.
Denna nivå kan föreligga i t.ex. följande fall:
- Stora problem med faktorer som kan leda till höga sanktionsavgifter eller stora risker för
förtroendeskada har noterats.
- Risk för konkret dataskyddsincident kan vara identifierad. Nivån kan också röra fall med
inträffade dataskyddsincidenter föreligger där åtgärder för att förhindra fortsatta incidenter
vidtagits men inte kontrollerats eller bedömts vara tillräckliga.
- Denna nivå kan slutligen också vara aktuell om kontakter initierats från Datainspektionen
rörande aktuell fråga.
Riskvärde 16-25 vilket innebär att en mycket allvarlig brist i det inbyggda dataskyddet har
identifierats och där åtgärder borde vidtas omgående. Denna risknivå kan kräva konsekvensbedömning och eventuellt samråd med Datainspektionen. Kan därutöver föreligga i
följande fall:
- Mycket stora problem med faktorer som kan leda till höga sanktionsavgifter eller mycket
stora risker för förtroendeskada har identifierats.
- Inträffade allvarliga dataskyddsincidenter föreligger där åtgärder för att förhindra fortsatta
incidenter inte vidtagits eller är otillräckliga för att förhindra liknande incidenter. Kan också
röra konkreta risker för stora incidenter.
- Förelägganden från Datainspektionen har utfärdats.
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Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

En risk kan ha sin upprinnelse i många olika faktorer:


Organisationens vilja och förmåga (till exempel resursläge, val av styrmodell, intresse för
dataskyddsfrågor, organisationskultur, lärande etcetera).



Omvärldsfaktorer (till exempel oklart rättsläge, nya rättsfall, angrepp utifrån, nya tekniska möjligheter, andra viktiga händelser som påverkar organisationen).



Befintlig status på det inbyggda dataskyddet (är det inbyggda dataskyddet rudimentärt eller obefintligt innebär det i sig de facto många avvikelser eftersom infrastrukturen
saknas).
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Inledning
EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, även kallad GDPR efter engelskans General
Data Protection Regulation, nedan kallad dataskyddsförordningen började tillämpas den
25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen (1998:204) (PuL).
Dataskyddsförordningen är till för att skydda enskildas, det vill säga våra, grundläggande
rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet
av personuppgifter.
Med personuppgifter menas all slags information som kan knytas till en identifierad eller
identifierbar levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även
foton på personer och ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter.1
Den som behandlar personuppgifter är antingen personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.2
Med behandling av personuppgifter menas varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i
fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, organisera, lagra, bearbeta eller ändra, återvinna, hämta in,
använda, lämna ut genom översändande, sprida eller annat tillhandahållande av uppgifter,
ställa samman eller samköra, blockera, utplåna eller förstöra personuppgifter.3
Den som bestämmer vad som får göras med och på vilket sätt personuppgifter ska hanteras eller som det utrycks i dataskyddsförordningen den som bestämmer ändamålen och
medlen med behandlingen är personuppgiftsansvarig.
Inom en kommun innebär det att varje nämnd som kan anses vara en självständig förvaltningsmyndighet även anses vara personuppgiftsansvarig.4
Inom Region Gotland har gjorts bedömningen att samtliga 11 nämnder är personuppgiftsansvariga.5 Barn- och utbildningsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Krisledningsnämnden, Miljö- och byggnämnden, Patientnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden, Valnämnden, Överförmyndarnämnden
samt Regionstyrelsen.
I Region Gotland finns även situationer då nämnder är personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Den som behandlar personuppgifter, oavsett om behandlingen sker i egenskap av ansvarig
eller biträde, måste se till att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningens
samtliga bestämmelser.

1

Artikel 4.1 EU:s dataskyddsförordning
Artikel 4.7 resp.4.8 EU:s dataskyddsförordning
3
Artikel 4.2 E:s dataskyddsförordning
4
Se s. 71 och 72 Sören Öman - Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. En kommentar Upplaga 1:1, Norstedts Gula Bibliotek
5
Något skriftligt ställningstagande om vilka nämnder som ska anses vara personuppgiftsansvariga finns inte i diariet (W3D3), men i den
e-tjänst som finns på Region Gotlands hemsida i vilken det går att begära ett registerutdrag enligt artikel 15 är det möjligt att begära
utdrag från samtliga 11 nämnder.
2
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Om en myndighet inte följer reglerna i förordningen kan Datainspektionen
- utfärda varningar om planerad behandling av personuppgifterna sannolikt kommer bryta
mot bestämmelserna i förordningen.
- utfärda reprimander om en pågående behandling av personuppgifter bryter mot bestämmelserna
- förelägga ett företag eller annan organisation till exempel att de måste upphöra med en
viss behandling
- påföra sanktionsavgift.
Hur hög sanktionsavgift som kan bli aktuell beror dels på vilken bestämmelse överträdelsen
gäller, dels på omständigheterna i det enskilda fallet. För svenska myndigheter kan sanktionsavgiften avgiften uppgå till högst 5 miljoner kronor och för allvarligare överträdelser till
högst 10 miljoner kronor.6
Registrerade kan vidare ha rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och rätt till skadestånd.7
Utöver dessa ekonomiska risker finns en risk för förtroendeskada om reglerna i förordningen inte följs.
Ett nytt krav i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen är kravet på att
myndigheter och offentliga organ ska utnämna ett dataskyddsombud (DSO).8
En av de viktigaste uppgifterna för ombudet är att övervaka att dataskyddsförordningen
och annan dataskyddslagstiftning följs av personuppgiftsansvarig.9 Utifrån sin kompetens
och kunskap ger dataskyddsombudet rekommendationer för att hantera eventuella identifierade risker. Det finns ingen skyldighet för dataskyddsombudet väga in något annat än perspektivet gott inbyggt dataskydd när dataskyddsombudet lämnar sina rekommendationer.
Beroende på typ och allvarlighet i identifierade brister kommer en uppföljning att genomföras för kontroll att föreslagna åtgärder genomförts.
Valet att acceptera, dela eller åtgärda risker ligger på personuppgiftsansvarig efter att denna
tagit del av dataskyddsombudets analyser och rekommendationer.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Den här rapporten är resultatet av den första granskningen som dataskyddsombudet genomfört av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

6

Artikel 82 och artikel 83 EU:s dataskyddsförordning och 6 kap 2 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
7
Artikel 82 och artikel 83 EU:s dataskyddsförordning, 7 kap 1 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt skadeståndslagen (1972:207)
8
Artikel 37 EU:s dataskyddsförordning
9
I de interna riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning – Roller och ansvar med ärendenummer RS 2018/1333 daterad 2018-12-20 finns
rollen beskriven.
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I granskningen kontrolleras följande områden






kännedom om förordningen – artikel 24
register över behandling – artikel 30
laglig behandling av personuppgifter – artikel 6
registerutdrag – artikel 15
personuppgiftsincidenter – artikel 4.12 och artikel 33

I rapporten analyserar dataskyddsombudet de iakttagelser som gjorts, redogör för sin bedömning och lämnar rekommendationer för att hantera eventuella identifierade risker.
Metod för granskning

Granskningen har skett genom skriftliga frågor och skriftliga svar. Utöver detta har kompletterande intervju genomförts med förvaltningschefen och kontaktpersonen för frågor
om personuppgiftsbehandling.
Granskningsobjekt

o Europaparlamentens och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), även kallad GDPR efter engelskans General Data
Protection Regulation
o Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
o Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Granskningsmål

Efterlevnad av dataskyddsförordningen samt andra dataskyddsbestämmelser.
Mottagare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Rapporten kommer att kommuniceras till, regiondirektören/förvaltningschefen, biträdande
förvaltningschef samt till den person som nämnden utsett att vara kontaktperson för frågor
om personuppgiftsbehandling.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

En sammanfattning av rapporten, och rapporter rörande övriga nämnder, kommer även
kommuniceras till Regionstyrelsen som en del av dataskyddsombudets årsrapport.
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1. Kännedom om förordningen – artikel 24
I artikel 24 EU:s dataskyddsförordning anges bland annat den personuppgiftsansvariges ansvar med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter är att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och
kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med denna förordning. Det anges vidare att
dessa åtgärder ska ses över och uppdateras vid behov.
En organisatorisk åtgärd för att säkerställa att regelverket efterlevs är utbildning av medarbetarna. För att de som samlar in eller behandlar personuppgifter ska kunna följa regelverket måste de ha kunskap om regelverket och om vad de får göra med personuppgifterna.
Oavsett vilken roll medarbetarna har eller vilka arbetsuppgifter de sysslar med påverkar
dataskyddsförordningen arbetsdagen.
Överträdelser av skyldigheterna enligt artikeln kan medföra administrativa sanktionsavgifter
och skadestånd till registrerade.10
Syfte och uppföljningsfråga

Den fråga som uppföljningen syftar till att besvara i denna del är följande. Har personuppgiftsansvarig vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att ge de medarbetare som behandlar personuppgifter i sitt arbete tillfälle att få kunskap om dataskyddsförordningen?
Granskningsmål

- Vilken information eller utbildning har medarbetarna erbjudits om EU:s dataskyddsförordning?
- Vilken information eller utbildning erbjuds nyanställd personal om EU:s dataskyddsförordning?
- Om nämnden ansvarar för att erbjuda andra grupper än den egna personalen utbildning
vilken utbildning EU:s dataskyddsförordning har dessa grupper erbjudits?
Utbildnings- och informationsinsatser för medarbetarna

Granskningsmål 1: Har medarbetarna erbjudits information och utbildning om EU:s dataskyddsförordning?
Iakttagelser

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

I skriftligt svar framkommer att det har gått ut information via medarbetar- och chefsinfo,
ett nyhetsbrev som går ut varje vecka. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har erbjudit
utbildning till all personal i GDPR. Vidare har förvaltningsledningsgruppen beslutat att alla
anställda ska ha fått utbildning i ämnet innan den sista december 2019.
Av svaret framgår vidare att nämnden även haft en föreläsare från JP infonet som har utbildat ett antal chefer och andra nyckelpersoner om förordningen.

10

Artikel 82.2 EU:s dataskyddsförordning och 7 kap 1 § Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
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Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet måste bedömas vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 5 –
En omfattande utbildningsinsats har genomförts. Samtlig personal har fått
Observera att innehållet i utbildningsmaterialets inte granskats.
Dataskyddsombudet vill uppmärksamma på att det är viktigt att hålla kunskap uppdaterad.
Utbildnings- och informationsinsatser för nyanställd personal

Granskningsmål 2. Erbjuds nyanställd personal information och utbildning om EU:s dataskyddsförordning?
Iakttagelser

I skriftligt svar framkommer att en kortare information ges på central informationseftermiddag för alla nyanställda inom förvaltningen. Av svaret framgår att det i dagsläget inte
finns någon rutin för utbildning av nyanställda inom förvaltningen. En rutin för det måste
ännu tas fram.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet inte kan anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 25 –
Förordningen har varit gällande under två års tid. Under den tiden har ett antal medarbetare påbörjat anställning inom Region Gotland. Att nyanställd personal inte får någon utbildning om förordningen och vad den innebär i det dagliga arbetet kan inte anses vara tillfredställande.
Det har dock framkommit att det pågår ett utvecklingsarbete av utbildningspaketet hos
Regionstyrelsen och att det finns planer på att föra in ett avsnitt om förordningen för samtlig nyanställd personal även i introduktionsutbildningen som förvaltningen ansvarar för.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Dataskyddsombudet ser positivt på initiativet till utvecklingsarbetet.
Rekommendation:
 Att genomföra det planerade utvecklingsarbete av utbildningspaketet som erbjuds
nyanställd personal och i detta säkerställa att samtlig personal får den information
de behöver för sin respektive roll om EU:s dataskyddsförordning. Det vill säga att
det planerade utvecklingsarbetet genomförs.
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Har andra grupper än den egna personalen som nämnden ansvarar för att erbjuda utbildning erbjudits utbildning?

Granskningsmål 3. Erbjuds andra personalgrupper som nämnden ansvarar för att erbjuda information och utbildning om EU:s dataskyddsförordning erbjudits detta?
Iakttagelser

I skriftligt svar framkommer att nämnden inte har ansvar att utbilda några andra grupper än
de som är anställda inom förvaltningen.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet måste anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 1 –

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Nämnden ansvarar inte för några andra grupper än personal som är anställd på förvaltningen.
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2. Register över behandling – behandlingsregister – artikel 30
Personuppgiftsansvariga är skyldiga att föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter. Detta register kallas även behandlingsregister.
Med register menas en strukturerad samling personuppgifter som är tillgängligt enligt särskilda kriterier, oavsett om samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden. Se artikel 4.5 EU:s dataskyddsförordning.
Begreppet behandling av personuppgifter omfattar alla åtgärder som vidtas beträffande
personuppgifter. Så snart personuppgifter på något sätt hanteras – automatiserat eller manuellt, oberoende av teknik är det fråga om behandling. Alla former av hantering omfattas.
Att bara ta del av en personuppgift har ansetts som behandling av personuppgiften. Någon
tidsmässig gräns för hur länge personuppgifter lagras eller behandlas finns inte för att det
ska anses vara en behandling av personuppgifter. Se artikel 4.2 och skäl EU:s dataskyddsförordning samt SOU 2020:18 s. 115. Enligt EU domstolspraxis är även videoövervakning
av människor som lagras kontinuerligt på ett lagringsmedium behandling av personuppgifter som sker på automatisk väg.
Dessa behandlingsregister ska upprättas skriftligen, vara tillgängliga i elektronisk form och
hållas uppdaterade. På begäran ska behandlingsregistret göras tillgängligt för Datainspektionen. Se artikel 30.1, 30.4 respektive 30.5 EU:s dataskyddsförordning.
Behandlingsregistret bör betraktas som ett av de verktyg som gör det möjligt för dataskyddsombudet att fullgöra sina uppgifter att övervaka efterlevnaden samt informera och
ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. Det register som ska
föras enligt artikel 30 bör även ses som ett verktyg som hjälper den personuppgiftsansvarige och tillsynsmyndigheten att, på begäran, skaffa sig en översikt av all behandling av personuppgifter som utförs av en organisation. Ett behandlingsregister är således en nödvändig förutsättning för efterlevnad, och är som sådant en effektiv ansvarsåtgärd.11
Inför att förordningen trädde ikraft valde Region Gotland att alla nämnder skulle använda
det regiongemensamma systemstödet LISa för att bland annat föra registerförteckningar
eller behandlingsregister. Det innebär att samtliga nämnder för sina behandlingsregister
eller förteckningar över behandlingar i systemstödet LISa. Systemstödet LISa är ett system
som Regionstyrelseförvaltningen förvaltar.
Vilka uppgifter som ska finnas med i registret över behandlingar, behandlingsregistret,
beskrivs i artikel 30.1 i dataskyddsförordningen.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

a) Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, samt i tillämpliga fall gemensamt personuppgiftsansvariga, den personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet.
b) Ändamålen med behandlingen.

11 Se s. 22 respektive s. 28 i EDPB:s (f.d. artikel 29-grupen) Riktlinjer om dataskyddsombud, 16/SV WP 243 rev.01.
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c) En beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter.
d) De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut,
inbegripet mottagare i tredjeländer eller i internationella organisationer.
e) I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell
organisation, inbegripet identifiering av tredjelandet eller den internationella organisationen
och, vid sådana överföringar som avses i artikel 49.1 andra stycket, dokumentationen av
lämpliga skyddsåtgärder.
f) Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter.
g) Om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
som avses i artikel 32.1.
Överträdelser av skyldigheterna enligt artikeln kan medföra administrativa sanktionsavgifter
och skadestånd till registrerade.12
Utöver skyldigheten för personuppgiftsansvariga att föra ett register över behandling enligt
artikel 30.1 EU:s dataskyddsförordning finns en skyldighet för personuppgiftsbiträden att
enligt artikel 30.2 föra register över behandling.
Denna skyldighet har inte varit en del av den här granskningen.

Syfte och uppföljningsfråga

Den fråga som uppföljningen syftar till att besvara i denna del är följande. Är det register
över behandling som förs inom nämnden utformat på det sätt som förordningen beskriver
att ett sådant register ska vara utformat, är det komplett och hålls det uppdaterat. Kan det
göras tillgängligt för Datainspektionen och om det innehåller de uppgifter registret ska innehålla hos en personuppgiftsansvarig.
Det vill säga om Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förteckning över behandlingar
i egenskap av personuppgiftsansvarig uppfyller kraven i artikel 30 i EU:s dataskyddsförordning.
Granskningsmål

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

- Finns rutiner för att hålla registerförteckningen uppdaterad och komplett?
- Kan förteckningen göras tillgänglig för Datainspektionen?
- Innehåller samtliga register i registerförteckningen samtliga uppgifter.

12

Artikel 83.4 EU:s dataskyddsförordning och 7 kap 1 § Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
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Rutiner för att hålla registret över behandlingar uppdaterat och komplett

Granskningsmål 1. Finns rutiner för att hålla registerförteckningen uppdaterad och komplett?
Iakttagelser

Av nämndens skriftliga svar framgår att det inte finns någon rutin för att hålla registerförteckningen uppdaterad. Vidare framgår att nämnden inte ännu fått in registerförteckningar
från samtliga enheter. Det är ett arbete som ännu pågår. Samtliga förteckningar som man
fått in är inte heller registrerade i LISa ännu.
Av Regionstyrelses svar framgår att en översyn av befintliga informationsklassningar samt
risk- och sårbarhetsanalyser ska göras minst en gång om året enligt LIS (Ledningssystem
för informationssäkerhet). Av det svaret framgår vidare att en informationsklassning för att
rätt krav ska ställas gentemot potentiella leverantörer görs enligt rutin inför en ny upphandling av ett system.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet måste anses vara delvis uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 15 –
Av nämndens svar framgår hur ofta informationsklassningar ska eller börs ses över. Att en
informationsklassning måste göras eller hur ofta en sådan måste ses över är inte krav som
ställs i EU:s dataskyddsförordning. Inom Region Gotland ser man policyn och riktlinjerna
för informationssäkerhet tillsammans med objektsförvaltningsmodellen som rutin för att
hålla behandlingsregistret komplett.
Trots att särskilda rutiner för att hålla registret över behandlingar uppdaterat och komplett
synes saknas måste det anses finnas rutiner för att hålla behandlingsregistret uppdaterat i
och med de styrande och stödjande dokument som finns framtagna.
Eftersom behandlingsregistret varken är uppdaterat eller komplett, trots att det finns dokument framtagna vill dataskyddsombudet påminna om vikten av att interna styrande och
stödjande dokument följs.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

För att få en högre grad av efterlevnad av kravet på att ha ett uppdaterat och komplett behandlingsregister rekommenderar dataskyddsombudet att en ansvarig funktion utses som
ansvarig för registret och har som uppgift att se till att registret över behandlingar hålls
uppdaterat och komplett. Denna funktion kan förslagsvis både godkänna nya behandlingar
och fatta beslut om registret över behandling vid uppdateringar.
Rekommendation:
 Utse en funktion med ansvar behandlingsregistret och ansvar för att hålla behandlingsregistret uppdaterat och komplett.
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Tillgänglighet

Granskningsmål 2. Kan registret över behandling göras tillgängligt för Datainspektionen?
Iakttagelser

I skriftligt svar framkommer det inte går att göra en läsduglig utskrift av behandlingsregistret från systemstödet LISa. Den pdf som går att skriva ut från systemet LISa och som hanterar nämndens registerförteckning är inte en läsbar pdf.
Nämnden anser att det behöver göras åtgärder i LISa så att förteckningen blir mer överskådlig. T ex att den går att skriva ut i Excel.
Dataskyddsombudet noterar att registret över behandlingar går att göra tillgängligt för Datainspektionen digitalt i systemstödet LISa genom att lämna ut inloggningsuppgifter till personal hos Datainspektionen så att personalen själva kan logga in i systemet för att ta del av
behandlingsregistren.
Dataskyddsombudet noterar vidare att det inte är möjligt att skriva ut registret i ett format
som är läsligt. Det är inte heller möjligt att på en skärm visa upp registret på ett överskådligt
och tillgängligt sätt.
I dialog med ansvarig för systemstödet LISa framkommer att det skapas en ny version av
registerförteckningen eller behandlingsregistret varje dag. Förteckningarna lagras i systemstödet LISa. I tidigare dialog med ansvarig för systemstödet LISa har det framkommit att
LISa inte är något diarium i den mening som avses i 5 kap. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet inte kan anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 15 –
Det direkta krav som ställs i förordningen på att personuppgiftsansvarig ska kunna göra registret över behandling tillgängligt för Datainspektionen måste genom möjligheten för Datainspektionen att få loggningsuppgifter till systemstödet LISa och själv logga in i systemet
och ta del av uppgifterna anses vara uppfyllt.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Dataskyddsombudet anser trots detta att det hade varit önskvärt att det var möjligt att både
kunna skriva ut registret och kunna visa upp det på en skärm på ett överskådligt och tillgängligt sätt. Dataskyddsombudet rekommenderar därför att det görs möjligt att skriva ut
registret och möjligt att visa upp det på en skärm.
Dataskyddsombudet anser att det kan ifrågasättas om hänsyn har tagits till det nationella
regelverket om allmänna handlingar och dess bevarande som regleras i grundlagen Tryckfrihetsförordningen och i OSL då de olika versionerna av registret visserligen lagras, men
handlingarna är inte möjliga att lämna ut enligt offentlighetsprincipen och de lagras på en
yta som enligt uppgift inte är att likställa med ett diarium.

19 (39)

Region Gotland

Dataskyddsombudets granskning av efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning

Dataskyddsombudet tolkar artikel 30 p.1 1 stycket som att som att registret förvisso ska
hållas uppdaterat, men att det inte endast är menat att utgöra ögonblicksbild av endast aktuella behandlingar, utan att även tidigare behandlingar ska framgå av registret. Det vill säga
att behandlingar som en gång förts in i registret inte får raderas från detta.
För förteckningens praktiska funktion i dataskydds- och tillsynsverksamhet är dataskyddsombudets bedömning att det måste vara möjligt att se både vilka behandlingar som pågår
och vilka behandlingar som har upphört. Om det inte är möjligt att se vilka behandlingar
som upphört finns det inte någon möjlighet att göra jämförelser över tid. 13
Av det behandlingsregister som finns idag framgår inte heller när registret skapades, när det
ändrats eller vem som skapat respektive ändrat något.
Mot bakgrund av att någon utredning om behandlingsregistret ska bedömas vara en allmän
handling och i sådana fall hur länge och var den i sådana fall ska bevaras, det vill säga en arkiv- och bevarandeutredning, inte synes vara gjord kan inte granskningsmålet anses vara
uppfyllt. Dataskyddsombudet rekommenderar att en sådan utredning genomförs. I den här
utredningen behöver det både analyseras huruvida ett beslutat register över behandling blir
en allmän handling respektive under vilka förutsättningar det kan gallras. Vidare behöver
även syftet med kravet på att personuppgiftsansvarig ska föra register över behandling tas i
beaktande.
Rekommendation:
 Att det görs möjligt att skriva ut registret över behandling samt att det görs möjligt
att visa upp det på en skärm.
 Att en utredning genomförs för att se hur registret över behandling ska hanteras
mot bakgrund av reglerna om allmänna handlingar i grundlagen Tryckfrihetsförordningen.
Innehållet i förteckningen över behandlingar

Granskningsmål 3. Innehåller samtliga register i registerförteckningen de uppgifter som anges
i artikel 30.1 att det register över behandling som personuppgiftsansvarig ska föra ska innehålla?
Den här granskningsfrågan kan läsas ur två perspektiv.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Dels om det i förteckningen som sådan, det vill säga GDPR-fliken i systemstödet LISa,
finns stöd för eller möjlighet att ange de uppgifter som framgår av artikel 30.1 att ett register ska innehålla.
Dels om samtliga uppgifter som finns angivet i artikel 30.1 att ett register ska innehålla registrerats avseende samtliga register över behandling som registrerats i systemstödet LISa.

13 Se s. 22 respektive s. 28 i EDPB:s (f.d. artikel 29-grupen) Riktlinjer om dataskyddsombud, 16/SV WP 243 rev.01

.
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Iakttagelser

I skriftligt svar framgår att nämnden endast har möjlighet att se de system som ligger inom
nämndens ansvarsområde. De system som så att säga ligger centralt på regionstyrelseförvaltningen men där nämnden har en del i systemet kan nämnden inte se och kan därför inte
svara för de system som kallas regiongemensamma systemen.
Av svaret framgår vidare att det saknas uppgift om några behandlingar i behandlingsregistret.
Dataskyddsombudet noterar att samtliga personuppgiftsansvariga, inom Region Gotland,
för sina register över behandling i systemstödet LISa under en flik i systemet som har benämningen ”GDPR”.
Förteckningen innehåller följande kolumner:
- Sammanfattning
- Behandling
- Behandlingen Omfattar Följande Kategorier Av Registrerade Personer
- Behandlingen Omfattar Följande Kategorier Av Personuppgifter
- Lagligt stöd
- Lagringstid
- Särskilda Pu
- Länder utanför Eu
- Pub-Avtal
- Pub-Avtal Med: samt
- Gäller Gdpr
Här kan särskilt noteras att med sammanfattning avses det system eller manuellt register i
vilket de aktuella personuppgifterna lagras.
Vidare finns namnet på personuppgiftsansvarig, det vill säga nämndens namn, som en
klickbar knapp i huvudet på förteckningen över behandlingar. När man klickar på namnet
på personuppgiftsansvarig omdirigeras man tillbaka till förteckningen över behandlingar.
I huvudet på förteckningen över behandlingar finns även den klickbara knappen dataskyddsombud. När man klickar på knappen dataskyddsombud omdirigeras man till följande information.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

”Dataskyddsförordningen eller allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR
efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. ”
Bedömning och rekommendation

Så som dataskyddsombudet tolkar regelverket är personuppgiftsansvariga skyldiga att föra
ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter.
Dataskyddsombudet anser att det faktum att de register som finns registrerade under
”GDPR-fliken” i systemstödet LISa utgår från de system och manuella register som finns
istället för som avsikten enligt förordningen är från de behandlingar av personuppgifter
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som utförs innebär att ett register i den mening som avses i artikel 30.1 förordningen saknas.
Dataskyddsombudet menar med andra ord att de register som finns under ”GDPR-fliken”
i systemstödet LISa inte är sådana register över behandling av personuppgifter som beskrivs i förordningen utan istället är register över de system respektive manuella register i vilket de aktuella personuppgifterna lagras.
Konsekvenserna av att bygga upp registret utifrån de system och andra lagringsytor som
används är enligt dataskyddsombudets uppfattning dels att förordningen inte efterlevs och
dels att det verktyg som är tänkt kunna användas av både personuppgiftsansvarig, dataskyddsombudet och tillsynsmyndigheten som registret över behandlingar ska betraktas som
saknas. Se s. 22 respektive s. 28 i EDPB:s (f.d. artikel 29-grupen) Riktlinjer om dataskyddsombud, 16/SV WP 243 rev.01.
Dataskyddsombudet noterar även att det saknas stöd för att i ”GDPR-fliken” i systemstödet LISa att registrera de kategorier mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats, eller
ska lämnas till, inbegripet mottagare i tredjeländer eller i internationella organisationer i enlighet med 30.1.d EU:s dataskyddsförordning.
Mot bakgrund av dessa noterade brister anser dataskyddsombudet att granskningsmålet ur
perspektivet att det finns stöd i GDPR-fliken i systemstödet LISa att ange de uppgifter som
framgår av artikel 30.1 att ett register ska innehålla inte kan anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 25 –
Dataskyddsombudet rekommenderar att säkerställa att det i systemstödet LISa finns stöd
för att registerara samtliga uppgifter som framgår av artikel 30.1 att ett register över personuppgiftsbehandling ska innehålla. I det arbetet behöver det även säkerställas att registret
över behandling utgår från de behandlingar som personuppgiftsansvarig utför och inte som
idag från de system och andra lagringsplatser personuppgiftsansvarig använder för att behandla personuppgifterna.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Vid de stickprovskontroller som nämns nedan har det framkommit att det saknas uppgifter
kolumner/fält som är möjliga att fylla i under ”GDPR-fliken” i LISa. Det innebär att dataskyddsombudets bedömning är att granskningsmålet inte heller kan anses vara uppfyllt ur
perspektivet om samtliga uppgifter som finns angivet i artikel 30.1 att ett register ska innehålla registrerats finns avseende samtliga register över behandling som registrerats i systemstödet LISa.
Dataskyddsombudet vill därför ur detta perspektiv rekommendera att säkerställa att samtliga register över behandling som registrerats i systemstödet LISa innehåller samtliga uppgifter som finns angivet i artikel 30.1 att ett register ska innehålla.
Ett behandlingsregister är även tänkt att vara ett sätt att ha kontroll över personuppgiftsbiträden som anlitas. För att både göra registret så komplett som möjligt, för att ge personuppgiftsansvarig en övergripande kontroll och för att ge de enskilda, de registrerade, en
möjlighet att följa behandlingar på en mer detaljerad nivå, men även för att dataskyddsombudet ska kunna följa samtliga behandlingar rekommenderar dataskyddsombudet vidare att
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även föra en förteckning över hur organisationens interna ansvarsfördelning är strukturerad, det vill säga även förteckna vem som är personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde internt, så kallade inbördes arrangemang, i behandlingsregistret.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Rekommendation:
 Säkerställ att det i systemstödet LISa finns stöd för att registrera samtliga uppgifter
som framgår av artikel 30.1 att ett register över personuppgiftsbehandling ska innehålla. I det arbetet behöver det även säkerställas att registret över behandling utgår
från de behandlingar som personuppgiftsansvarig utför och inte som idag från de
system och andra lagringsplatser personuppgiftsansvarig använder för att behandla
personuppgifterna.
 Säkerställ att samtliga register över behandling som registrerats i systemstödet LISa
innehåller samtliga uppgifter som finns angivet i artikel 30.1 att ett register ska innehålla.
 Förteckna så kallade inbördes arrangemang i behandlingsregistret.
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3. Laglig behandling av personuppgifter – artikel 6
För att få behandla personuppgifter måste man stödja sig på någon av sex så kallade rättsliga grunderna. De rättsliga grunderna som heter laglig behandling av personuppgifter i förordningen framgår av artikel 6.
Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Utgångspunkten är att det
endast är en rättslig grund som kan tillämpas för en behandling.
För myndigheter kan följande fem rättsliga grunder vara aktuella.
Samtycke: Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.
Avtal: Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.
Rättslig förpliktelse: Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige
måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.
Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse: Den personuppgiftsansvarige
måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra
en uppgift av allmänt intresse.
Grundläggande intresse: Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter
för att skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke, till exempel om den är medvetslös.
För att någon av de lagliga grunderna rättslig förpliktelse, myndighetsutövning respektiveuppgift av allmänt intresse ska vara möjliga att tillämpliga måste uppgiften som innebär att
personuppgifterna måste behandlas vara reglerad i EU-rätt eller i svensk författning. För att
de här tre lagliga grunderna ska kunna tillämpas krävs det med andra ord reglering i till exempel EU förordning, lag, svensk förordning, föreskrift eller i ett reglemente. Se 2 kap. 1-2
§ i Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

För att det ska vara möjligt för den personuppgiftsansvarige att förvissa sig om att all behandling av personuppgifter som utförs inom nämnden följer förordningen och annan registerlagstiftning, för dataskyddsombudet att fullgöra sina uppgifter att övervaka överlevnaden samt för tillsynsmyndigheten att skaffa sig en översikt av all behandling av personuppgifter som utförs är som nämnts ovan ett register över behandling, ett behandlingsregister,
en nödvändig förutsättning för efterlevnad, och är som sådant en effektiv ansvarsåtgärd.
Att vid de lagliga grunderna rättslig förpliktelse, myndighetsutövning respektive uppgift av
allmänt intresse även föra in uppgift som anger med vilket lagrum i förordning, lag, föreskrift eller reglemente behandlingen utförs är, enligt dataskyddsombudets bedömning, en
förutsättning för att registret över behandlingar ska kunna fungera som det verktyg som
EDBD beskriver att det ska vara.
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Överträdelser av skyldigheterna enligt artikeln kan medföra administrativa sanktionsavgifter
och skadestånd till registrerade.14
Syfte och uppföljningsfråga

Den fråga som uppföljningen syftar till att besvara i denna del är följande. Finns det laglig
grund för de behandlingar av personuppgifter som redovisas i registret över behandling i
systemstödet LISa?
Granskningsmål

- Finns det kännedom om den reglering som innebär att det är möjligt att tillämpa de lagliga grunderna rättslig förpliktelse, myndighetsutövning respektive uppgift av allmänt intresse.
- Finns det en förklaring till att lagliga grunden grundläggande intresse angivits när den angivits?
- Finns det en förklaring till att flera lagliga grunder angivits för samma behandling?
Iakttagelser

Av skriftligt svar framkommer att en del justeringar och ändringar gjorts i registret över behandlingar sedan frågan ställdes.
Bedömning och rekommendation

Under granskningsområde 2, granskningsmål 3, ovan framkommer det att dataskyddsombudet menar att de register som finns under ”GDPR-fliken” i systemstödet LISa inte är sådana register över behandling av personuppgifter som beskrivs i förordningen utan istället
är register över de system respektive manuella register i vilket de aktuella personuppgifterna
lagras.
I ett system eller i ett register kan flera personuppgiftsbehandlingar ske. De olika behandlingarna kan var för sig utföras med stöd av olika lagliga grunder för att utföra behandlingen.
Eftersom det konstaterats att det register som finns i LISa inte utgår från de behandlingar
som utförs är dataskyddsombudets uppfattning att granskningsmålet inte går att kontrollera. Dataskyddsombudet vill ändå ge samma rekommendationer som under rekommendationer granskningsområde 2, för granskningsmål 3.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 25 –

14

Artikel 83.4 EU:s dataskyddsförordning och 7 kap 1 § Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
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Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Rekommendation:
 Säkerställ att det i systemstödet LISa finns stöd för att registerara samtliga uppgifter
som framgår av artikel 30.1 att ett register över personuppgiftsbehandling ska innehålla. I det arbetet behöver det även säkerställas att registret över behandling utgår
från de behandlingar som personuppgiftsansvarig utför och inte som idag från de
system och andra lagringsplatser personuppgiftsansvarig använder för att behandla
personuppgifterna.
 Säkerställ att samtliga register över behandling som registrerats i systemstödet LISa
innehåller samtliga uppgifter som finns angivet i artikel 30.1 att ett register ska innehålla. Inklusive hänvisningar till de regelverk som innebär att någon av lagliga grunderna rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse respektive myndighetsutövning.
 Förteckna inbördes arrangemang i behandlingsregistret.
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4. Registerutdrag (den registrerades rätt till tillgång) - artikel 15
Registrerade har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller
henne håller på att behandlas av den personuppgiftsansvarige och i så fall få tillgång till personuppgifterna.
Den här rättigheten ger den enskilde en möjlighet att kontrollera att hon eller han är registrerad, och om så är fallet, att de registrerade uppgifterna är riktiga och behandlingen av
dem är laglig. Rätten till registerutdrag är en förutsättning för att den enskilde i praktiken
ska kunna få felaktiga personuppgifter rättade.
Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige i
en lättillgänglig, skriftlig form och med ett tydligt och enkelt språk. Om den registrerade
gör begäran i elektronisk form ska informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format
som är allmänt använt, om den registrerade inte begär något annat.
Den personuppgiftsansvarige ska på begäran utan onödigt dröjsmål, men senast en månad
efter att ha mottagit begäran, tillhandahålla den registrerade information om de åtgärder
som vidtagits.
Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur
komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden.
Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska den
personuppgiftsansvarige utan dröjsmål och senast en månad efter att ha mottagit begäran
informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att
lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.
Rättigheten gäller dock inte sådana uppgifter som den personuppgiftsansvarige inte får
lämna ut till den registrerade enligt lag eller annan författning eller enligt beslut som meddelats enligt författning. Rättigheten gäller med andra ord inte uppgifter för vilka det råder
sekretess gentemot den registrerade själv.15 En sekretessprövning måste alltså göras inför
varje utlämnande av registerutdrag.
Överträdelser av skyldigheterna enligt artikeln kan medföra administrativa sanktionsavgifter
och skadestånd till registrerade.16
Utöver rättigheten för registrerade att få tillgång enligt artikel 15 EU:s dataskyddsförordning har de registrerade även rätt att få information, få felaktiga uppgifter rättade, att få
personuppgifter raderade, rätt att få behandlingar begränsade, rätt att få personuppgifter
porterade och rätt att göra invändningar. Se artiklarna 13, 14, 16-21.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Dessa rättigheter har inte varit en del av den här granskningen.

15

5 kap. 1 § Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
Artikel 83.5 EU:s dataskyddsförordning och 7 kap 1 § Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
16
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Syfte och uppföljningsfråga

Den fråga som granskningen syftar att besvara i denna del är följande. Kan de registrerade
få rätten att få ett registerutdrag tillgodosedd?
Granskningsmål

- Vem eller vilka beslutar i frågor om registerutdrag?
- Hur säkerställer ni att den registrerade får tillgång till kopia av personuppgifterna som är
under behandling och den information den registrerade har rätt att få?
- Hur säkerställer ni att den registrerade tillhandahålls informationen utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att ni mottagit begäran?
- På vilket eller vilka sätt lämnar nämnden ut registerutdrag och vilka överväganden görs i
samband med detta?
- Hur hanteras en begäran som bedöms omfatta uppgifter för vilka det råder sekretess
gentemot den registrerade själv?

Delegation av uppgiften att besluta om registerutdrag

Granskningsmål 1: Vem eller vilka beslutar i frågor om registerutdrag?
Iakttagelser

I skriftligt svar framkommer att det att det finns ett delegationsbeslut som innebär att Barnoch utbildningsnämnden gett förvaltningschefen uppgiften att besluta om utlämnande av
registerutdrag och även rätt att vidaredelegera uppgiften. Det framkommer vidare att förvaltningschefen vidaredelegerat uppgiften genom beslut den 24 oktober 2018, dnr GVN
2018/220.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet måste anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 5 –
Den registrerades rätt till tillgång

Granskningsfråga 2. Hur säkerställs att den registrerade får tillgång till kopia av personuppgifterna som är under behandling och den information den registrerade har rätt att få?

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Iakttagelser

Av skriftligt svar framkommer att utlämnandena görs utifrån en e-tjänst för begäran om registerutdrag som finns att nå på Regions Gotlands hemsida. Beslut om att lämna ut uppgifterna fattas sedan av kontaktpersonen för GDPR på förvaltningen som kollar hur samtliga
objektsägare har svarat i LISa. Har man svarat ja till att en behandling finns kontrolleras det
att underlag till med till den registrerade samt om en sekretessprövning måste göras.
Dataskyddsombudet konstaterar att det finns två sätt att begära ett registerutdrag på. Enligt
information på Region Gotlands hemsida kan ett utdrag begäras antingen via en e-tjänst eller personligen i receptionen på Visborg, Visborgsallén 19 i Visby. Med personligen avses
även att någon annan än den registrerade själv genom att visa fullmakt kan begära ett ut-
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drag. Av hemsidan framgår att e-legitimation eller mobilt bank-ID krävs för att kunna använda e-tjänsten. För att kunna begära ut uppgifterna personligen behöver man kunna legitimera dig.
Dataskyddsombudet konstaterar även att det finns två dokument i regionens dokumentoch processhanteringssystem Docpoint som handlar om handläggningen vid en begäran
om ett registerutdrag. Dokumenten, som synes vara framtagna av Regionstyrelsen, handlar
om hur och av vilken funktion uppgifter som behandlas ska sökas ut.
Ett har benämningen Guide för objektsförvaltare vid begäran om registerutdrag, rättelse eller radering.
Dokumentet som saknar uppgift om beslutsfattare beslutsdatum är daterat den 21 mars
2019.
Ett har benämningen Hantering av ärende i utlämningsprocessen enligt dataskyddsförordningen och i
systemet LISa. Dokumentet som saknar uppgift om beslutsfattare är daterat den 28 augusti
2018.
Dokumentens innehåll är inte granskat, men det kan konstateras att det av båda dokumenten framgår att det är de som är så kallade objektsförvaltare som ansvarar för att begäran
hanteras och som har ansvar för att söka igenom de register eller informationsmängder de
ansvarar för. När de sökt efter personuppgifter om den registrerade som begärt sina uppgifter i det eller de register de är ansvariga lägger de sedan in uppgifterna i systemstödet för
att den som är utsedd att vara så kallad nämndansvarig ska kunna fatta beslut i ärendet.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet inte kan anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 25 –
Av förordningen framgår inte något formkrav på hur en begäran kan ske. Det innebär att
en begäran kan ske formlöst, det vill säga såväl muntligt som skriftligt eller elektroniskt.
Av förordningen framgår vidare att det bara är när den personuppgiftsansvarige har rimliga
skäl att betvivla identiteten hos den som gjort begäran som ytterligare information för att
bekräfta identiteten får begäras. Se artikel 12.6 förordningen.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Huvudregeln är alltså att den personuppgiftsansvarige ska lita på en lämnad upplysning om
vem som gör begäran. Finns det rimliga skäl att betvivla identiteten, får den personuppgiftsansvarige bara begära sådan ytterligare information som är nödvändig för att bekräfta
den registrerades identitet. Det kan då exempelvis handla om att den registrerade förmedlas
till en identifieringstjänst.17
Det krav som Region Gotland ställer på de registrerade på att legitimera sig måste även
ställas mot kravet om uppgiftsminimering i artikel 5.c förordningen.

17

S. 282 Sören Öman - Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. En kommentar Upplaga 1:1, Norstedts Gula Bibliotek
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Dataskyddsombudets uppfattning är att formen för hur en begäran kan ske är både en tillgänglighetsfråga och en fråga om uppgiftsminimering. Att inte godta att en begäran om registerutdrag kan ske muntligen alternativt skriftligen och dessutom alltid begära att den som
begär ett utdrag legitimerar sig kan inte anses följa av förordningen.
Mot bakgrund av detta är dataskyddsombudets bedömning att en översyn över processen
för hur ett registerutdrag ska kunna begäras bör göras för att de registrerades rätt till tillgång ska kunna säkerställas.
Av de dokument som finns registrerade i Docpoint framgår att en sökning efter personuppgifter om den registrerade som begärt ett registerutdrag görs i samtliga register i vilka
personuppgifter finns lagrade.
Här kan det noteras att det av 7 a § arkivförordningen (1991:446) finns ett undantag från
skyldigheten att lämna registerutdrag när det gäller personuppgifter i arkivmaterial som
överlämnats till myndigheten om det visar sig omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor insats.
Observera att innehållet i dokumenten inte granskats i övrigt.
För att öka användarvänligheten för handläggarna är ett förslag att se över de dokument
som styr arbetsuppgiften. Både ur formell synpunkt, så beslutsfattare inte framgår av något
av dokumenten, och ur tillgänglighetssynpunkt då det finns två dokument om i princip
samma sak.
Rekommendation:
 Se över processen för hur ett registerutdrag ska kunna begäras. Det vill säga både
formen för en begäran och kravet på att den registrerade legitimerar sig. I den här
översynen bör även tittas på möjligheten att begära ett utdrag via fullmakt.
 Se över de dokument som styr arbetsuppgiften att handlägga en begäran om registerutdrag. Det vill säga både ur perspektiven användarvänlighet och innehåll.
Tiden för att handlägga ett ärende om registerutdrag

Granskningsfråga 3. Hur säkerställer ni att den registrerade tillhandahålls informationen utan
onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att ni mottagit begäran?

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Iakttagelser

Av skriftligt svar framkommer att den person som är ansvarig för GDPR-frågor på förvaltningen har bevakning på begäran och påminner de personer som står som ansvarig för en
personuppgiftsbehandling. Av svaret framgår vidare att den personen endast kan se de behandlingar som är inom nämndens områden och kan inte kontrollera de så kallade regiongemensamma systemen
Dataskyddsombudet konstaterar att den som nämnden utsett att vara nämndansvarig ställer
samman de uppgifter som ansvarig för respektive register lagt in i systemstödet LISa och
fattar därefter ett beslut om utlämnande av registerutdraget.
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Dataskyddsombudet konstaterar vidare att själva utlämnandet sker genom att den registrerade mot uppvisande av legitimation hämtar ut uppgifter från samtliga nämnder som finns
samlade på ett och samma USB-minne i receptionen på Visborg.
Dataskyddsombudet uppfattar att utlämnandet styrs av den nämnd som fattar beslut om att
lämna ut ett registerutdrag sist i tid. Det är först när samtliga nämnder fattat beslut om
registerutdrag och registrerat detta i systemstödet LISa som beslut lämnas ut. Det vill säga
det är först när samtliga nämnder som den registrerade begärt ett utdrag från har fattat sina
respektive beslut som något beslut expedieras.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet inte kan anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 25 –
Inom Region Gotland har gjorts bedömningen att samtliga nämnder är personuppgiftsansvariga.18
Den personuppgiftsansvarige ska på begäran utan onödigt dröjsmål, men senast en månad
efter att ha mottagit begäran, tillhandahålla den registrerade information om de åtgärder
som vidtagits. Se artikel 12.2
Vid behov och med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden får den här perioden förlängas med ytterligare två månader.
Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska den
personuppgiftsansvarige utan dröjsmål och senast en månad efter att ha mottagit begäran
informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att
lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.
Dataskyddsombudets bedömning är att skyldigheten att tillhandahålla informationen utan
onödigt dröjsmål inte kan anses uppfyllas med nuvarande ordning som innebär att det är
först när den nämnd som fattat beslut sist som beslut som samtliga nämnder fattat expedieras.
Dataskyddsombudet ifrågasätter även om de registerarades rätt att få information om eventuella förseningar tillgodoses genom det förfarande som tillämpas idag.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Rekommendation:
 Se över processen för utlämnande av registerutdrag för att säkerställa att de lämnas
ut utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad efter att begäran mottagits
samt vilken information de registrerade får vid eventuella förseningar.

18

Något skriftligt ställningstagande om vilka nämnder som ska anses vara personuppgiftsansvariga finns inte i diariet (W3D3), men i den
e-tjänst som finns på Region Gotlands hemsida i vilken det går att begära ett registerutdrag enligt artikel 15 är det möjligt att begära
utdrag från samtliga 11 nämnder.
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Hur sker utlämnanden i ärenden om den registrerades rätt till tillgång?

Granskningsfråga 4. På vilket eller vilka sätt lämnar nämnden ut registerutdrag och vilka
överväganden görs i samband med detta?
Iakttagelser

Av skriftligt svar framgår att utlämnandet av beslutet sker via Regionens reception på Visborg. Där får den registrerade informationen på en USB-sticka för personligt mottagande
med krav på legitimation. Alternativt kan utskrivna kopior också skickas till bokföringsadress.
Dataskyddsombudet konstaterar att det finns ett dokument i regionens dokument- och
processhanteringssystem Docpoint som har benämningen Hantering av ärende i utlämningsprocessen enligt dataskyddsförordningen och i systemet LISa. Dokumentet som saknar uppgift om beslutsdatum och beslutsfattare är daterat den 28 augusti 2018. Av det här
dokumentet framgår att registerutdrag lämnas ut via mina meddelanden (digital brevlåda).
Av dokumentet framgår vidare att utdraget skickas via vanlig post som rekommenderat
brev för det fall att den som begärt utdraget inte har någon digital brevlåda.
Dataskyddsombudet noterar att det inte fungerar att göra utlämnandet digitalt. I avvaktan
på att det ska gå att göra utlämnandet digitalt sker utlämnandet genom att säkerhetschefen
sammanställer registerutdragen som samtliga nämnder lagt in i systemstödet LISa för att sedan manuellt lägga in dessa på ett USB-minne. Efter att ha kontaktat den registrerade för
att meddela att informationen finns för avhämtning lämnar sedan säkerhetschefen USBminnet i receptionen på Visborg för att den registrerade ska hämta USB-minnet.
Dataskyddsombudet noterar vidare att personalen i receptionen fått instruktion om att
USB-minnena inte ska skickas till de registrerade via post. Enligt instruktionen personalen i
receptionen fått sker utlämnandet endast vid fysiskt besök i receptionen och mot uppvisande av legitimation.
Dataskyddsombudet noterar även att det inte i samtliga ärenden som finns registrerade i diariet, W3D3, framgår att de registrerade fått de uppgifter som begärts. Det vill säga att beslutet lämnats ut.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet inte kan anses vara uppfyllt.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 25 –
Av artikel 12.3 förordningen framgår informationen ska tillhandahållas i ett elektroniskt
format som är allmänt använt, om den registrerade gjort begäran i elektronisk form och
inte begär något annat.
Enligt det processdokument som finns ska registerutdragen lämnas ut via mina meddelanden (digital brevlåda) och om den som begärt utdraget inte har någon digital brevlåda ska
utlämnandet ske genom rekommenderat brev.
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I praktiken sker utlämnandet genom avhämtning av ett USB-minne i receptionen på Visborg. Personalen som verkställer expedieringen eller utlämnandena har fått instruktioner
om att besluten inte ska skickas via post.
Dataskyddsombudets tolkning är att det i förordningen inte ställs några krav på att registerutdrag måste lämnas digitalt. Dataskyddsombudets uppfattning är att formen för utlämnandet även är en tillgänglighetsfråga. Alla registrerade har inte möjlighet att fysiskt resa till
en plats på Gotland. Alla registrerade har inte heller tillgång till en dator och kan därför inte
tillgodogöra sig informationen på en USB-sticka.
Mot bakgrund av detta är dataskyddsombudets bedömning att en översyn över processen
för utlämnande av registerutdrag bör göras snarast för att få hanteringen att blir transparent
och för att de registrerades rätt till tillgång ska kunna säkerställs.
I den här översynen behöver även frågan om när beslutet kan anses expedierat och när gallringsfrister inträder redas ut. Detta i ljuset av att den registrerade får information om att informationen finns att hämta ställt mot när informationen hämtas, om den hämtas.
Rekommendation:
 Se över processen för utlämnande av registerutdrag så att processen blir transparent
och att de registrerades rättigheter säkerställs.
Hur hanteras frågor om sekretess i ärenden om den registrerades rätt till tillgång?

Granskningsfråga 5. Hur hanteras en begäran som bedöms omfatta uppgifter för vilka det råder sekretess gentemot den registrerade själv?
Iakttagelser

Av skriftligt svar framgår att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör en bedömning
av om det råder sekretess gentemot den registrerade själv i samband med att uppgifterna
lämnas ut.
Vid intervjun uppmärksammade dataskyddsombudet på att det är olika regelverk som blir
tillämpliga. En prövning av om det råder sekretess för någon uppgift i handlingarna görs
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vilket innebär att det kan vara en annan
funktion än den som fått i uppgift att besluta om ett utlämnande i enlighet med dataskyddsförordningen som har delegation på att avslagsbeslut på grund av att bedömningen att det
råder sekretess för någon uppgift i handlingarna gjorts.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet måste bedömas vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 5 –
En prövning av om det råder sekretess gentemot den registrerade själv för någon uppgift i
det material som lämnas ut görs i samband med att handlingarna lämnas ut till den registrerade.
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5. Personuppgiftsincidenter - artikel 4.12 och artikel 33
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. En personuppgiftsincident har till exempel inträffat
om uppgifter om en eller flera registrerade personer har blivit förstörda, gått förlorade på
annat sätt eller kommit i orätta händer.
Vissa personuppgiftsincidenter måste anmälas till Datainspektionen. En sådan anmälan
måste göras inom 72 timmar efter det att överträdelsen har upptäckts.
I vissa fall måste den personuppgiftsansvariga informera de registrerade om det inträffade.
Överträdelser av skyldigheterna enligt artikeln kan medföra administrativa sanktionsavgifter
och skadestånd till registrerade.19
Syfte och uppföljningsfråga

Den fråga som uppföljningen syftar till att besvara i denna del är följande. Syftet och målet
med uppföljningen är att se det finns rutiner för hur personuppgiftsincidenter ska hanteras
samt om medarbetarna givits möjlighet att ta del av dessa rutiner.
Granskningsmål

- Har uppgiften att bedöma och anmäla personuppgiftsincidenter delegerats av nämnden?
- Hur hanterar ni personuppgiftincidenter? (bifoga gärna rutiner eller liknande som beskriver hur ni ska agera inom organisationen om en personuppgiftsincident inträffar)
- Vilken information har medarbetarna fått om vad personuppgiftsincident är och vad
medarbetaren ska göra vid misstanke om att en personuppgiftsincident har inträffat?
Delegation av arbetsuppgiften att bedöma och anmäla personuppgiftsincidenter

Granskningsmål 1: Vem eller vilka hanterar eller bedömer om en personuppgiftsincident ska
anmälas till Datainspektionen?
Iakttagelser

I skriftligt svar framkommer att det att det finns ett delegationsbeslut som innebär att förvaltningschefen fått uppgiften delegerad till sig och även en rätt att vidaredelegera den. (Beslut den 24 oktober 2018 med dnr GVN 2018/220.
Bedömning och rekommendationer

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet måste bedömas vara uppfyllt.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 5 –
Delegationsbeslut till den person som utför arbetsuppgiften synes finnas på plats.

19

Artikel 83.4 EU:s dataskyddsförordning och 7 kap 1 § Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
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Rutiner för att hantera personuppgiftsincidenter

Granskningsmål 2: Hur hanterar ni personuppgiftincidenter?
Iakttagelser

Av skriftligt svar framkommer att det finns en rutin för hantering av personuppgiftsincidenter. Rutinen är beslutad den 4 april 2019 och har diarienummer GVN 2019/84.
Bedömning och rekommendationer

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet måste bedömas vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 5 –
Rutin för att hantera personuppgiftsincidenter finns på plats.
Information till medarbetarna om personuppgiftsincidenter

Granskningsmål 3: Vilken information har medarbetarna fått om vad en personuppgiftsincident är och vad medarbetaren ska göra vid misstanke om att en personuppgiftsincident har
inträffat?
Iakttagelser

Av skriftligt svar framkommer att rutinen för personuppgiftsincidenter är kommunicerad
ut till samtliga medarbetare.
Det framkommer vidare att nämnden informerat om incidenter i vår utbildning som alla
medarbetare ska få innan december 2019 samt att det har gått ut information i medarbetare- och chefsinfo som skickas ut till alla medarbetaredet finns information att läsa på Insidan, intranätet, under fliken GDPR.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet måste anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 5 –
En omfattande utbildningsinsats har genomförts. Samtliga grupper som nämnden ansvarar
för att erbjuda information och utbildning om EU:s dataskyddsförordning har erbjudits information och utbildning inklusive information om incidenter.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Bilaga 1: Begrepp och förkortningar

Johanna Mörnefält
Dataskyddsombud
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Bilaga 1. Begrepp och förkortningar
I rapporten används många begrepp som finns i dataskyddsförordningen. Alla är inte så
lätta att förstå sig på. I listan nedan förklaras därför vad som avses. För en ökad förståelse
anges även i vissa fall begreppen på engelska.

Begrepp
Ansvarsskyldighet
engelska: accountability
Behandling av personuppgifter

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

engelska: processing personal data

Förklaring
En personuppgiftsansvarig är skyldig att följa
alla principer för behandling. Detta innebär att
det är nämnden som ytterst ansvarar för vilka
ändamål och medel man har för behandlingen.
Behandling är samlingsnamnet för olika hanteringar av personuppgifter. Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, det vill säga allt som görs med en
personuppgift, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte kan utgöra en behandling. En
kombination av åtgärder kan också vara en behandling.
I dataskyddsförordningen ges följande exempel på vad som kan vara behandling: insamling,
registrering, organisering, strukturering, lagring,
bearbetning eller ändring, framtagning, läsning,
användning, utlämning genom överföring,
spridning eller tillhandahållande på annat sätt,
justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
Förordningen är teknikneutral och omfattar
både automatiserad och manuell behandling.
Vidare omfattas både digital behandling och
behandling som sker på papper, det sistnämnda dock endast så länge personuppgifterna finns samlade i ett register. (Akter eller
grupper av akter samt omslag till dessa, som är
ordnade enligt särskilda kriterier omfattas alltså
inte av dataskyddsförordningen.)

Brottsdatalagen

Brottsdatalagen (2018:1177). En svensk lagstiftning baserad på det nya dataskyddsdirektivet som riktar sig till behöriga myndigheter.
Inom Region Gotland riktar den sig till Socialnämnden.

Datainspektionen

Ansvarig tillsynsmyndighet i Sverige.

Dataskyddsförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
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för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmän dataskyddsförordning).
Dataskyddsombud, DSO
engelska: data protection officer, DPO

Den registrerade

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

engelska: the data subject

Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Sådan skyldighet kan finnas både enligt
dataskyddsförordningen och brottsdatalagen.
Ombudets roll är bland annat att kontrollera
att dataskyddsförordningen följs inom organisationen.
En fysisk levande person som direkt eller indirekt kan identifieras antingen genom en enstaka personuppgift (till exempel personnummer) eller genom att flera personuppgifter
läggs samman (till exempel genom att göra en
sökning på fastighetsbeteckning och efternamn). Identifikation kan exempelvis ske när
flera faktorer som är specifika för den fysiska
personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet används. Om man har anonymiserat personuppgifter på ett sådant sätt att man inte
längre (ens genom kompletterande uppgifter)
kan tillskriva dem till en fysisk person finns
inte länge någon registrerad.
Den registrerade tillerkänns ett antal rättigheter i dataskyddsförordningen: information,
tillgång, rättelse, radering, begränsning, invändning, dataportabilitet.
I särskild registerlagstiftning kan även avlidna
fysiska personer omfattas av begreppet registrerad.

EDPD

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (European Data Protection Board, EDPB) är ett
oberoende europeiskt organ som bidrar till en
enhetlig tillämpning av dataskyddsreglerna
inom hela EU/EES samt främjar samarbetet
mellan dataskyddsmyndigheterna. EDPB
består av medlemsstaternas tillsynsmyndigheter
samt Europeiska datatillsynsmannen (EDPS).

EU-förordning

Rättsakt som blir direkt gällande i varje EUmedlemsland (ska alltså inte översättas till nationella bestämmelser utan är ändå gällande i
medlemsstaterna).

GDPR

The General Data Protection Regulation, det
engelska namnet på dataskyddsförordningen.
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Gemensamt personuppgiftsansvariga
engelska: Joint controllers
Inbyggt dataskydd
Engelska: privacy by design

Detta är ett begrepp som används för att se till
att personuppgiftsansvariga använder sig av
tillgängliga tekniska lösningar och organiserar
sig med beaktande av dataskyddsförordningens
krav. I praktiken innebär inbyggt dataskydd ett
krav på att hela tiden förbättra sig tekniskt och
organisatoriskt. I arbetet ska beaktas den senaste utvecklingen, genomförandekostnader och
behandlingens art, omfattning sammanhang
och ändamål samt riskerna (sannolikhetsgrad
och allvar) för fysiska personers rättigheter och
friheter.

Inbördes arrangemang

Ett avtal eller annat som reglerar respektive
personuppgiftsansvarigs ansvar och skyldigheter när det föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar. Syftet med avtalet är att beskriva relationen öppet för den registrerade och
att det ska vara enkelt att förstå både respektive
personuppgiftsansvarigs ansvar och det gemensamma ansvaret.

Kontaktperson för frågor om personuppgiftsbehandling, kontaktperson för frågor om dataskydd eller kontaktperson GDPR.

Kontaktpersonens roll är att vara ansvarig för
personuppgiftsfrågor eller frågor om dataskydd
inom nämndens verksamhetsområde. Begreppet används internt inom Region Gotland.

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

En bedömning som ska göras innan en personuppgiftsbehandling påbörjas om den planerade
behandlingens konsekvenser sannolikt leder till
en hög risk för fysiska personers rättigheter
och friheter.

engelska: Data protection impact assessment
(DPIA)
Medel för behandling av personuppgifter

När, var och hur personuppgifter ska behandlas.

Personuppgift

All information som kan knytas till en identifierad eller identifierbar levande person.
Varje uppgift som ensam eller tillsammans
med andra uppgifter kan identifiera en levande
fysisk person. Typiska personuppgifter är
namn, personnummer, telefonnummer, kundnummer, mejladresser. Även foton på personer
och ljudinspelningar som lagras digitalt kan
vara personuppgifter.
Observera att begreppet är mycket vidare än
identifikationsuppgifter.

engelska: personal data
Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Två eller flera personuppgiftsansvariga som
tillsammans bestämmer varför personuppgifterna ska behandlas, när, var och hur de ska behandlas.
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Personuppgiftsansvarig, PuA
engelska: controller

Personuppgiftsbiträde, PuB
engelska: processor

Personuppgiftsbiträdesavtal, PuB-avtal
engelska: personal data processor agreement,
PDP Agreement

Personuppgiftsincident
engelska: personal data breach

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
engelska: technical and organisational measures

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Ändamål med behandling av personuppgifter

Den som bestämmer varför något ska göras,
när, var och hur något ska göras med personuppgifter eller som det utrycks i dataskyddsförordningen den som bestämmer ändamålen och
medlen med behandlingen är personuppgiftsansvarig.
Den personuppgiftsansvarige är bl.a. ansvarig
för att förordningen efterlevs och att den registrerade får sina rättigheter tillgodosedda.
Den som behandlar personuppgifter för en
personuppgiftsansvarigs räkning.
Det ska finnas ett avtal upprättat mellan en
personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde.
Avtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde som reglerar hur personuppgiftbiträdet får hantera personuppgifter för
den personuppgiftsansvariges räkning.
Personuppgiftsbiträdesavtalet är normalt en
bilaga till affärs- eller som det även kallas huvudavtalet.
En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig
eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifter som överförs. En
personuppgiftsincident ska anmälas till Datainspektionen och dokumenteras.
Olika sätt att se till att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå. Tekniska åtgärder är exempelvis
behörighetsstyrning i ett IT-system. Organisatoriska åtgärder är exempelvis riktlinjer, rutiner
eller andra dokument som beskriver vad och
hur jag som medarbetare ska göra.
Varför behandlingen av personuppgifter ska
göras. Varje behandling ska ha ett tydligt och
definierat ändamål. Den personuppgiftsansvarige ska alltså redan när personuppgifter samlas
in tydligt ha klargjort de specifika ändamål som
uppgifter samlas in för. För att ett ändamål ska
anses vara ett berättigat ändamål måste det
också finnas minst en laglig grund som kan
kopplas till angivna ändamål.
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Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning av efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning
(GDPR) - GVN
Förslag till beslut

Rapporten godkänns.
 Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta en handlingsplan får att åtgärda de brister
som dataskyddsombudet påvisar i granskningen.


Sammanfattning

Dataskyddsförordningen är till för att skydda våra grundläggande rättigheter och
friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i
hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av
personuppgifter.
Med personuppgifter menas all slags information som kan knytas till en identifierad
eller identifierbar levande person. Det kan röra sig om namn, adress och
personnummer. Även foton på personer och ljudinspelningar som lagras digitalt kan
vara personuppgifter.
Ett krav i dataskyddsförordningen (GDPR) jämfört med personuppgiftslagen (PuL)
är kravet på att myndigheter och offentliga organ ska utnämna ett dataskyddsombud
(DSO). En av de viktigaste uppgifterna för DSO är att övervaka att
dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning följs av
personuppgiftsansvarig (nämnden). Utifrån sin kompetens och kunskap ger
dataskyddsombudet rekommendationer för att hantera eventuella identifierade risker.
Om en myndighet inte följer reglerna i förordningen kan Datainspektionen:


utfärda varningar om planerad behandling av personuppgifterna sannolikt kommer
bryta mot bestämmelserna i förordningen.
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 2019/193

utfärda reprimander om en pågående behandling av personuppgifter bryter mot
bestämmelserna - förelägga ett företag eller annan organisation till exempel att de
måste upphöra med en viss behandling
 påföra sanktionsavgift. Hur hög sanktionsavgift som kan bli aktuell beror dels på
vilken bestämmelse överträdelsen gäller, dels på omständigheterna i det enskilda
fallet.
För svenska myndigheter kan sanktionsavgiften avgiften uppgå till högst 5 miljoner
kronor och för allvarligare överträdelser till högst 10 miljoner kronor. Utöver dessa
ekonomiska risker finns en risk för förtroendeskada om reglerna i förordningen inte
följs.
Dataskyddsombudets sammanfattande bedömning är att Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden inte har säkerställt att de krav som ställs i dataskyddsförordningen efterlevs på ett ändamålsenligt sätt.


Granskningsområden

De områden som DSO valt att granska utifrån kraven som ställs i förordningen,
framgår i tabellen nedan.
Granskningsområde

DSO bedömning

1

Kännedom om förordningen – artikel 24

Samtliga delmål kan inte anses vara uppfyllda varför
granskningsmålet sammanfattningsvis inte anses vara
uppfyllt, trots det utvecklingsarbete som pågår.

2

Register över behandling – artikel 30

Granskningsmålet inte anses vara uppfyllt

3

Laglig behandling av personuppgifter –
artikel 6

Granskningsområdet har inte varit möjligt att kontrollera.
Detta eftersom det behandlingsregister som finns i
systemstödet LISa inte utgår från de behandlingar som
utförs. Behandlingsregistret utgår istället från de system i
vilka behandlingarna genomförs, vilket innebär att det inte
går att följa enskilda behandlingar av personuppgifter.

4

Registerutdrag – artikel 15

Trots att en granskningsfråga måste anses vara uppfylld är
dataskyddsombudets sammanfattande bedömning att
granskningsmålet inte kan anses vara uppfyllt.

5

Personuppgiftsincidenter – artikel 4.12 och
artikel 33

Granskningsmålet bedöms vara uppfyllt

Utav fem granskningsområden är det endast ett område som DSO anser vara
uppfyllt.
Bedömning

För granskningen av punkt 2-4 i tabellen ovan har regionen regiongemensamma
rutiner som regionstyrelsen tagit fram. Då nämnden är personuppgiftsansvarig är
innebär det en skyldighet att följa förordningen oavsett vad övriga regionen gör.
Nämnden är en egen myndighet i detta avseende. Det innebär att nämnden behöver
ställa krav på regionstyrelsen att ändra rutinerna så att förordningen följs.
Förvaltningens bedömning är att en handlingsplan för hur nämnden ska uppnå de
krav som förordningen ställer.
Beslutsunderlag
Dataskyddsombudets granskning av efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Erbjudna gymnasieutbildningar 2021/2022
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att erbjuda de program
och inriktningar som redovisas i Bilaga 1.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för Barn- och
fritidsprogrammet gäller följande villkor:
o Totalt för programmet erbjuds 26 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att Bygg och
anläggningsprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Totalt för programmet erbjuds 30 platser därav 7 lärlingsplatser.
För inriktningen anläggningsfordon gäller:
o Utbildningen startar under förutsättning att prognosen visar på att 8
elever kommer att antas.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för El- och
energiprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att det på vardera inriktningen Dator- och kommunikationsteknik
erbjuds 12 platser och Elteknik erbjuds max 20 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 32 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för Fordon- och
transportprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att det på inriktningen Personbil erbjuds max 16 platser och på
inriktningen Lastbil och mobila maskiner erbjuds max 8 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 24 platser.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för
Naturbruksprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att på inriktningen djurvård erbjuda 6 platser, på inriktning
hästhållning10 platser och för inriktningen lantbruk erbjuda 16 platser.
o Totalt för programmet 32 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för VVS- och
fastighetsprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att inriktningen Fastighetsservice startar tidigast läsåret 2022/2023
o Att det på inriktningen VVS erbjuds max 10 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 10 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för Vård- och
omsorgsprogrammet gäller följande villkor:
o Totalt för programmet erbjuds 24 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för Ekonomiprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att det på vardera inriktningen Ekonomi och Juridik erbjuds max 32
platser.
o Totalt för programmet erbjuds 64 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för det Estetiska
programmets inriktningar gäller följande villkor:
o Att det på inriktningen musik erbjuds max 12 platser och på inriktningen
bild och formgivning erbjuds max 10 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 22 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för det Humanistiska
programmet gäller följande villkor:
o Totalt för programmet erbjuds max 10 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för Naturvetenskapsprogrammet gäller följande villkor:
o Att det på inriktningen Naturvetenskap erbjuds max 64 platser och på
inriktningen Naturvetenskap och samhälle erbjuds max 16 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 64 platser



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för
Samhällsvetenskapsprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att på inriktningen beteendevetenskap erbjuds max 64 platser.
Sammanlagt för de båda inriktningarna Samhällsvetenskap och Medier,
information och kommunikation erbjuds max 32 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 96 platser.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att för
Teknikprogrammets inriktningar gäller följande villkor:
o Att det på vardera inriktningen Design och produktutveckling samt
Teknikvetenskap erbjuds max 16 platser.
o Totalt för programmet erbjuds 32 platser.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att Lokal idrottsprofil,
LIU, erbjuds som individuellt val läsåret 2021/2022



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att Nationellt godkänd
idrottsutbildning, NIU, erbjuds läsåret 2021/2022. NIU erbjuds kopplat till
två nationella program: Samhällsvetenskapsprogrammet eller Barn- och
fritidsprogrammet.

Sammanfattning

Som en del av antagningsprocessen till gymnasieskolan beslutar huvudman i början
av antagningsperioden om ett programutbud som ska vara sökbart till kommande
läsår. Valet av programutbud publiceras och görs tillgängligt på såväl hemsida som
tryckt broschyr.
Wisbygymnasiet planerar att erbjuda 161 av 18 nationella program, 29 olika
inriktningar samt 4 introduktionsprogram.
Totalt omfattar gymnasieorganisationen 538 platser, vilket innebär att organisationen
i stort överensstämmer med föregående år.
Bakgrund

Inför varje antagningsprocess meddelar huvudmannen sitt tänkta programutbud. Det
finns 18 nationella program - tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande.
Yrkesprogrammen ger en grund för yrkesverksamhet eller fortsatt utbildning. De
högskoleförberedande programmen ger en grund för fortsatta studier på högskola
eller universitet.
Den 1 juli 2019 inträffade en förändring där två av fem Introduktions-program,
Preparandutbildning (IMPRE) och Programinriktat individuellt val (IMPRO),
ersattes av Programinriktat val. Programinriktat val kan utformas både för en enskild
elev och för en grupp elever. Det innebär att utbildningen ska utformas i förväg och
vara sökbar. Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg.
Programinriktat individuellt val erbjuds på nationella program i mån av plats.

1

Industriprogrammet och Hantverksprogrammet erbjuds ej.
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Ett stabilt och långsiktigt utbildningsutbud

Huvudprincipen för beslut om nytt utbildningsutbud är att erbjuda samma utbud
som nämnden fastställt för innevarande läsår. Variation i utbildningsutbudet kan få
konsekvenser för möjligheterna till en ekonomi i balans och arbetet med
organisationsanpassning.
För de utbildningar som erbjuds är det viktigt att vara medveten om att det urval som
erbjuds inför det preliminära valet till gymnasieskolan i februari är ett erbjudande. Detta
innebär att nämnden i mars 2021, utifrån elevernas val, kan besluta att inte starta ett
program eller ändra antalet platser på ett program.
Samläsning estetiska programmet och det humanistiska programmet

Sedan flera år tillbaka så har Wisbygymnasiet organiserat programmen ESbild,
ESmusik och Humanistiska programmet i en klass utifrån såväl organisatoriska som
ekonomiska skäl. Organisationen som föreslås för läsåret 2021/2022 är totalt 22
platser på estetiska programmet samt 10 platser på det humanistiska programmet.
Skolan har en organisation där Estetiska programmet och Humanistiska programmet
samläser och tillsammans kan utgöra max 32 elever. Att frångå denna organisation
skulle innebära stora problem beträffande rekrytering av lärare liksom ge allvarliga
ekonomiska konsekvenser.
Särskild variant inom gymnasieskolan

En särskild variant i gymnasieskolan är en utbildning där hela eller delar av det
utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning avviker från det
nationella programmet. Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och får
använda antagningsprov för urval bland de sökande. Beslut om tillstånd att bedriva
utbildning på särskild variant inom det estetiska området ges av Skolverket efter
ansökan. För närvarande har Wisbygymnasiet inga pågående särskilda varianter.

Ur tabellen nedan framgår att inför läsåret 2021/2022 ökar elevunderlaget något.
Prognostiserade elevvolymer i den egna kommunen
2500

Elever

2000
1500
1000
500
0

2019 2020 2021 2022
Kommunal skola 1523 1543 1540 1558
Summa, alla
1762 1777 1774 1794
ÅK 1
598 554 623 635

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
1584 1604 1626 1680 1711 1696 1658 1628 1585 1536 1506 1468
1824 1847 1873 1935 1971 1953 1910 1875 1825 1769 1734 1691
577 646 665 670 626 649 599 628 547 588 570 518
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Nationell idrottsutbildning (NIU) och den lokala profilen (LIU)

Den nationellt godkända idrottsutbildningen, NIU, är en för regionen frivillig
verksamhet. NIU har tydlig elitidrottskaraktär och syftar till en nationell
idrottskarriär. NIU rekryterar elever lokalt eller regionalt. Utbildningen behöver
godkännande från respektive idrotts specialidrottsförbund och Skolverket. De beslut
som Skolverket fattar om godkännande gäller för fyra antagningsomgångar.
Till ht-2021 erbjuds inom NIU idrotterna fotboll och innebandy. Inom LIU erbjuds
ishockey, orientering, fotboll och friidrott. Diskussioner förs även kring att
innebandy ska kunna erbjudas. För att möta efterfrågan från målgruppen elitsatsande
ungdomar vars idrotter inte erbjuds på idrottsgymnasiet så finns LIU – Träningslära.
Utbildningen innehåller inte någon idrottsspecifik träning med särskild tränare utan
undervisningen genomförs gemensamt med NIU och LIU motsvarande 200p. LIU Träningslära kan kombineras med alla Wisbygymnasiets program. I denna
organisation kan upp till 14 olika idrotter kunna erbjudas undervisning.
Förändringar i gymnasieskolan inför 2021

Flera inriktningar, programfördjupningar och ämnen inom gymnasieskolan har
reviderats. De flesta förändringar börja gälla från 1 juli 2021, dock är det några som
började gälla redan 1 juli 2020. Se bilden nedan. Även vuxenutbildningen omfattas av
förändringarna.
I korthet från 1 juli 2020:


På Fordons- och transportprogrammet har skolverket tagit fram 16 nya
ämnen med totalt 32 nya kurser och en förändrad programstruktur.

I korthet från 1juli 2021:


På Barn- och fritidsprogrammet (BF) är beslutat att inriktningarna
pedagogiskt arbete respektive socialt arbete slås samman till den nya
inriktningen pedagogiskt och socialt arbete.



På Hotell- och turismprogrammet (HT) är det beslutat att inriktningarna
hotell och konferens samt turism och resor slag samman. Programmet
kommer därmed sakna inriktningar.



På Fordons- och transportprogrammet kommer inriktningen godshantering
tas bort.



På Hantverksprogrammet (HV) byter inriktningen frisör namn till frisör,
barberare och hår- och makeupstylist. Detta program erbjuds på
Gutegymnasiet.



På Naturbruksprogrammet (NB) har en ny inriktning naturturism tillkommit
och inriktningen djur delas i inriktningarna djurvård samt hästhållning.
Inriktningen skog byter namn till skogsbruk.



På Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) försvinner inriktningen
färskvaror, delikatess och catering. Kurserna kommer erbjudas i
programfördjupningen.
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På VVS- och fastighetsprogrammet (VF) kommer ämnet ellära ersättas med
ämnet elektroteknik. Inriktningen ventilationsteknik byter namn till
ventilation.



På vård- och omsorgsprogrammet (VO) ändras programstrukturen så att de
programgemensamma ämnena omfattar 1400 gymnasiepoäng mot tidigare
1100.

I korthet från 30 juni 2022:


Handels- och administrationsprogrammet byter namn till försäljnings- och
serviceprogrammet.

Bild från www.skolverket.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2020/158

Bilaga 1

Program
Barn- och fritidsprogrammet

Erbjudna inriktningar
 Pedagogiskt och socialt
arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet





Anläggningsfordon
Husbyggnad
Plåtslageri (lärling)

30

Villkor: Min 8 elever på
inriktningen
anläggningsfordon
30 varav 7 lärlingsplatser

El- och energiprogrammet



Dator- och
kommunikationsteknik
Elteknik

32

Villkor: Max 12 elever på
inriktningen Dator o
kommunikationsteknik och
20 elever på elteknik.
Ingår i Teknikcollege

Fordons- och transportprogrammet 


Personbil
Lastbil och mobila
maskiner

24

Villkor: Max 16 elever på
inriktningen personbil och 8
elever på inriktningen
Lastbil och mobila maskiner

Handels- och
administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet



Handel och service

32

Naturbruksprogrammet












Restaurang- och
livsmedelsprogrammet
Sjöfartsutbildningen
VVS- och fastighetsprogrammet

Platser
26

Kommentar
Erbjuder NIU

BF har från 1 juli 2021 nya
namn på inriktningar –
Fritid och hälsa (erbjuds
ej) samt Pedagogiskt och
socialt arbete.

16

Hotell och
turismprogrammets
inriktningar, hotell och
konferens samt turism
och resor slås samman,
gäller från 1 juli 2021

Djurvård
Hästhållning
Lantbruk
Kök och servering
Bageri och konditori

6
10
16
16

Inriktningen djur delas i
inriktningarna djurvård och
hästhållning från 1 juli 2021

Däck
Maskin
VVS- installation
 Fastighetsservice

8

Vård- och omsorgsprogrammet
SUMMA YRKESPROGRAM:

10

Villkor: Max 10 elever på
VVS. Inriktningen
Fastighetsservice erbjuds
tidigast läsåret 22/23

24

Eventuell samläsning med BF

250
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Tjänsteskrivelse
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Ekonomiprogrammet




Ekonomi
Juridik

64

Estetiska programmet





Bild och formgivning
Musik
Språk

10
12
10

Naturvetenskapsprogrammet




64

Samhällsvetenskapsprogrammet





Naturvetenskap
Naturvetenskap o
samhälle
Samhällsvetenskap
Beteendevetenskap
Medier, information och
kommunikation

Teknikprogrammet



Design och
produktutveckling
Teknikvetenskap

32

Humanistiska programmet



SUMMA HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM:
TOTALT HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE + YRKESPROGRAM

96

Villkor: Max 32 elever på
vardera inriktningen

Villkor: max 16 elever på
inriktningen Naturvetenskap
och samhälle
Villkor: Max 64 elever på
inriktn. beteendevetenskap
och max 32 elever
sammanlagt på övriga två
inriktningar.
Erbjuder NIU.
Villkor: Max 16 elever på
vardera inriktningen
Ingår i Teknikcollege

288
538
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Tjänsteskrivelse

Ärende GVN 2020/180
21 september 2020

Thomas Nilsson
Rektor

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gotlands folkhögskolas kursutbud läsåret 2021/2022 - långa
kurser

Förslag till beslut


Förslaget till kursutbud avseende långa kurser för läsåret 2021/2022 godkänns och
anpassas utifrån den rambudget som folkhögskolan tilldelas.

Bakgrund

Gotlands folkhögskolas kursutbud är föränderligt då folkhögskolan även följer andra
samhällsaspekter än de demografiska former och utbudet anpassas efter individens
och samhällets behov. Utbudet präglas av valfrihet, jämlikhet och mångfald. Detta
resulterar i att det kursutbud som nämnden i första hand kan besluta om avser de
långa kurserna.
Folkhögskolan samarbetar med Arbetsförmedlingen och erbjuder olika
utbildningsinsatser bland annat för personer i behov av studiemotiverande kurser.
För att möta såväl marknadens som individens behov kan Gotlands folkhögskola
även erbjuda olika yrkesutbildningar
Allmän kurs på folkhögskola ger samma behörigheter som erhålls via gymnasium
eller Komvux. Utbildningstiden varierar beroende av personens utbildningsbakgrund.
Allmän kurs måste finnas i en folkhögskolas utbildningsutbud.

Förslag till kursutbud:

Hemse
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Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2019/260

Allmän linje bas (motsvarar grundskolenivå)
Allmänna linjen 1, 2, 3 (motsvarar gymnasial nivå)
Allmänna linjen - Enter – (grundskolenivå) för ungdomar med Aspergers
Allmänna linjen – Enter – (gymnasial nivå) för ungdomar med Aspergers
Fotolinjen
1+1år projektår
Musiklinjen
1+1år
Textillinjen
1+1år projektår, samt någon deltidskurs
Vård och omsorgsutbildning 1 läsår
SFI – undervisning i svenska för invandrare
Etableringsutbildning för nyanlända med uppehållstillstånd, 24 veckor som
en del av etableringsplanen i samarbete med AF.
Svenska från dag ett
SMF kurs (studiemotiverande folkhögskolekurs) i samarbete med AF, 13v

Fårösund













Filmcrew utbildning , grund + projektår
Filmcrew utbildning, yrkesutbildning 1 år
Storyutbildningen, grund
Storyutbildningen yrkesutbildning 1 år
Story Master Class, distans
1år
Skrivarlinjen
1+1år projektår
Socialpedagogisk linje, 2 år
- Inriktning behandling och fritidsgårdsverksamhet
- Internationella möten – migration och mottagande
SFI – undervisning i svenska för invandrare
Etableringsutbildning för nyanlända med uppehållstillstånd, 24 veckor som
en del av etableringsplanen i samarbete med AF.
Svenska från dag 1

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att förslaget till kursutbud för läsåret 2021/2022
godkänns och anpassas utifrån den rambudget som folkhögskolan tilldelas.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till:
Gotlands folkhögskola
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende GVN 2020/181
22 september 2020

Hanna Sällström Jonasson
Rektor Vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utbildningsutbud vuxenutbildningen 2021/2022
Förslag till beslut


Utbildningsutbudet för vuxenutbildningen för läsåret 2021/2022 godkänns och
finansieras inom beslutad rambudget och med hjälp av statliga medel.

Bakgrund

Den kommunala vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån dennes behov
och förutsättningar. Det är viktigt att sträva efter flexibla lösningar när det gäller
organisation, arbetssätt och arbetsformer. Målgruppen för vuxenutbildning är idag
både större och ser annorlunda ut än tidigare. Idag är målgruppen en betydande
andel personer med annat modersmål än svenska, unga med tidigare
skolmisslyckanden bakom sig samt fler personer som är i behov av särskilt stöd.
Samarbete med arbetslivet, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter är av
stor betydelse för yrkesutbildningens kvalitet och för elevens framtida eller fortsatta
etablering på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är i ständig förändring och ett
samarbete med olika aktörer och branscher är en förutsättning för att möta
framtidens behov av arbetskraft. Nationellt satsas det mycket på vuxenutbildning i
form av statliga medel. Det råder en stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom
olika yrkesområden.
Hur planeras kursutbudet?

När kursutbudet planeras måste den kommunala vuxenutbildningen i första hand
utgå från vuxenutbildningsförordningen (SFS 2011:1108) som betonar den
studerandes behov och önskemål. Det finns också möjlighet att söka olika statsbidrag
vars regelverk måste beaktas vid planering av olika former av utbildningsinsatser
Förutom verksamhet som är lagstadgad (grundläggande och gymnasiala kurser samt
sfi) är det viktigt att anordna utbildningar som gynnar Gotlands utveckling. Viktiga
samarbetspartners i planeringen av utbildningsutbudet är Arbetsförmedlingen och
det gotländska näringslivet. Den regionala kompetensplattformen är ett mötesforum
för olika intressenter, bland annat utbildningsanordnare och representanter för
näringslivet.
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Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2019/259

Enligt regeringens budgetproposition 2021 kommer ytterligare medel tillföras
regionalt yrkesvux vilket kan komma att påverka kursutbudet för såväl 2021 och
2022.
Komvux som särskild utbildning organiseras sedan 1 juli 2020 under
Vuxenutbildningen. Enheten kommer under hösten 2020 att anställa en samordnare
som på uppdrag av rektor kommer kartlägga behov inför framtida utbud och
arbetssätt. Med anledning av detta finns inte ett specifikt utbudsförslag med i denna
skrivelse mer än det som är skollagsstyrt.
Förslag till planerat kursutbud 2021/2022:

Enligt skollagen 20 kap 3§ ska kommunerna tillhandahålla utbildning
- på grundläggande nivå,
- på gymnasial nivå,
- som särskild utbildning på grundläggande nivå,
- som särskild utbildning på gymnasial nivå, och
- som svenska för invandrare.
Utbildning kan erbjudas i egen regi eller via upphandlad utbildning.
-Grundläggande nivå (egen regi)
-Gymnasial nivå (egen regi + upphandlad)
-Särskild utbildning på grundläggande nivå (egen regi)
-Särskild utbildning på gymnasial nivå (egen regi)
-Svenska för invandrare (egen regi+Gotlands Folkhögskola)
Gymnasial yrkesutbildning inom följande områden – befintliga/pågående

-

Barnskötare/elevassistent (egen regi)

-

Barnskötare, validering/lärling (egen regi)

-

Byggutbildning + sfi/sva (egen regi)

-

Barnskötare lärling +sfi/sva (egen regi)

-

Finsnickeri + sfi/sva (egen regi)

-

Gästvärd restaurang + sfi/sva (egen regi)

-

Grundkurs jordbruk (Gotland grönt centrum)

-

Introduktionsutbildning bygg +sfi/sva (egen regi)

-

Kockutbildning (egen regi)

-

Plåt- och svetsmekaniker (egen regi)

-

Undersköterska distans (Hermods)

-

Undersköterska (egen regi)

-

Undersköterska, validering/lärling (egen regi)

-

Undersköterska ”äldreomsorgslyftet” (egen regi)

-

Verkstadsteknik + sfi/sva(egen regi)

-

Vårdbiträde ”äldreomsorgslyftet” (egen regi)

-

Vårdbiträde i kombination med sfi/sva (egen regi)
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-

Yrkesförarutbildning godstransporter 2 (Yrkesakademin)

-

Kvällskurser vård (egen regi)

-

Lärlingsutbildningar inom olika yrkesområden (egen regi)

-

Diverse gymnasiala yrkeskurser inom olika områden (Hermods)

-

Interkommunala utbildningar inom yrkesvux

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2019/259

Gymnasial yrkesutbildning (även lärling) inom följande områden- planerade

-

Barnskötare, start hösten 2021 (egen regi)

-

Barnskötare/elevassistent + sfi/sva start hösten (egen regi)

-

Byggutbildning +sfi/sva, start hösten 2021 (egen regi)

-

Byggnadsvård, start hösten 2021 (egen regi)

-

Elektriker, start hösten 2021 (egen regi)

-

Fastighetsskötare VVS/el, start hösten 2021 (egen regi)

-

Finsnickeri + sfi/sva, start hösten 2021 (egen regi)

-

Finsnickeri, start hösten 2021 (egen regi)

-

Grundutbildning jordbruk, start hösten 2021 (Gotland grönt centrum)

-

Hotell- och turism, start hösten 2021 (egen regi)

-

Kockutbildning, start hösten 2021 (egen regi)

-

Naturguidning, start våren 2021 (Gotland grönt centrum)

-

Plåt- och svetsmekaniker, start hösten 2021 (egen regi)

-

Småskaligt skogsbruk, hösten 2021 (Gotland grönt centrum)

-

Trädgårdsodling (ätbara grödor), start våren 2021 (Gotland grönt centrum)

-

Undersköterska, start hösten 2021 (egen regi)

-

Undersköterska validering, start hösten 2021 (egen regi)

-

Verkstadsteknik + sfi/sva, start hösten 2021 (egen regi)

-

Verkstadsteknik, start hösten 2021 (egen regi)

-

Vårdbiträde i kombination sfi/sva, start hösten 2021 (egen regi)

-

Vårdbiträde/Undersköterska validering, start vår/höst 2021 (egen regi)

-

Yrkesförarutbildning persontransporter, start hösten 2021

-

Yrkesförarutbildning godstransporter 2, start hösten 2021 (Yrkesakademin)

-

Lärlingsutbildningar inom olika yrkesområden, löpande start från vår 2021
(egen regi)

-

Lärlingsutbildningar inom olika yrkesområden +sfi/sva, löpande start från
våren 2021 (egen regi)
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Tjänsteskrivelse
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Distansutbildningar yrkesutbildningar

-

Barnskötare (Hermods)

-

Undersköterska (Hermods)

-

Hotell- och turism (Hermods)

-

Byggutbildning (Hermods)

-

Övriga kurser (Hermods)

-

Installationselektriker (Teknikutbildarna)

Övrigt

-

”Steget in”, studiemotiverande kurs

-

Orienteringskurser mot vård, bygg + SFI/sva

-

Digital orienteringskurs

-

Valideringsgrupper barnskötare och vård

-

Sfi-matematik

-

Digital orienteringskurs sfi

-

Engelska orienteringskurs (kombinationsutbildningar)

-

Matematik orienteringskurs (kombinationsutbildningar)

-

Yrkessvenska för anställda inom äldreomsorgen

-

Fördjupningsutbildning inom psykiatrin, start hösten 2021 (egen regi)

-

Kvällskurser inom hotell, turism , restaurang, barnskötare, it, vård, omsorg
och psykiatri våren 2021, start hösten 2021

-

Språkombudsutbildning

-

Samhällslotsutbildning

-

Uppdragsutbildningar

Yrkeshögskoleutbildningar – pågående (endast de i egen regi)

-

Drift- och underhållstekniker 2019 (egen regi)

-

Ansökan till en ny utbildning “Processtekniker” inskickad till Myndigheten
för yrkeshögskola.

Lärcentrum

Lärcentrum är enligt förordning 2017:1303 en verksamhet inom kommunal
vuxenutbildning där elever får stöd i sitt lärande från lärare och annan personal. Det
är även en plats där eleverna får möjlighet att möta andra elever. Vuxenutbildningen
erbjuder via Lärcentrum elever/medborgare tillgång till tentamensservice, validering,
prövning, handledning, datorer och andra hjälpmedel.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att förslaget till kursutbud för läsåret 2021/2022 ska
godkännas och finansieras inom beslutad rambudget och med hjälp av statliga medel.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Tjänsteskrivelse

GVN 2020/57
5 oktober 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.
Förslag på revidering

1. Skolformen ”Särskild utbildning för vuxna (särvux)” har upphört som egen
skolform och ingår numera i skolformen komvux som ”komvux som särskild
utbildning”. Särvux överförts den 1 juli i år från barn- och
utbildningsnämndens (BUN) till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN). Som ett led i detta behöver delegationsordningarna i de båda
nämnderna revideras där de som ligger i gällande särvux i BUN behöver föras
över till GVN.
2. I delegationsordningen anges arkivansvarig som nämndsekreterare. Detta är
ren verkställighet och tas därför bort från delegationsordningen.
Beslutsunderlag
Delegationsordning
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Tjänsteskrivelse
GVN 2020/184
6 oktober 2020

Fredrik Johansson
Utredare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av budgetmedel för kompetensutveckling från
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och
utbildningsnämnden
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos regionstyrelsen/
regionfullmäktige att 360 000 kronor överförs från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens budget till barn- och utbildningsnämnden
avseende medel för kompetensutveckling.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) och barn- och
utbildningsnämnden (BUN) har medel i sina respektive budgetar avsatta för
kompetensutveckling. Bland annat för medarbetare till den statliga
rektorsutbildningen, men även till förstärkning av yrkeslärare (det sistnämnda gäller
GVN). I syfte att få en likvärdig bedömning gällande fördelningen av
kompetensutvecklingsmedel för de båda nämnderna föreslås att budget för
kompetensutvecklingen samlas hos BUN, där avdelningen stöd och utveckling inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen finns. Förslaget är därför att nämnden
hemställer att 360 000 kronor överförs från GVN till BUN avseende detta.
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, landsbygdsperspektivet eller det
ekonomiska perspektivet.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-06
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

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

GVN 2020/110
13 oktober 2020

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Begäran. Överflyttning av ansvar och budgetmedel avseende
handläggning av bidrag till studieförbunden på Gotland
Förslag till beslut



Nämnden beslutar att återkalla nedanstående beslut från Regionstyrelsen:
o Nämnden begär om överflyttning av ansvar och budgetmedel
(2 770 000 kronor) till regionstyrelsen avseende handläggning av
bidrag till studieförbunden på Gotland.
o Nämnden begär om en justering av regionstyrelsens och gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens reglementen för att överflyttningen
av ansvaret gällande handläggning av bidrag till studieförbunden fullt
ut ska effektueras.

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträde i juni 2020 beslutade
nämnden att en begära om överflyttning av ansvaret för studieförbunden skulle
skickas till regionstyrelsen. Nämnden föreslås nu att återkalla det beslutet.
Anledningen till att beslutet föreslås att återkallas är att förlaget inte var tillräckligt
förankrat och i dialog med berörda parter är beslutet att det ändå är bättre att
studieförbundens tillhörighet även fortsättningsvis skall vara gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Ärendet har inte hunnit tas upp i RS.
Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har haft ansvaret för handläggningen av
bidrag till studieförbunden på Gotland sedan kultur- och fritidsnämnden
avvecklades. Det har funnits en viss otydlighet i ansvaret och innebörden av
handläggningen vilket resulterat i olika förväntningar på uppdraget. Studieförbundens
kapacitet och kompetens har inte fullt ut kommit till sin rätt i den nya organisationen
och samarbetena med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen fungerar likadant
oavsett organisationstillhörighet. Förslaget var därför att nämnden begärde om en
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/110

överflyttning av ansvar och budgetmedel till regionstyrelsen avseende handläggning
av bidrag till studieförbunden på Gotland - och lämplig justering av reglementen.
Detta för att återskapa ett tydligare mandat för Region Gotland gällande kontakten
med studieförbunden och samtidigt stärka det kollegiala stödet.

Beslutsunderlag
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 2020-06-11, § 71
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-08

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/15
14 oktober 2020

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Inkomna handlingar 2020
Förslag till beslut


Informationen tas emot

Information ges om nedanstående handlingar inkomna till nämnden. Handlingarna
finns att tillgå i bilaga 1.
Regionfullmäktige

RF § 129 Begäran om tilläggsanslag bifalls
Regionstyrelsen

Inget att rapportera
ÖVRIGT

Inget att rapportera
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/17
14 oktober 2020

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delegationsbeslut. Anmälningsärende
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Inget att rapportera.
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