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7 december 2020

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk rapport, november 2020.
Förslag till beslut

•

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten

Sammanfattning

Den samlade årsprognosen från verksamheterna visade ett negativt resultat på 5,3
miljoner kronor vid delårsrapport 2. Förvaltningen gör bedömningen att resultatet
kommer att förbättras till att bli ett prognoserat negativt resultat på cirka två miljoner
kronor. Förvaltningen baserar prognosen på bland annat att regionfullmäktige har
beviljat tilläggsanslag till gymnasie- och 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 11 elever fler än budgeterat, vilket blir en negativ post i
resursfördelningen. Att resursfördelningen visar på ett underskott beror även 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 positivt resultat på 164 000 kronor.”
Text hämtad från ekonomisk rapport oktober månad.

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 november 2020
Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

Progn.
Helår

Progn.
Delår

Intäkter

100 596

101 490

894

-5 165

-9 858

Flödesbidrag rörligt

119 711

119 253

-458

-537

-817

Personalkostnader

-216 364

-215 629

735

587

4 107

-51 864

-51 589

275

307

-574

Övriga kostnader

-119 573

-115 382

4 190

2 231

1 017

Internt flödesbidrag rörligt

-119 712

-119 253

458

538

817

-287 205

-281 110

6 095

-2 040

-5 308

Resultat

Bokslut 19

Lokalkostnader

Totaler
Exklusive kommunbidrag

Resultatrapport per den 30 november 2019
Resultatrapport

Budget

Utfall

Intäkter

130 552

112 841

-17 710

-27 535

Flödesbidrag rörligt

118 746

119 212

467

722

Personalkostnader

-231 548

-210 245

21 303

22 938

-51 459

-52 752

-1 293

-1 792

-128 253

-122 924

5 329

985

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Internt flödesbidrag rörligt
Totaler

-118 843

-119 577

-734

-1 014

-280 805

-273 445

7 360

-5 696

Exklusive kommunbidrag

Ovanstående tabeller (resultatrapport) visar periodens omslutning januari-november
för åren 2020 och 2019. Nettokostnaden ökar för perioden med 7,7 miljoner kronor,
den procentuella ökningen är 2,8 procent. I jämförelse mellan åren minskar
periodens resultat med 1,3 miljoner kronor.
Intäkterna är 11,4 miljoner kronor lägre för perioden år 2020 i jämförelse med
samma period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är lägre beror
framförallt på minskade ersättningar från Migrationsverket till integration med 2,2
miljoner kronor. I september månad gjordes en återbetalning av statsbidrag till
Skolverket från vuxenutbildningen med 6,1 miljoner kronor för regionalt yrkesvux
vilket avsåg budgetåret 2019 samtidigt har det inkommit extra medel för regionalt
yrkesvux för år 2020 med 4,2 miljoner kronor. Minskade intäkter för sommarkurser
vid folkhögskolan på 1,4 miljoner kronor. Minskade statsbidrag från
Arbetsförmedlingen för ”Extra tjänster” motsvarande tre miljoner kronor.
Regeringens satsning på att kompensera för sjukfrånvarokostnader under
Coronapandemin har inneburit att nämnden fått kompensation med 1,4 miljoner
kronor, vilket också har påverkat intäkterna för perioden. Prognosen för året är
negativt på 5,2 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 537 000 kronor
det vill säga att prognosen för antal elever är lägre än det budgeterade värdet för helåret.
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Personalkostnaderna är 5,4 miljoner kronor högre för perioden vilket motsvarar 2,6
procent. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 5,7 miljoner kronor
avser justerade löneökningar för de båda åren. På totalen innebär detta att
personalkostnaderna har minskat om hänsyn tas till justering av löneökningar.
Samtliga enheter minskar sin personalkostnad förutom vuxenutbildningen och
arbetsmarknad som ökar. Prognosen för året pekar mot ett överskott på 587 000
kronor.
För periodens utfall är lokalkostnaderna 1,2 miljoner lägre i en jämförelse med år
2019. Avvikelsen för perioden är positiv på 275 000 kronor. Prognosen för året är
beräknad att bli positiv på 307 000 kronor.
Utfallet på övriga kostnader är 7,5 miljoner kronor lägre i jämförelse med föregående
år. Alla enheter har en minskning i kategori övriga kostnader. 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 2,2 miljoner kronor. De rörliga flödesbidragen som
går ut som en kostnad per elev till rektor matchar i huvudsak den intäkt som
inkommer, se avsnitt intäkter rörliga flödesbidrag. Avvikelsen för året blir för de
rörliga flödena positivt 538 000 kronor.
Periodens resultat per enhet, tkr
Enhet
Ordförande

Utfall
2020

Prognos
20

Utfall
2019

Bokslut
19

198

150

-21

0

-413

-250

-2 012

493

Integrationsenhet

2 093

1 541

2 075

1 408

Vuxenutbildning

5 511

0

11 592

2 090

-395

-3 615

198

500

2 143

200

332

189

-1 881

-1 069

-1 185

-1 108

3 195

0

8 531

4 735

Antagning, interkom. ers.

-109

-697

-783

-892

Inack- och reseersättning

251

20

496

467

1 154

2 256

-292

-1 168

-4 069

-3 514

-10 821

-11 461

-1 599

-230

-689

-748

Avdelningschef Gyvux arbm

Folkhögskolan
Ungdomsverksamhet
Arbetsmarknad
Wisbygymnasiet, rektor
Övergripande kostnader gymnasieskola

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

16

-100

-60

-201

6 095

-5 308

7 360

-5 696

Periodens resultat för 2020 visar i jämförelse med 2019 ett försämrat resultat med 1,3
miljoner kronor. Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan
det med hjälp av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå
resultatmässigt för enheten.
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Elevvolymer
Resursfördelningen

Not1

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Budget,
tkr

Prognos, Differens,
tkr
tkr

128 800 129 386
128 800 129 386

Prognos
volym

-586
-586

1 554
1 554

Prognos, Differens,
tkr
tkr

Prognos
volym

Budget
volym
1 543
1 543

Differens
volym
11
11

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

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

Budget,
tkr
27 174
7 722
5 152
-1 309
38 739

Budget
volym

Differens
volym

26 846
8 311
4 975
-1 557
38 575

328
-589
177
248
164

230
64
38

226
59
40

4
5
-2

332

325

7

167 539 167 961

-422

1 886

1 868

18

Exklusive kompensation Guteskolan

Totalt

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 11 elever fler än budgeterat. Fler
antal elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat i den interna
resursfördelningen på 586 000 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 sju elever fler, nettoförändring i ökning av sju elever medför ett positivt
resultat på 164 000 kronor. Normalt brukar en ökning av antal elever medföra ett
negativt resultat, att det blir positivt här beror på att elever vid fristående huvudman i
den egna kommunen valt mindre kostsamma program än budgeterat. 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

Resultat,
tkr
1 769
-1 506
929

Flödesbidrag, interna ersättningar

-586

Medfinansiering, ungdomsverksamheten

-360

Medfinansiering Lotsen

-440

Budgeterade ersättningar Migrationsverket
Summa
Not1

-4 723
-4 917

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunal ersättning
m.fl.

Resultat,
tkr

Utbetalningar, alla

164

Summa

164
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När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar
påräknas resultatenheten resursfördelningen blir resultatet negativt på 4,9 miljoner
kronor vilket är en försämring med 1,4 miljoner kronor sedan förra prognosen.
Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett positivt resultat
på 164 000 kronor, vilket är en förbättring med 533 000 kronor sedan prognosen för
september månad.
Bilaga
- Prognos helår 2020
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
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Bilaga
Månadsuppföljning 7 december 2020
(Budget avser totala budgetramen- utfall tom november månad)

Resultatrapport
Budget

Utfall

Progn.
Helår

Resultat

Progn.
Delår

Intäkter

109 750

101 490

-8 259

-5 165

-9 858

Flödesbidrag rörligt

130 603

119 253

-11 350

-537

-817

Personalkostnader

-236 051

-215 629

20 422

587

4 107

-56 583

-51 589

4 994

307

-574

Övriga kostnader

-130 455

-115 382

15 073

2 231

1 017

Internt flödesbidrag rörligt

-130 604

-119 253

11 351

538

817

-313 340

-281 110

32 230

-2 040

-5 308

Lokalkostnader

Totaler
Intäkter
Månad

Budget

Utfall

202001

Resultat

Prognos

24 951 Periodisering

202002

-5 000 ??

4 938 Försäljningsmedel (30)

399

202003

-4 434 Taxor avgifter hyror (31, 3

202004

18 005 AMS

202005

50
2 000

8 580 Migrationsverket

1 316

202006

20 232 Externa bidrag

200

202007

5 142 Förs. Internt

879

202008

-4 727 Förs. Kommun

250

202009

12 255 Välfärdsmiljard

202010

11 283 Totalt

202011
Totaler

3 000
3 094

5 265 Kvar av budget
109 750

101 490

-8 259

-8 259

-5 165

Flödesbidrag rörligt
Månad

Totaler

Budget

Utfall

Resultat

Prognos

202001

10 937

202002

10 928 Dec

202003

10 830 Kvar av budget

202004

10 801

202005

10 783

202006

10 760

202007

150

202008

21 547

202009

10 863

202010

10 840

202011

10 813
130 603

119 253

10 813

-11 350

-11 350

-537

Bilaga
Månadsuppföljning 7 december 2020 forts….
Personalkostnader
Månad

Budget
202001

Utfall

-19 677

Resultat

202002

-18 697 Dec

202003

-18 211 Kvar av budget

202004

-18 271

202005

-18 730

202006

-22 508

202007

-20 536

202008

-12 463

202009

-28 567

202010

-19 254

202011
Totaler

Prognos

-18 557
-19 835
20 422

-19 835
-236 051

-215 629

20 422

587

Lokalkostnader
Månad

Budget

Utfall

Resultat

202001

-4 654

202002

-4 794 Dec

202003

-4 955 Kvar av budget

202004

-4 879

202005

-4 641

202006

-4 694

202007

-4 543

202008

-4 447

202009

-4 736

202010

-4 560

202011

-4 687

Totaler

-56 583

-51 589

Prognos
-4 687
4 994

4 994

307

Övriga kostnader
Månad

Budget

Resultat
-9 313

202002

-9 573 Dec

202003

-13 217 Kvar av budget

202004

-13 821

202005

-9 079

202006

-9 705

202007

-8 121

202008

-8 152

202009

-9 631

202010

-12 463

202011
Totaler

Utfall

202001

Prognos
-12 842
15 073

-12 307
-130 455

-115 382

15 073

2 231

Bilaga
Månadsuppföljning 7 december 2020 forts….
Internt flödesbidrag rörligt
Månad

Budget

Utfall

Resultat

202001

-10 937

202002

-10 928 Dec

202003

-10 830 Kvar av budget

202004

-10 801

202005

-10 783

202006

-10 760

202007

-150

202008

-21 547

202009

-10 863

202010

-10 840

202011

Prognos
-10 813
11 351

-10 813

Totaler

-130 604

-119 253

11 351

538

December övriga kostnader
Enhet
Atagning, IKE, annan huvudm

Prognos utfall Kvar av budget
4 000

3 042 Snitt ca 3,6 mnkr hösten

Wisbygymnasiet

3 425

4 630 Ligger runt 3 mnkr/månad

Gy övergripande, lokaler försö

1 100

755

200

891

Arbetsmarknad
Ungdomsverksamhet

138

-19

FHS

826

1 222

VUX

3 000

4 625 Upphandling 3 mnkr kvar, blir överskott

Integration

90

47

Utbildningsdirektör

60

-212

Nämnd
Summa

3

91

12 842

15 072

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/212
1 december 2020

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

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

•

Informationen tas emot.

Sammanfattning

Dataskyddsombudet (DSO) genomförde under 2020 en granskning för att följa upp
nämndens efterlevnad av EU:s dataskyddsförordning. DSO granskade fem områden
där förordningen ställer krav som nämnden ska uppfylla. Av dessa fem områden var
det endast ett där nämnden uppfyllde kraven.
För att säkra att hela förordningen efterlevs skapade förvaltningen projektet
Uppföljning av efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning. Projektet kommer att löpa under
hela år 2021. Syftet med projektet är att säkra upp att EU:s dataskyddsförordning
efterlevs. Förordningen ställer krav på förändringar av bland annat interna rutiner
och processer, vilket medför att medarbetare kommer få tänka om och tänka nytt för
att kunna göra rätt utifrån förordningen.
Det grundläggande syftet med projektet är att:
Säkerställa att barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden möter de krav på behandling av personuppgifter som
EU:s dataskyddsförordning ställer.
 Öka kunskapen och förståelsen kring hanteringen av personuppgifter hos samtliga
medarbetare.
 Skapa en enhetlig, välkänd och korrekt hantering av personuppgifter inom
nämndernas alla verksamheter
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Avgränsningar

Delar av förordningen, så som begäran om registerutdrag, rättelse, radering och
uppbyggnaden av registerutdraget, är regiongemensam. Det ligger därmed på
regionstyrelsen att säkerställa att dessa delar uppfyller kraven i förordningen. Detta
görs tillsammans med kontaktpersoner inom varje förvaltning. Det är dock
respektive nämnds ansvar att säkerställa att förordningen efterlevs.

Beslutsunderlag

Projektdirektiv
Bilaga 1 – Gantt schema inkl. aktivitetslista
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

april 2016 beslutade Europaparlamentet och Rådet om en ny EU- förordning om dataskydd, s.k. Dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas i Sverige, och i alla andra EU-medlemsländer,
från och med den 25 maj 2018.
Syftet med dataskyddsförordningen är att det ska finnas enhetliga regler om dataskydd
inom EU för att underlätta för företag att etablera sig inom hela EU:s inre marknad.
Dataskyddsförordningen innehåller även en del nya bestämmelser som syftar till att öka
enskildas kontroll över sina personuppgifter.
1.2 Syfte och Effektmål

Syftet med projektet är att säkra upp att EU:s dataskyddsförordning efterlevts. Förordningen ställer krav på förändringar av bland annat interna rutiner och processer. Vilket
medför att medarbetare kommer få tänka om och tänka nytt för att vi ska kunna göra rätt
utifrån förordningen.





Att säkerställa att barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden möter de krav på behandling av personuppgifter som EU:s dataskyddsförordningen ställer
Att öka kunskapen och förståelsen kring hanteringen av personuppgifter hos samtliga medarbetare
Att skapa en enhetlig, välkänd och korrekt hantering av personuppgifter inom
nämndernas alla verksamheter
Att öka förtroendet hos allmänheten

1.3 Projektmål

(Målet med projektet är att barn- och utbildningsnämnd (BUN) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) efterleva de krav som den
Dataskyddsförordningen ställer och väsentligt förbättra möjlighet att framöver
hantera de krav som förordningen ställer, genom att:
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Inventera behandlingen av personuppgifter inom BUN och GVN för att kontrollera
aktuell behandling är möjlig samt tydliggöra vilka informationssäkerhetsmässiga krav
som gäller för respektive behandling.
Göra en plan för att hantera systemanpassningar i befintliga system när så krävs
Uppdatera de styrande dokument och processer som reglerar hanteringen av personuppgifter och anpassa efter förordningen
Säkerställa att de befattningar som har en central roll i personuppgiftsbehandling har
den kompetens och de resurser som krävs för ett effektivt arbete
Utbilda alla medarbetare i Dataskyddsförordningen
Göra en plan för upprätthållning av kompetens bland medarbetarna.
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2. Styrning och ledning
2.1 Projektägare

Utbildningsdirektör Torsten Flemming
2.2 Projektledare

Kontaktperson för GDPR frågor inom UAF, Malin Karlsson
2.3 Projektstyrgrupp

Utbildningsdirektör Torsten Flemming, Chefen för stöd och utveckling Bo Eriksson
2.4 Intressenter

Samtliga anställda inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som hanterar personuppgifter. Särskilt berörda är de som har befattningar där känsliga personuppgifter eller där
personuppgifter i större omfattning hanteras. Avdelningen för stöd och utveckling är specifikt berörd för att säkerställa att de nya kraven implementeras i IT:s processer vid upphandling och utveckling av system.
2.5 Beslutspunkter

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Godkänna projektplan (BP1)
Vem ska ansvara för registerförteckningen i verksamheterna (BP2)
Hur ska GDPR följas upp årsvis? (BP3)
Vem ska får skriva personuppgiftsbiträdesavtal? (PUB) (BP4)
Hur ska vi hantera mobilt bank-id inom förvaltningen? (BP5)
Godkänna slutrapport (BP6)
Beslut om att avsluta projektet (BP7).

3. Beskrivning och avgränsning
3.1 Projektbeskrivning

Projektet innefattar inga delprojekt utan är ett projekt som kommer pågå under 2021.
3.2 Kopplingar till andra projekt

Samarbete med regionstyrelsen med säkring av att registerförteckningen uppfyller kraven
som ställs i EU:s dataskyddsförordning.
3.3 Avgränsningar

Dokumentnr BLA-07795 v 3.0
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Införandet av ärendehanteringssystemet W3D3 till chefer och skoladministratörer kommer
att drivas som ett eget projekt. Införandet ska påbörjas under 2021.
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4. Planer
4.1 Tids- och aktivitetsplan

Se bilaga 1-Gantt schema
4.2 Kommunikations-/delaktighetsplan

Intressent/-er

Vem/ Vilka?

Delaktighetsnivå

Hur?

Syfte

Aktivitet

Frekvens

Vad? Viket
budskap?

På vilket sätt?

När? Hur
ofta?

Informationspunkt på
sammanträde
Inventering

En gång i
halvåret

Malin

År 2021

Michael

Medarbetarinfo,
via sin chef
Chefsinfo, möten

kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig

Malin

Nämnden

Informeras

Hur det går.

IT-avdelningen

Inventering av
system

Medarbetare

Informera

Rektorer

Dialog

Skoladministratörer

Utbildning, information

Vilka system
har vi? Vilka
system innehåller personuppgifter
Underhållning
av kunskap
Vad det behöver göra.
LISa,
kunskap i
GDPR

Träffar

Ansvarig

Malin
Malin

4.3 Riskanalys
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Det gäller att personalen prioriterar detta arbeta och håller de deadlines som sätts upp. Och
att det framgår att detta är prioriterat inom förvaltningen.
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5. Projektdokumentation och rapportering
5.1 Projektdokumentation

Dokumenten lagras i Team, Central förvaltning UAF/1.53 GDPR /Projekt GDPR
Länk: https://teams.microsoft.com/_#/school/files/1.53%20GDPR?threadId=19%3A345d24a7f7ab4e7988c75b5c283930de%40thread.skype&ctx=channel&context=Projekt%2520GDPR&rootfolder=%252Fsites%252Ftest29%252FDelade%2520dokument%252FGDPR%252FProjekt%2520GDPR
Dokumenten är:
 Projektplan
 Gantt schema inkl. aktiviteter
 Kommunikationsplan (inkl. utvärderingsplan)
5.2 Löpande rapportering

Rapportering sker löpande till chefen för stöd och utveckling Bo Eriksson. Halvårsrapport
görs till både Barn- och utbildningsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
5.3 Överlämning av resultat

Överlämning sker i december 2021 till utbildningsdirektör Torsten Flemming, Barn- och
utbildningsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

6. Underskrift
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Datum 2020-12-01
Projektägare

Projektledare

Torsten Flemming

Malin Karlsson
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Aktiviteter
Nr
Aktivitet
1
Starta projektet
Registerförteckning
Rutin
2
rergisterförteckning
Säkra rutin för mobilt
3
bank- id för anställda
4
Utbildning Lisa
Alla verksamheter ska
5
uppdatera i LISa
Kartlägga
6
personuppgifter inom
hela UAF
7
Rutin årlig uppföljning
8

9
10

11

12
13

14
15
16
17

18

19
20

Rutin handläggare i LISa
Digitala Verktyg
Rutin. Uppföljning
Gröna Listan
Kontenuerlig
påminnelse om att
använda den
Utbildning
Alla medarbetare ska ha
kännedom och
förståelse för GDPR
Utbildningsmaterial
APT GDPR &
personuppgiftsincident
er
Uppdater Insidan
Avtal
Del 1. Inventera avtal
som innehåller
personuppgifter.

Start

Stop

Varaktig

Antal tim

Resurs

Malin
Bo/Torsten
Malin
Malin
(rektorer)
?
Malin
Malin
Malin/Joha
n
Malin/Barb
ro

Malin

Malin
Malin

Respektive
enhetschef

Del 2. Teckna PUB
Rutin uppförjning av
PUB- avtal
Rutin. Dokumentar
affärsavtal

Malin

Har vi avtal med 3:e
land?

Respektive
enhetschef

Kontrollera vilka avtal
som behöver RSA
Kontrollera vilka avtal
som behöver h DPI

Malin
Malin

Malin
Malin

21

22

Övrigt
Säkra alla blanketter
GDPR-text
Översikt vilka system vi
har och vad de får
behandla för
personuppgifter.

Barbro

?

23

Kartlägga och
identifiera vart
medarbetare kan spara
intigitetskänslig och
känslig information ute i
verksamheterna.

?

24

Hur säkerställer
nämnden att den
registrerade får tillgång
till personuppgifterna?

Regionstyr
elsen via
Malin

25

Registerförteckning
göras tillgänglig för
Datainspektionen

Regionstyr
elsen via
Malin

26

Se till att lagliggörande
finns med i registret.
Behöver ändras till de
behandlingar som
utgörs och inte per
system

Regionstyr
elsen via
Malin

27
28
29
30

Rutiner för sociala
medier
Kommunkationsplan
inventera vilka sociala
medier vi har inom
förvaltningen
Slutrapport

Malin/My
Barbro
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Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse år 2020, inklusive ekonomisk
redovisning
Förslag till beslut

Verksamhetsberättelse inklusive bilagorna godkänns.
 Informationen gällande enheternas verksamhetsberättelser tas emot.


Viktigare händelser

Coronapandemin har haft stor effekt på verksamheterna under året som gåt.
Verksamheterna har med kort varsel till följd av rådande smittskyddsläge och
Folkhälsomyndighetens och Regeringens olika beslut om restriktioner lyckats anpassa
arbetssätt, rutiner och organisation. Ledare och medarbetare har hanterat det osäkra
läget och ställt om på ett professionellt sätt. Det finns en oro för ökad psykisk ohälsa
hos eleverna som en konsekvens av periodens distansundervisning.
En konsekvens av ökande arbetslöshet under pandemin är att efterfrågan på
utbildningsinsatser ökar. Nämndens verksamheter förväntas spela en avgörande roll
för flera stora samhällsutmaningar, som unga och nyanländas etablering, individers
möjlighet att byta yrke, vägledning till utbildning och arbete samt
kompetensförsörjningen till arbetslivet. Statens styrning genom statsbidrag har ökat.
För att motsvara förväntningar, behov och en förändrad omvärld så har en del
förändringar i nämndens verksamheter skett under år 2020. Särvux verksamhet –
som numera kallas Komvux som särskild utbildning – är en del av
vuxenutbildningen. Vuxkomps verksamhet som syftar till att stärka, motivera och
vägleda människor till arbete eller studier är nu fullt finansierad. Feriejobben har fått
en fortsättning i Unga Jobb, som ska stärka ungas etablering på arbetsmarknaden och
nämnden har tagit över ansvaret för JobbSam, som stärker individers möjlighet till
jobb och sysselsättning. Utifrån Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens
förändrade uppdrag är behovet av ett tydliggörande av arbetsmarknads- och
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integrationsenhetens uppdrag nödvändigt. Därför pågår just nu ett uppdrag inom
Region Gotland för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik.

Ekonomiskt resultat

När det gäller ekonomin har osäkerhet präglat det gångna året. Delår 1 var
prognosen för nämnden minus 13,2 miljoner kronor. Efter ett gemensamt arbete ute
i verksamheterna så har bokslutet minskats till minus 2,6 miljoner kronor. Det
beslutade besparingskravet på fem miljoner kronor uppnås därmed inte. Nämnden
har fått kompensation för sjukfrånvarokostnader samt psykisk hälsa under den
rådande pandemin motsvarande 5,1 miljoner kronor. Tillskott har även getts på tre
miljoner kronor som ett resultat av regeringens beslut om de nya välfärdsmiljarderna.
Nämndens samlade negativa resultat förklaras bland annat av att obalans finns i de
rörliga flödena för elevvolymer, som varit underfinansierad och det beror på att
ersättningarna för nyanlända elever och elever i asyl från Migrationsverket inte har
kommit in i den utsträckning som planerats för.
Måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att nämnden i hög utsträckning uppnår målen i
styrkorten. Studieresultaten på Wisbygymnasiet har successivt ökat sedan mätningen
påbörjades år 2016. Inom flera uppmätta nyckeltal tillhör skolan de 25 procent bästa i
landet. Den genomsnittliga betygspoängen för Wisbygymnasiets elever var 14,6 och i
riket 14,4. Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år var 74,6 procent, medan
andelen för elever i rikets kommunala gymnasieskolor var 69,9 procent. Skillnaderna
mellan könen fortsätter att öka. Ännu går det inte att se den fulla effekten av att
framförallt gymnasieleverna haft distansstudenter under långa perioder. Det finns en
oro för att vi har en utbildningsskuld att arbeta igen. Gymnasiet har en beredskap,
men detta måste följas upp noga.
Hälften av folkhögskolans deltagare i årskurs tre på allmän linje uppnådde behörighet
för högskolestudier (motsvarande treårigt gymnasieprogram) år 2020. Det är 25
procent färre än året innan.
Nöjdhetsgraden bedöms vara hög i nämndens samtliga verksamheter. Under våren
2020 genomfördes Skolinspektionens enkät på gymnasiet. Överlag är eleverna på
Wisbygymnasiet nöjda med sin skola. Den övergripande nöjdheten har ett indexvärde
på 7,5 av 10, vilket är detsamma som år 2018. Folkhögskolans årliga vårenkät visar
att eleverna är fortsatt mycket nöjda med folkhögskolans verksamhet. Upplevelsen av
folkhögskolans utifrån statens syfte har ökat från 54 indexpoäng år 2019 till 56
indexpoäng år 2020. Den övergripande nöjdheten har ökat med 6,7 indexpoäng, från
73 till 79,7.
För att nå ännu längre beskriver verksamheterna vikten av det utökade samarbete
som skett under året. Både internt inom vår egen förvaltning och med andra
förvaltningar inom Region Gotland och med externa aktörer som kan stödja oss i
uppdraget.
Resultatet från årets medarbetarundersökning visar att engagemanget är högt, målen
är kända och känslan av att göra nytta för de vi finns till för är mycket god.
Engagemangsindex i enkätundersökningen uppvisar en spridning från indexvärdet 72
till 81 i verksamheterna och förvaltningen som helhet fick indexvärdet 77 – samma
värde som år 2019. Det finns områden som sticker ut på ett negativt sätt.
Upplevelsen av stress och otillräcklighet är en sådan. Konflikter på arbetsplatsen är
en annan. Det är viktigt att ledare och medarbetare inom ramen för
samverkansavtalet tar tag i och följer upp de här frågorna. Organisatorisk och socialt
2 (3)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2021

arbetsmiljöindex uppvisar en spridning från indexvärdet 70 till 82 i nämndens
verksamheter, där förvaltningen som helhet har värdet 70. Föregående år låg index på
69.
Målet i Region Gotlands styrkort är att sjuktalet inte ska överstiga 4,5 procent är inte
uppfyllt. Den totala sjukfrånvaron har minskat något per november 2020 i
förhållande till november 2019, till 4,67 procent från 4,70 procent.
Utveckling på sikt

Regeringen har beslutat om justeringar av innehållet i flera av gymnasieskolans
yrkesprogram. Syftet är att anpassa utbildningarna utifrån arbetsmarknadens behov,
elevernas val och huvudmännens förutsättningar att erbjuda ett allsidigt utbud av
utbildningar. Förändringen innebär såväl sammanslagning, avveckling som införande
av nya inriktningar samt vissa justeringar när det gäller utbildningarnas innehåll.
Efterfrågan och behov av utbildningsinsatser ökar. Arbetsförmedlingen har ett
tydligare uppdrag än tidigare att anvisa till reguljära studier vilket innebär att även de
målgrupper som inte på egen hand sökt sig till studier kan bli anvisade till att studera.
Samverkan inom ramen för delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA)
kommer ha stor betydelse under 2021 och framåt.
Svenska för invandrare (SFI) förväntas få fler elever trots att Gotlands anvisningstal
2020 var lägre än tidigare år. Detta på grund av en ökande arbetslöshet och att
andelen elever med kort utbildningsbakgrund ökat. Vilket innebär att
elevgenomströmningen tar längre tid.
Sammantaget så kommer behovet av utbildningsplatser att öka inom
vuxenutbildningens samtliga delar, särskilt inom regional yrkesvuxenutbildning och
regional yrkesvuxenutbildning i samband med SFI och svenska som andraspråk.
Ytterligare platser för yrkesförberedande utbildningar är aviserade inför 2021.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2020 inkl. bilagor
Enheternas verksamhetsberättelser
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1 Sammanfattning
1.1 Viktigare händelser
Coronapandemin har haft stor effekt på verksamheterna under året som gått.
Verksamheterna har med kort varsel till följd av rådande smittskyddsläge och
Folkhälsomyndighetens och regeringens olika beslut om restriktioner lyckats anpassa
arbetssätt, rutiner och organisation. Ledare och medarbetare har hanterat det osäkra läget
och ställt om på ett professionellt sätt. Det finns en oro för ökad psykisk ohälsa hos
eleverna som en konsekvens av periodens distansundervisning.
En konsekvens av ökande arbetslöshet under pandemin är att efterfrågan på
utbildningsinsatser ökar. Nämndens verksamheter förväntas spela en avgörande roll för
flera stora samhällsutmaningar, som unga och nyanländas etablering, individers möjlighet
att byta yrke, vägledning till utbildning och arbete samt kompetensförsörjningen till
arbetslivet. Statens styrning genom statsbidrag har ökat.
För att motsvara förväntningar, behov och en förändrad omvärld så har en del
förändringar i nämndens verksamheter skett under år 2020. Särvux verksamhet – som
numera kallas Komvux som särskild utbildning – är en del av vuxenutbildningen.
Vuxkomps verksamhet som syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete
eller studier är nu fullt finansierad. Feriejobben har fått en fortsättning i Unga Jobb, som
ska stärka ungas etablering på arbetsmarknaden och nämnden har tagit över ansvaret för
JobbSam, som stärker individers möjlighet till jobb och sysselsättning. Utifrån
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag är behovet av ett
tydliggörande av arbetsmarknads- och integrationsenhetens uppdrag nödvändigt. Därför
pågår just nu ett uppdrag inom Region Gotland för en sammanhållen
arbetsmarknadspolitik.
1.2 Ekonomiskt resultat

När det gäller ekonomin har osäkerhet präglat det gångna året. Delår 1 var prognosen för
nämnden minus 13,2 miljoner kronor. Efter ett gemensamt arbete ute i verksamheterna så
har bokslutet minskats till minus 2,6 miljoner kronor. Det beslutade besparingskravet på
fem miljoner kronor uppnås därmed inte. Nämnden har fått kompensation för
sjukfrånvarokostnader samt psykisk hälsa under den rådande pandemin motsvarande 5,1
miljoner kronor. Tillskott har även getts på tre miljoner kronor som ett resultat av
regeringens beslut om de nya välfärdsmiljarderna. Nämndens samlade negativa resultat
förklaras bland annat av att obalans finns i de rörliga flödena för elevvolymer, som varit
underfinansierad och det beror på att ersättningarna för nyanlända elever och elever i asyl
från Migrationsverket inte har kommit in i den utsträckning som planerats för.
1.3 Måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att nämnden i hög utsträckning uppnår målen i styrkorten.
Studieresultaten på Wisbygymnasiet har successivt ökat sedan mätningen påbörjades år
2016. Andelen elever som erhåller gymnasieexamen har successivt ökat från 2016 och utgör
idag 93,2 procent på de nationella programmen. Resultaten har under lång tid legat ca 2
procentenheter högre än riket. På sex av programmen har samtliga elever (100 procent)
erhållit examensbevis efter avslutad utbildning. Hälften av Gotlands folkhögskolas
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deltagare i årskurs tre på allmän linje uppnådde behörighet för högskolestudier
(motsvarande treårigt gymnasieprogram) år 2020. Det är 25 procent färre än året innan.
Inom flera uppmätta nyckeltal tillhör skolan de 25 procent bästa i landet. Den
genomsnittliga betygspoängen för Wisbygymnasiets elever var 14,6 och i riket 14,4.
Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år var 74,6 procent, medan andelen för elever
i rikets kommunala gymnasieskolor var 69,9 procent. Skillnaderna mellan könen fortsätter
att öka. Ännu går det inte att se den fulla effekten av att framförallt gymnasieleverna haft
distansstudenter under långa perioder. Det finns en oro för att vi har en utbildningsskuld
att arbeta igen. Gymnasiet har en beredskap, men detta måste följas upp noga.
Nöjdhetsgraden bedöms vara hög i nämndens samtliga verksamheter. Under våren 2020
genomfördes Skolinspektionens enkät på gymnasiet. Överlag är eleverna på
Wisbygymnasiet nöjda med sin skola. Den övergripande nöjdheten har ett indexvärde på
7,5 av 10, vilket är detsamma som år 2018. Folkhögskolans årliga vårenkät visar att eleverna
är fortsatt mycket nöjda med folkhögskolans verksamhet. Upplevelsen av folkhögskolans
utifrån statens syfte har ökat från 54 indexpoäng år 2019 till 56 indexpoäng år 2020. Den
övergripande nöjdheten har ökat med 6,7 indexpoäng, från 73 till 79,7.
Resultatet från årets medarbetarundersökning visar att engagemanget är högt, målen är
kända och känslan av att göra nytta för de vi finns till för är mycket god.
Engagemangsindex i enkätundersökningen uppvisar en spridning från indexvärdet 72 till 81
i verksamheterna och förvaltningen som helhet fick indexvärdet 77 – samma värde som år
2019. Det finns områden som sticker ut på ett negativt sätt. Upplevelsen av stress och
otillräcklighet är en sådan. Konflikter på arbetsplatsen är en annan. Det är viktigt att ledare
och medarbetare inom ramen för samverkansavtalet tar tag i och följer upp de här
frågorna. Organisatorisk och socialt arbetsmiljöindex uppvisar en spridning från
indexvärdet 70 till 82 i nämndens verksamheter, där förvaltningen som helhet har värdet
70. Föregående år låg index på 69.
Målet i Region Gotlands styrkort är att sjuktalet inte ska överstiga 4,5 procent är inte
uppfyllt. Den totala sjukfrånvaron har minskat något per november 2020 i förhållande till
november 2019, till 4,67 procent från 4,70 procent.
1.4 Utveckling på sikt
Regeringen har beslutat om justeringar av innehållet i flera av gymnasieskolans
yrkesprogram. Syftet är att anpassa utbildningarna utifrån arbetsmarknadens behov,
elevernas val och huvudmännens förutsättningar att erbjuda ett allsidigt utbud av
utbildningar. Förändringen innebär såväl sammanslagning, avveckling som införande av
nya inriktningar samt vissa justeringar när det gäller utbildningarnas innehåll.
Efterfrågan och behov av utbildningsinsatser ökar. Arbetsförmedlingen har ett tydligare
uppdrag än tidigare att anvisa till reguljära studier vilket innebär att även de målgrupper
som inte på egen hand sökt sig till studier kan bli anvisade till att studera. Samverkan inom
ramen för delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) kommer ha stor betydelse
under 2021 och framåt.
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Svenska för invandrare (SFI) förväntas få fler elever trots att Gotlands anvisningstal 2020
var lägre än tidigare år. Detta på grund av en ökande arbetslöshet och att andelen elever
med kort utbildningsbakgrund ökat. Vilket innebär att elevgenomströmningen tar längre
tid.
Sammantaget så kommer behovet av utbildningsplatser att öka inom vuxenutbildningens
samtliga delar, särskilt inom regional yrkesvuxenutbildning och regional
yrkesvuxenutbildning i samband med SFI och svenska som andraspråk.
Ytterligare platser för yrkesförberedande utbildningar är aviserade inför 2021.

4

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsberättelse gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2020

2 Händelser av väsentlig betydelse
2.1 Coronapandemins effekter på nämndens verksamhet under året

Rådande coronapandemin har i stort sett präglat nämndens enheter under hela året. Den 17
och 18 mars togs beslut om att utbildning inom gymnasiet, vuxenutbildningen och
folkhögskolan skulle bedrivas via distans/fjärrundervisning för att minska
smittspridningstakten. På Wisbygymnasiet såg man ett eskalerande sjuktal men efter
övergången var frånvarotalen åter på normala nivåer. Den 15 juni meddelades att det var
möjligt att återgå till traditionell undervisning men med vissa anpassningar.
Det nya läsåret inleddes med skolförlagd undervisning för Wisbygymnasiet men den 19
november övergick skolan åter igen till distansundervisning. Ungdomsgårdarna stängdes då
Gotland fick de skärpta allmänna råden den 12 november och erbjuder idag digital
ungdomsgård via webben. I pandemins fotspår kommer elevernas behov av
kompensatorisk undervisning och psykosocialt stöd att utredas och omhändertas.
Förutsättningarna att upprätta permanent distansutbildning på något av de nationella
programmen kommer även att ses över.
2.2 Förändrat uppdrag för vuxenutbildningen

Särskild utbildning för vuxna (Särvux) blev en del av komvux från 1 juli 2020. Det nya
namnet är kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Det övergripande målet för
komvux har i skollagen kompletterats med: komvux ska ge en god grund för elevernas
fortsatta utbildning samt komvux ska utgöra en bas för den nationella och regionala
kompetensförsörjningen till arbetslivet.
2.3 Nämnden tar över ansvar för JobbSam

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har blivit projektägare för Finsamprojektet
JobbSam 3.0 under hösten 2020. JobbSam är ett samverkanssamarbete mellan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland vars inriktning är att skapa
möjlighet till arbetsträning för individer som står långt från arbetsmarknaden. Målet är att
fler ska närma sig egen försörjning genom arbete eller studier.
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3 Pandemins effekter på ekonomi och verksamhet
I mars togs beslut om att utbildning inom gymnasiet, vuxenutbildningen och folkhögskolan
skulle bedrivas via distans/fjärrundervisning för att minska smittspridningstakten. Den 15
juni meddelades att det var möjligt att återgå till traditionell undervisning med vissa
anpassningar. Gymnasiet inledde höstterminen med skolförlagd undervisning men övergick
åter till distansundervisning den 19 november. Även Ungdomsgårdarna stängde sin
verksamhet i november och startade digital ungdomsgård via webben istället. Behoven av
digitala lösningar för bland annat distansundervisning och distansarbete har genererat i
extra kostnader för verksamheten.
I pandemins fotspår kommer elevernas behov av kompensatorisk undervisning och
psykosocialt stöd att utredas och omhändertas. Det finns en viss oro för ökad psykisk
ohälsa hos eleverna som en konsekvens av periodens distansundervisning.
Genom en omfördelning av gymnasiets egna medel, tilläggsanslag och bidrag kunde extra
elevstödjare och pedagoger anställas för att säkerställa en trygg och hälsofrämjande
skolmiljö samt erbjuda särskilt stöd och förlängd undervisning för elever som missgynnats
av distansundervisningen.
För att minska belastningen och trängselproblematiken i kollektivtrafiken införde
Wisbygymnasiet till höstterminen ett förskjutet schema med undervisning samtidigt som
särskild skolskjuts erbjöds gymnasieeleverna. Kostnaden för skolskjutslösningen blev 3,5
miljoner kronor.
Utifrån regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer fattade
skolledning och studentkommitté i samråd med Region Gotlands smittskyddsenhet beslut
om att ställa in årets planerade studentfirande för Wisbygymnasiet.
Vuxenutbildningens resultat har påverkats positivt av pandemin då staten under 2020 tog
bort kravet på medfinansiering av platser inom regionalt yrkesvux samt tillförde extra
platser med syfte att motverka effekterna av pandemin och den stigande arbetslösheten.
Gotland fick dock inte täckning för medfinansieringen i önskad utsträckning.
De elevgrupper som drabbats hårdast av pandemin är de med kort utbildningsbakgrund
och studiesvårigheter. En särskilt utsatt grupp är de elever som har tillfälligt
uppehållstillstånd på grund av att de studerar på gymnasial nivå (nya gymnasielagen).
Folkhögskolan beslutade att inte genomföra sommarterminen eftersom det fanns
reserestriktioner och risk för ökad smitta. Restaurangerna på de båda enheterna tog inte
emot externa gäster. Åtgärderna har inneburit ett betydande intäktsbortfall.
För ungdomsenheten har pandemin påverkat behovet av personal eftersom
ungdomsgårdarna förändrat sättet att ha öppet. Även kostnader för arrangemang har
minskat utifrån att verksamheten varit tvungen att ställa om, vilket gör att enheten lämnar
ett större positivt resultat än beräknat. Ungdomsenheten har även beviljats extra medel för
uppsökande ungdomsverksamhet och dagkollo.
Från regionstyrelsen gjordes en satsning kring 100 extra feriejobb och under sommaren
hade 235 ungdomar feriejobb, målet var 270. Vidare satsade regionstyrelsen medel till ett
särskilt stöd för unga mellan 18–24 år utan arbete eller studier. Dessa unga uppbär
ekonomiskt bistånd och får via arbetsmarknads- och integrationsenheten stärkande stöd för
att gå vidare mot egen försörjning.

6

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsberättelse gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2020

Med anledning av att flyktingmottagandet avstannat under pandemin har ersättningen från
Migrationsverket inte varit som förväntat trots att elevantalet på svenska för invandrare har
ökat. De verksamheter som tydligt påverkas av minskade intäkter är just svenska för
invandrare, men även etableringsutbildning och svenska från dag 1. Ett förändrat
mottagande har även inneburit minskade utgifter för personal i mottagande enhet.
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4 Förväntad utveckling
4.1 Nationell revision av inriktningar, programfördjupningar och ämnen

Regeringen har beslutat om justeringar av innehållet i flera av gymnasieskolans
yrkesprogram. Syftet är att anpassa utbildningarna utifrån arbetsmarknadens behov,
elevernas val och huvudmännens förutsättningar att erbjuda ett allsidigt utbud av
utbildningar. Förändringen innebär såväl sammanslagning, avveckling som införande av
nya inriktningar samt vissa justeringar när det gäller utbildningarnas innehåll.
Justeringarna omfattar barn- och fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet,
hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurangoch livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt vård- och
omsorgsprogrammet. De nya bestämmelserna tillämpas på utbildningar som startar
höstterminen 2021. Förändringarna omfattar även regional yrkesvuxenutbildning.
4.2 Behovet av utbildningsinsatser förväntas att öka

En konsekvens av stigande arbetslöshet är att efterfrågan och behov av utbildningsinsatser
ökar. Arbetsförmedlingen har ett tydligare uppdrag än tidigare att anvisa till reguljära
studier vilket innebär att även de målgrupper som inte på egen hand sökt sig till studier kan
bli anvisade till att studera. Samverkan inom ramen för delegationen för unga och
nyanlända till arbete (DUA) kommer ha stor betydelse under 2021 och framåt. Förutom
Arbetsförmedlingen är även arbetsmarknad- och integrationsenheten och
socialförvaltningen viktiga samarbetspartner.
Svenska för invandrare (SFI) förväntas få fler elever trots att Gotlands anvisningstal har
minskat. Detta på grund av en ökande arbetslöshet och egenbosättning. Andelen elever
med kort utbildningsbakgrund tilltar också vilket innebär att elevgenomströmningen tar
längre tid.
Sammantaget så kommer behovet av utbildningsplatser att öka inom vuxenutbildningens
samtliga delar, särskilt inom regional yrkesvuxenutbildning och regional
yrkesvuxenutbildning i samband med SFI och svenska som andraspråk.
Under året har två nya utbildningar startat på Gotlands folkhögskola. En
studiemotiverande kurs på uppdrag av Arbetsförmedlingen samt en yrkesinriktad vård och
omsorgsutbildning med finansierade utbildningsplatser inom ramen för äldreomsorgslyftet.
Ytterligare platser för yrkesförberedande utbildningar är aviserade inför 2021.
4.3 Förändrad prioritering och urvalsregler

Den 1 juli 2021 ändras vilka som ska prioriteras till utbildning när det gäller komvux på
gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Förändringen
innebär att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras. Detta påverkar
regleringen av urval i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och i förordningen
(2106:937) om statsbidrag för regionalt yrkesvux.
4.4 Arbetsmarknadsinsatser utreds

Regionfullmäktige har initierat en utredning kring organisatoriska förutsättningar inom
Region Gotland för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik. Resultatet av utredningen
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förväntas påverka arbetsmarknads- och integrationsenhetens verksamheter till viss del.
Utredningen förväntas även resultera i ett förtydligande, och därigenom en förstärkning, av
enhetens uppdrag.
Behovet av stärkande och vägledande insatser för personer som står utan egen försörjning
fortsätter att öka och verksamheten arbetar kontinuerligt i olika samverkansformer för att
skapa insatser och hitta projektmedel.
Utifrån ungdomars förändrade fritidsvanor kommer arbetet med att erbjuda ungdomsgård
via webben att fortgå. Det är en framgångsfaktor att finnas till (fysiskt som digitalt) för
ungdomarna på alla de platser där de befinner sig på.
4.5 Nytt ESF-projekt har startat i samarbete med SKR

Under 2020 fick förvaltningen beslut om att en ansökning om ESF-medel hade beviljats,
"Framtidens barnskötare i fokus".
Förvaltningen deltar även i Sveriges kommuner och regioners projekt "fullföljd utbildning"
som är ett ESF-projekt. Projektet samarbetar med grundskolans senare årskurser,
gymnasiet samt Ungdomskraft (det kommunala aktivitetsansvaret). Det finns en förväntan
på att projektet kommer att förstärka en redan påbörjad samverkan mellan olika skolformer
och leda till att fler elever fullföljer sina gymnasiestudier.

9

Verksamhetsberättelse gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2020

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

5 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
5.1 Social hållbarhet

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

Bedömning

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

I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Gymnasiet
Andelen elever som erhåller gymnasieexamen har successivt ökat från 2016 och utgör idag
93,2 procent på de nationella programmen. Resultaten har under lång tid legat ca 2
procentenheter högre än riket. På sex av programmen har samtliga elever (100 procent)
erhållit examensbevis efter avslutad utbildning.
Andelen män på yrkesprogrammen som erhåller examensbevis är för första gången på
många år högre än motsvarande andel hos kvinnorna.

2017
2018
2019
2020

Högskoleförberedande
Kvinnor
Män
97,1
97,6
97,3
97,2

87,5
93,1
90,1
95,1

Yrkesprogram
Kvinnor
Män
91,4
96,2
98,3
90,0

Total
Kvinnor
90,7
80,5
87,6
91,0

95,6
97,2
97,6
93,6

Män
89,0
87,2
88,9
93,1

Tabell 1 Andel elever som tar examen, %

Det är dock stora variationer mellan programmen. Teknikprogrammet sticker ut mest
med endast 88,5 procent elever som tagit examen.
Gymnasiet ser ett samband mellan de positiva resultat som skolan uppvisar och de riktade
utbildningsinsatser inom tillgänglighet med fokus på neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning - NPF, språkstörning och särbegåvning som genomförs under de
senaste åren.
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Arbetsmarknad och integration
Målet är att fler skall påbörja och fullfölja sina gymnasiestudier och ha förutsättningar för
livslångt lärande, för detta krävs samarbete mellan skolformer och ökat fokus på studieoch yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Under året har samverkan mellan KAAhandläggare1 inom Ungdomskraft och Wisbygymnasiet ökat med mål att skapa en
process för ett förebyggande arbete kring elever som riskerar avhopp men även öka
återgångar till studier. Feriejobben och gymnasiefixarna är exempel på goda insatser.
Studie- och yrkesvägledningssamtal erbjuds de flesta deltagare inom enhetens olika
insatser för att vägleda mot fortsatta studier i större utsträckning.
Vuxenutbildning
Försteläraruppdrag inrättat från hösten 2020, tillgängliga lärmiljöer. Enheten har fortsatt
arbetet med utvärderingsarbete och uppföljning enligt Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM) värderingsverktyg med samtliga pedagogiska arbetslag inom
Vuxenutbildningen. Planeringen av arbetet med arbetslagen har fått läggas om på grund
av pandemin. Rektor tillsammans med förstelärare bedömer att arbetet med
värderingsverktyget och de diskussioner som arbetslagen fört med hänsyn till detta har
ökat medvetenheten hos större delen av pedagogerna vilket förmodas leda till en ökad
måluppfyllelse.
Samarbetet mellan skolformer och andra aktörer inom utbildning är av största vikt för att
de gotländska medborgarna ska få ett så kvalitativt och brett utbud som möjligt.
Samarbetet och uppföljning med de externa aktörerna fungerar väl och uppföljningen av
den upphandlade verksamheten bedrivs mer systematiskt än tidigare även om det
fortfarande finns utvecklingspotential.
Samarbetet med Wisbygymnasiet kan förbättras avseende lärarresurser men även lokaler.
Utifrån Vuxenutbildningens perspektiv vore det önskvärt med ett utökat samarbete för att
på så sätt kunna erbjuda ett bredare utbildningsutbud. En samverkan vore även önskvärd
med gymnasieskolans introduktionsprogram där det skulle finnas samverkansvinster
genom att erbjuda yrkespaket där såväl elever från gymnasieskolan som vuxenutbildning
skulle kunna ingå.
Gotlands folkhögskola
Gotlands folkhögskola arbetar för att nå de grupper som tidigare avbrutit sina studier eller
av annan anledning saknar grundskola eller gymnasiekompetens. Verksamheten strävar
efter att nå så många individer som möjligt och anpassar verksamheten efter ett ökat antal
deltagare. Målsättningen är att deltagare/studenter upplever att man lyckas och når sina
mål på. En grundläggande ambition och målsättning är att de studerande skall öka sin
förmåga till inflytande och egenmakt. För att nå de prioriterade grupperna försöker
Gotlands folkhögskola att öka samarbetet med andra skolformer, utbildningar och andra
aktörer. Verksamheten erbjuder en utbildningsform som möter människor utifrån deras
livssituation, erfarenhet och möjligheter.
Ungdomsenheten
Att möjliggöra för unga människor att ha en meningsfull fritid är enhetens uppdrag. Detta
möjliggör och ger ungdomarna en bättre möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och
lärande. Under året har vi fokuserat på två aktiviteter.
1. Utökad verksamhet för hbtqia+ besökare och en utbildningsinsats för vår personal
inom samma område.

1

KAA betyder det kommunala aktivitetsansvaret
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2. Att samarbeta och erbjuda jag-utvecklande gruppverksamhet till elever i regionens
högstadieskolor under skoltid
Dessa två aktiviteter har haft gott utfall och dessa kommer enheten att fortsätta med. De
bidrar till detta mål genom att de är inriktade på att stärka den unges känsla-avsammanhang utifrån teorin KASAM (Aaron Antonovsky). Genom att stärka den friska
sidan hos människan klarar hon motgångar bättre. Resultat av denna typ av aktiviteter är
svåra att mäta men utifrån forskning kan man kan utgå ifrån att de har en positiv verkan.
Så genom att rusta den unge att klara svårigheter och motgångar i livet så får den lättare
att klara skolgången och ta till sig ny kunskap längre fram i livet.
Kompetenta Gotlands slutrapport
Projektet avslutades under hösten och de lärdomar som gjorts och de vägar framåt som
pekas ut i slutrapporten svarar väl upp mot skrivningen i styrkortsmål 1.
2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor

I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Arbetsmarknad och integration
Genom de insatser som enheten erbjuder bidrar verksamheterna till att öka möjligheten
för mer likvärdiga förutsättningar för alla medborgare. Insatserna syftar alla till att bidra
till att deltagare och elever har möjlighet att göra kompetenta val som främjar egen
försörjning på sikt. Flera av verksamheterna har även uttalade prioriteringsgrupper för att
bidra till mer likvärdiga förutsättningar för samtliga grupper.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen arbetar aktivt med att utveckla hälsoarbetet för såväl personal som
elever. Mycket av detta ryms inom ramen för likabehandlingsarbetet som genomförs på
ett systematiskt sätt med aktiviteter och uppföljning av dessa. En värdegrund för
Vuxenutbildningen har tagits fram och finns tillgänglig i såväl lokaler som digitalt.
I februari 2020 genomfördes en temavecka om Mänskliga rättigheter som
likabehandlingsgruppen arrangerade. Veckan blev väldigt uppskattad av såväl medarbetare
som elever. Under vecka 46 genomfördes en Pridevecka på Vuxenutbildningen.
Vuxenutbildningen har många externa besökare inom lärcentrum-verksamheten.
Information och kommunikation på ett tillgängligt sätt på olika språk, bildstöd och i olika
kanaler har därför varit prioriterat.
Gotlands Folkhögskola
Verksamheten arbetar aktivt med att stärka deltagarnas självinsikt och självförtroende.
Genom att stärka deras insikt om deras generella kompetenser ökar den egna förmågan
till bemötande, delaktighet och samarbete. Målsättningen är att skapa ökat välmående och
bättre hälsa. Skolan erbjuder friskvård under studietiden och friskvård på arbetstid för
medarbetare. Folkhögskolan har fördjupat sitt arbete med likabehandlingsplanen. Detta
sker genom implementering, kontinuerligt arbete med planens olika delar samt
uppföljning. Skolan utvecklar lärmiljöer och pedagogik som tar stor hänsyn till individens
behov i nära dialog med deltagarna. Genom att identifiera varje deltagares behov och utgå
från det i lärandet så arbetar skolan aktivt med att stärka deltagarnas självinsikt och
självförtroende är nyckelfaktorer för att lyckas med sina studier.
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Ungdomsenheten
Ungdomsenhetens grunduppdrag är att göra öppen och ungdomsfokuserad verksamhet
över hela Gotland. Det bidrar direkt till detta mål då en meningsfull fritid är en
förutsättning för ett friskt liv. Enheten är inte helt färdig med aktiviteterna så detta mål är
svårt att utvärdera till fullo. Enheten har under året fokuserat på att få ungdomarna att
vara mer delaktiga i planeringsarbetet i verksamheten. Det har varit fungerande och
enheten är en bit på vägen men att får fortsätta att arbeta med detta mål.
Gymnasiet
Ett årshjul är upprättat kring skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete med
aktiviteter som är synkroniserade med Barn- och elevhälsans handlingsplan. Ny
lagstiftning kring mentorskap med ett förändrat och utökat uppdrag är implementerad på
skolan. En handledning i form av en metodhandbok har tagits fram som stöd för
mentorer att systematiskt arbeta med gruppstärkande övningar, hälsa och
värdegrundsfrågor. Andelen mentorer som vänder sig till elevhälsan för samverkan och
handledning har under året ökat.
Arbetet med mentorskap och hälsa är ett prioriterat område på skolan har därför har det
inrättats fyra försteläraruppdrag med uppgift att fortsätta utveckla skolans strategiska
arbete kring fysisk- och psykisk hälsa.
3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar

Delvis uppfyllt

Kommentar:
Krisplanen används och har kommit extra väl till användning i samband med höjd
beredskap och kunskap kring coronapandemin. Kontinuerliga morgonsamlingar och
avstämningar kring nuläget genomförs. Aktuella ring- och kontaktlistor finns.
Ledningsgruppen roterar och alla är inte på plats samtidigt. Olika scenarios diskuteras.
Kontinuerlig information till medarbetare. Kontakter med media upprätthålls. Det behövs
dock kontinuerlig utbildning, repetition och uppföljning inom området för att hålla god
kompetens.
I samband med coronapandemin har information tagits fram på olika språk.
Utbildningsinsats för chefer och samverkansgrupper kring säkrare arbetssätt inom skolan
har genomförts men behöver återkomma. Viss avsaknad av fastställda rutiner har
uppmärksammats. Viktigt att arbetat vidare med att tillsammans utveckla goda arbetssätt
för bemötande av elever som agerar våldsamt, störande eller öva för akuta större
händelser. Arbeta än mer förebyggande
Inom detta målområde finns ett kontinuerligt behov av att genomföra gemensamma
utbildningsinsatser. Utbildningarna kan även genomföras i mindre format eller digitalt.
Övergripande handlingsplan(er) för förvaltningen bör arbetas fram. Viktigt som stöd till
skolledare/chefer och pedagoger, personal. Samordning bör här ske med
säkerhetsansvariga inom förvaltning och region.
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5.2 Ekonomisk hållbarhet

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

Bedömning

4. Ökad befolkning i arbetsför ålder

Delvis uppfyllt

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

Delvis uppfyllt

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

Delvis uppfyllt

Kommentar mål 4, 5, och 6:
Utbildning och arbetslivsförvaltningens centrala ledning arbetar inte direkt med
bostadsförsörjningsfrågor. Däremot är vi indirekt delaktiga i samband med planering,
översyn, nyetablering och/eller vid förändringar inom skolorganisation, då tillgång till
olika skolformer kan påverka medborgarna, samhället och bostadsplaneringen inom
regionen. Arbetet genomförs internt i samråd med politik och verksamheter men även i
samarbete med teknikförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning, regionstyrelseförvaltning.
Samarbetet behöver dock utvecklas ytterligare inom kommunikation, framförhållning och
digitala hjälpmedel. Utöver detta genomförs samråd med medborgare om behovet finns.
Att utbildning och arbetslivsförvaltningens verksamheter håller god kvalitet bidrar till att
Gotland är en attraktiv plats att bosätta sig på. Detta säkerställs och utvecklas
kontinuerligt inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och i samråd med politik,
avdelningar och verksamheter.
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5.3 Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Mål

Bedömning

7. Gotlands klimatavtryck minskar

Delvis uppfyllt

8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Delvis uppfyllt

Kommentar mål 7 och 8:
Aktiviteterna inom dessa styrkortsmål ryms inom läroplansuppdraget. Det ingår i
undervisningen inom de olika skolformerna. Men några särskilda aktiviteter kan nämnas.
Fenomenalen Science Center genomför kontinuerligt olika utbildningsinsatser där vattnets
betydelse för människan har en viktig roll. I samband med Corona och det ökade behovet
av god hygien så har vattnets betydelse ytterligare ökat. Detta informeras löpande till såväl
medarbetare som barn och ungdomar
Kranvatten erbjuds alltid vid gemensamt fika, lunch eller liknande. I personalrum finns
ofta kylt kranvatten tillgängligt. Klimatanpassning av måltider behövs det mer kunskap
kring.
Utbildning och arbetslivsförvaltningen delar från och med 2020 ut Vasallens
miljöstipendium. Detta görs årligen och inom två kategorier.
- Miljöstipendium för undervisning: 2020 delades stipendiet ut till Fårösundskolan för
utveckling av följande; En fungerande aquaponisk odlingsenhet med tillhörande
lektionsplaneringar. Syfte att konkretisera vikten av balanserade ekosystem och hur olika
faktorer i ett system påverkar varandra, hur kan vi ta hand om vatten och odla vattensnålt
och på makro- och mikronivå se de olika kemiska och biologiska processerna i ett
ekosystem.
- Elevstipendium inom gymnasiet delas ut till elever för väl genomförda gymnasiearbeten
inom miljöområdet. Två elever tilldelades stipendiet i juni 2020.
9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som
minskar belastningen på ekosystemen

Delvis uppfyllt

Kommentar:
Inom central förvaltning finns det goda möjligheter att låna elcyklar eller biogasbilar för
att transportera sig. Vikten av god hälsa och motion lyfts i samband med
medarbetarsamtal.
Kranvatten erbjuds alltid vid gemensamt fika, lunch eller liknande. I personalrum finns
alltid kylt kranvatten tillgängligt. Klimatanpassning av måltider behövs det mer kunskap
kring.
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6 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
6.1 God ekonomisk hushållning

Nämnden har god ekonomisk hushållning och en långsiktig hållbar ekonomi.
Verksamheterna har god kvalitet och är kostnadseffektiva genom regelbundna
uppföljningar av ekonomi och kvalitet. Det ställer krav på styrning och uppföljning av
sambanden mellan resurser, prestationer, resultat och effektivitet i verksamheterna. Det
innebär också krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av nämndens
verksamheter. Målen i verksamhetsperspektivet skall vara liktydiga med målen för god
ekonomisk hushållning. I följande delar redovisar förvaltningen arbetet inom områdena
kvalitet och medarbetare. Målområdet ekonomi, inom verksamhetsperspektivet, redovisas
inte här.
Strävan är att i hög grad effektivisera med bibehållen kvalitet eller ökad kvalitet.
6.2 Kvalitet

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Förvaltningen har en utsedd samordnare för e-tjänster som är placerad inom avdelning
stöd- och utveckling. Tillsattes i juni-19 och har bidragit till att vi nu har god överblick
över behov och de framsteg som görs. Flera e-tjänster är framtagna och införda och det
finns ett stort antal som väntar. Både interna och externa tjänster är framtagna och
möjligheten till fortsatt utveckling av e-tjänster är god. Att utveckla e-tjänster på andra
språk än svenska är ett fortsatt utvecklingsområde
Under höstterminen 2020 startas en förstudie av lärplattformar. Projektledare är utsedd.
Förstudien skall omfatta kartläggning av nuvarande plattformar med fördelar och
nackdelar. Syftet med förstudien är att skapa beslutsunderlag för hur förutsättningarna för
hur en ny lärplattform inom för-, grund- och särskola kan se ut. Gymnasie- och
vuxenutbildning hålls informerade på vägen ifall att det skulle vara aktuellt att gå över till
en gemensam plattform för alla skolformer.
Tillgänglighet via webb. Behovet av information och utbildning inom området har
ytterligare uppmärksammats i samband med projektet tillgängliga lärmiljöer. Riktlinjer
finns men är tyvärr inte tillräckligt väl kända inom alla verksamheter. Utbildningsinsatser
och stöd till berörda som ansvarar för webbinfo behövs, samt även till chefer.
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Servicemätningen följs upp kontinuerligt varje år i samband med delårsrapportering och
verksamhetsberättelse. Sammanställning görs av central förvaltning och detta överförs,
kommuniceras och analyseras med förvaltningens olika skolformer och verksamheter för
att uppmärksamma, stödja och ta fram områden som behöver utvecklas och bibehållas.
Detta presenteras även för respektive nämnd. Det finns dock en viss avsaknad av
kontinuerlig uppföljning internt, samt att det finns ett behov av att arbeta mer med
utveckling inom området.
Rutiner och krav för hur verksamheterna skall vara bemannade och hur de kan kontaktas
finns. Information finns på webb och inom lärplattformar. Vissa informationsmaterial
skickas även ut till vårdnadshavare, medborgare. Kontaktuppgifter och bemanning skall
ses över kontinuerligt. Rutinerna behöver dock underhållas och uppdateras årligen och
respektive verksamhetschefer och administratörer behöver vara delaktiga i det arbetet.
Kommentar till servicemätningens resultat:
De flesta resultaten i rapporten visas på övergripande kommun(region)nivå. Där det går
att tolka resultat för utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter på
frågeområdet gymnasium och vuxenutbildning. Det kan konstateras att resultaten kring
tillgänglighet och andelen lyckade försök att få kontakt med en handläggare per telefon
ökat jämfört med tidigare år. Undersökningsåren 2016-2020 har andelen obesvarade
samtal varierat mellan 18 och 60 procent – dvs samtal som vidarekoppling till
telefonsvarare och hänvisats till att man nås annan tid på grund av möte eller liknande.
Dessa räknas som att man inte fått kontakt med handläggare.
Det är svårt att härleda till vilka handläggare/tjänstepersoner som samtal och mejl skickats
till – om samtalen gått till tjänstepersoner i den centrala förvaltningen eller kopplats direkt
ut till verksamheterna. Noteras kan att det saknas reguljär reception/kundtjänst inom
förvaltningen och att samtal som kommer in styrs till specialistfunktioner på olika
områden. Funktioner som utgör någon form av kundtjänst i verksamheterna är
exempelvis Komvux administrativa personal och Wisbygymnasiets personal i reception
och skolans administrativa personal.
Andelen lyckade kontaktförsök per telefon kring frågor om gymnasie- och
vuxenutbildning var 81 procent2.. Detta är en förbättring jämfört med tidigare år. Man ska
hålla i minnet att det är sex påringningar som görs per verksamhetsområde, där varje
samtal som inte går fram får stor procentuell betydelse för resultatet. Noteras kan att för
gymnasie-/vuxenutbildning fanns några av de kortaste svarstiderna på telefon i regionen
som helhet, när samtalen väl gick fram. Samtliga (100 procent) skickade
mejlförfrågningarna fick svar inom ett dygn3. Detta motsvarar väl uppställda mål.
Tillgängligheten är god.
Bemötande hos handläggarna har oftast bedömts vara 44 procent mycket god och 22
procent god och 34 procent medelgod4. Här finns en förbättringspotential.

på regionnivå var andelen 70 procent
på regionnivå var andelen 81 procent
4 För regionen som helhet bedömdes bemötandet som till 52 procent mycket god, 40 procent god och åtta
procent medelgod.
2
3
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Resultaten från servicemätningen har diskuterats i förvaltningsledningsgruppen och
levererats till central förvaltning (chef för avdelningen stöd och utveckling) samt berörda
avdelnings-/enhetschefer. Resultatet kommer att analyseras och en åtgärdsplan kommer
att tas fram i samråd med chefer och verksamheter. Ambitionen är att uppnå en ökning
jämfört med föregående år för varje målområde.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara
medskapande och blir respektfullt bemötta

I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Verksamheterna beskriver att de under året arbetat med att vara tillgängliga i olika
kommunikationskanaler, där det finns ett tydligt innehåll och information för alla att ta
del av.
De medarbetare som tidigare inte haft tillgång till dator och/eller mobil har nu fått
tillgång i högre grad. Det gör att tillgängligheten har ökat både internt och externt
Verksamheterna har under året utvecklat sina system och rutiner för intern och extern
kommunikation. Utifrån rekommendationer om icke fysiska möten har en omställning
gjorts som innebär att såväl personal som elever är väl förtrogna med fjärrkommunikation
i realtid.
Övergången till digitala möten har även skett med vårdnadshavare. Numera genomförs
större delen av föräldramöten, utvecklingssamtal etcetera via Teams. Detta får följas upp
så småningom men en tidig signal är att det fungerar väl.
Blir man respektfullt bemött?
Om man har tankar, frågor eller är missnöjd så är det alltid bäst med en direkt kontakt
med den det berör. Men det finns möjlighet att framföra åsikter i digital form genom
Regionens klagomålshantering och synpunktsbrevlåda. Samtliga dessa klagomål och
synpunkter besvaras omgående.
Vid den senaste servicemätningen gällande tillgänglighet i tid och frågan om respektfullt
bemötande hade verksamheterna goda resultat.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och
tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång

I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Systematiskt kvalitetsarbete
För att behålla och öka kvaliteten i våra verksamheter pågår ett ständigt
förbättringsarbete. Man arbetar kontinuerligt med att effektivisera olika processer och
man gör kontinuerliga uppföljningar, ofta genom enkäter. Under året har en uppföljning
av satsningen på tillgängliga lärmiljöer genomförts med syfte att utveckla verksamhetens
tillgänglighet (och därmed kvalitet).
Under våren har en enkät till den undervisande personalen genomförts avseende deras
upplevelse av effekterna på måluppfyllelsen av att undervisa på distans samt vilket stöd de
saknat och uppskattat.
På Gotlands folkhögskola genomförs processkartläggning av aktiviteter i verksamheten
bland annat genom kartläggning, analys och förändring av fakturahanteringen och
antagningsförfarandet mm.
Analyser av deltagarenkäter och medarbetarundersökningen utgör viktiga delar för det
ständigt pågående förbättringsarbetet/kvalitetsarbetet.
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Vad visar uppföljningarna?
Genomgående är det en hög nöjdhetsgrad bland studerande och deltagare.
Som ett exempel har upplevelsen av folkhögskolan utifrån statens syfte ökat från 54
indexpoäng år 2019 till 56 indexpoäng år 2020. Den övergripande nöjdheten har ökat från
73 till 79,7 poäng.
Vuxenutbildning är en skolform där förväntningarna höjts från staten i samband med
effekter av pandemin. I skolformen måste det därför finnas en hög grad av flexibilitet och
individanpassning. Att diskutera tolkningen av dessa begrepp är av största vikt för
verksamheten. Liksom digitaliseringen genomsyrar försteläraruppdragen gör även flexibla
undervisningsformer och individanpassning detta.
Samtliga verksamheter vittnar om vikten av deltagarinflytande och delaktighet. För att få
maximal effekt att förändringsarbetet krävs ett reellt inflytande från studerande och
deltagare.
Digitaliseringen har särskilt gått framåt
Det största förnyelsesprånget har definitivt gjorts inom digitaliseringen. Under 2020 har
verksamheternas samlade digitala kompetens ökat markant. Detta beror delvis på
pandemin och att stor del av undervisningen förlagts på distans. Det här året har visat på
vikten av att alla medarbetare behärskar de digitala verktyg och de system som de behöver
i arbetet.
Befintliga planer för digitalisering har reviderats och nya har tagits fram.
Kompetensutvecklingsinsatserna har varit många. Samtliga försteläraruppdrag har
digitalisering som gemensam nämnare.
Mängden av insatser och alla nya lärdomar som gjorts framgår av respektive verksamhets
årsredovisning, den är imponerande lång. Med stolthet kan nämnas att vi anses ”ligga i
framkant” på flera områden gällande digitalisering.
Information och kommunikation
För att skapa hög kvalitet, effektiva processer och få förankring ända ut till dem vi är till
för så är information och kommunikation oerhört viktigt. Stor vikt läggs vid transparens
och öppenhet i den interna kommunikationen. För den externa kommunikationen
används nu fler och fler kanaler för att nå ut till rätt målgrupper. En utveckling som är bra
men som också kräver ett arbete med en kommunikationsstrategi, vilket pågår i
förvaltningen.
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6.3 Medarbetare

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Arbetet inom förvaltningen mot en mer tillitsbaserad organisationskultur har påbörjats
under 2020 och aktiviteterna bedöms ha bidragit till detta. I medarbetarundersökningen
2020 uppvisade frågan om man uppfattar att förvaltningen leds bra av
förvaltningsledningen den största positiva förskjutningen med 17 procentenheter positiva
svar från 2019 till 2020. Även frågan om man är stolt över att arbeta inom Region
Gotland uppvisade en positiv förskjutning med 3 procentenheter positiva svar. Frågan om
man uppfattar att man lär sig nya saker och utvecklas i det dagliga arbetet har ett fortsatt
högt värde med 90 procent positiva svar 2020.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt
och strategiskt arbete

I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Förvaltningen arbetar aktivt med ett brett urval av aktiviteter, med sikte på en tryggad
kompetensförsörjning både på kort och lång sikt. Arbetet beskrivs i den årliga
kompetensförsörjningsplanen som bygger på Sveriges kommuner och Regioners nio
rekryteringsstrategier. I revisionsrapporten som skrevs 2020 om regionens
kompetensförsörjningsarbete får revisionsfrågorna omdömet ”uppfyllda” vad gäller
granskningen inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där
det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

Delvis uppfyllt

Kommentar:
Förvaltningen arbetar aktivt med ett flertal riktade aktiviteter, både på övergripande nivå
och på verksamhetsnivå, i syfte att bibehålla och trygga en hälsofrämjande organisation. I
medarbetarundersökningen 2020 visade frågorna kopplade till den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön en positiv trend. Även de frågor som korrelerar till upplevd stress hos
cheferna hade förbättrade värden, men det är fortfarande låga värden gällande flera frågor.
Endast hälften av medarbetarna upplever enligt enkäten att de har en rimlig stressnivå och
ca en tredjedel upplever en för hög stressnivå. Sammantaget behöver arbetsmiljöfrågorna
fortsätta att vara i fokus, för både den enskilda medarbetarens skull och för att
organisationen ska bli en så attraktiv arbetsgivare som möjligt.
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6.4 Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar
att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det
betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det
innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner
samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar.
Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt
och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
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7 Väsentliga personalförhållanden
Under pandemin har sjukfrånvaron inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
område följt den allmänna utvecklingen kopplad till pandemin, med en tydlig ökning från
mars för att sedan sjunka och öka igen från oktober. Inom de områden där det varit möjligt
har arbetet skett på distans för att minska smittspridningen. De digitala möjligheterna har
använts på ett annat sätt än tidigare och den digitala kompetensen har därmed ökat.
Samarbetet med de fackliga organisationerna har utvecklats då löpande extra
samverkansmöten med anledning av pandemin gjort att aktuella frågor och
riskbedömningar har kunnat diskuterats i tidigare skeenden.
7.1 Lönebildning

Inför löneöversynen 2020 fick utbildnings- och arbetslivsförvaltningen extra tillskott för
lönesatsningar på yrkesgrupper med obalanser kopplade till jämställdhet och till bristyrken.
Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde gjordes de särskilda
satsningarna på samtliga lärargrupper samt på skolledarkollektivet utifrån perspektivet brist.
Inom hela förvaltningen var löneutfallet för dessa grupper totalt 3,23 procent, i förhållande
till 2,50 procent som var det beräknade ökningsutrymmet för regionens samtliga
förvaltningar. Satsningarna har inneburit att medianvärdena har närmat sig riket, men det är
viktigt att fortsätta satsa för lönenivåer som kan matcha marknaden och därmed de
förväntningar på lönenivå som många sökanden har.
7.2 Personalvolym

Den totala ökningen inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarsområde, från
417,45 årsarbetare 2019 till 425,79 2020, hänför sig huvudsakligen till ökningen inom
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen. Ökningen är kopplad till samhällets behov
av arbetsmarknads- och utbildningsinsatser och motsvarar 8,34 årsarbetare.
Antal årsarbetare enl. anst avtal

nov 2020

nov 2019

Differens

GVN

425,79

417,45

8,34

Integration

6,00

8,00

-2,00

Vuxenutbildningen

64,90

58,85

6,05

Folkhögskolan

60,31

66,93

-6,62

Ungdomsgårdar

37,35

34,50

2,85

Gymnasiet

175,53

176,17

-0,64

Arbetsmarknad

81,70

73,00

8,70

Totalt UAF

2126,56

2110,06

16,50
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Antal anställda (trend) Alla anställningsformer (den blåa linjen), Tillsvidare (den röda linjen), Tidsbegränsad
(den bruna linjen), Datum: 2019-12-01 - 2020-12-31

Antal anställda

nov 2020

nov 2019

Differens

GVN

453

442

11

Integration

6

8

-2

Vuxenutbildningen

68

63

5

Folkhögskolan

68

75

-7

Ungdomsgårdar

38

36

2

Gymnasiet

183

182

1

Arbetsmarknad

91

79

12

Antal anställda tillsvidare

nov 2020

nov 2019

Differens

GVN

318

332

-14

Integration

6

8

-2

Vuxenutbildningen

50

50

0

Folkhögskolan

57

65

-8

Ungdomsgårdar

29

32

-3

Gymnasiet

139

145

-6

Arbetsmarknad

38

32

6

Antal anställda visstid

nov 2020

nov 2019

Differens

GVN

136

111

25

Integration

0

0

0

Vuxenutbildningen

18

13

5

Folkhögskolan

11

10

1

Ungdomsgårdar

9

4

5

Gymnasiet

45

38

7

Arbetsmarknad

53

47

6
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7.3 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarsområde
har minskat något per november 2020 i förhållande till november 2019, till 4,67 procent
från 4,70 procent. Dock följer utvecklingen av sjuktalet under året kurvan för pandemins
utveckling, med en första ökning under mars/april samt ytterligare ökning i november
2020. Sjukfrånvaron för kvinnorna uppvisar en minskning totalt med -0,56 procentenheter,
medan männens sjukfrånvaro ökade något, +0,63 enheter. Den största ökningen finns
inom ungdomsenheten, +2,87 procent, och är kopplad till pandemin.

Sjukfrånvaro månad för månad, 2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

Sjukfrånvaro

jan-nov 2020

jan-nov 2019

Differens

GVN

4,67%

4,70%

-0,03

Kvinnor

4,90%

5,46%

-0,56

Män

4,30%

3,67%

0,63

Integration

2,62%

2,68%

-0,06

Vuxenutbildningen

2,92%

3,11%

-0,19

Folkhögskolan

3,68%

6,75%

-3,07

Ungdomsgårdar

8,74%

5,87%

2,87

Gymnasiet

2,55%

2,17%

0,38

Arbetsmarknad

7,75%

7,61%

0,14
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8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat

Nämnden redovisar ett negativt resultat för budgetåret 2020 på 2,6 miljoner kronor.
Besparingskravet på fem miljoner kronor uppnås därmed inte. Vid nämndens sammanträde
i april och i samband med delårsrapport 1 beslutade nämnden att förvaltningen fick som
uppdrag att inkomma med åtgärder och konsekvensbeskrivning med syftet att reducera
underskottet hos verksamheterna. Beslutet hade sin grund i att när prognoserna var
inlämnade för verksamheterna vid delårsrapport 1 visade den samlade årsprognosen för
verksamheterna på en negativ avvikelse motsvarande 13,7 miljoner kronor. Nämndens
samlade negativa resultat på 2,6 miljoner kronor förklaras bland annat av att obalans finns i
resursfördelningen (rörliga flöden - elevvolymer) som varit underfinansierad under året och
som härrör från att förväntade ersättningar från Migrationsverket avseende nyanlända
elever och elever i asyl inte har inkommit i den utsträckning som budgetmässigt har
planerats.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ekonomi har under året fått extraordinära
intäkter på grund av den rådande pandemin avseende kompensation för
sjukfrånvarokostnader samt psykisk hälsa motsvarande 5,1 miljoner kronor. Ytterligare
tillskott har getts till nämndens ekonomi på tre miljoner kronor som ett resultat av
regeringens beslut om de nya välfärdsmiljarderna. Nämnden har även nyttjat sitt eget
kapital till att kompensera fristående gymnasieskolan i den egna kommunen för de
underskott som den kommunala gymnasieskolan har gjort för åren 2015 till 2019. Eget
kapital har även använts till att överföra resultat till 2020 för de enheter som redovisade ett
positivt resultat för 2019.
Semesterlöneskuldsförändringen blev för budgetåret 904 000 kronor.
Investeringarna för budgetåret har gjort ett positivt resultat på 2,4 miljoner kronor.
Nämnden kommer att begära kompletteringsbudget för detta, då överskottet avser
investeringsmedel för igångsatta projekt, där budgetmedel ska överflyttas till tekniska
nämnden under budgetåret 2021.
Resultatrapport per den 31 december 2020, tkr
Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

Prognos 20

Intäkter

109 750

105 279

-4 471

-9 858

Flödesbidrag rörligt

130 603

130 066

-537

-817

Personalkostnader

-239 111

-237 231

1 880

4 107

-56 583

-56 878

-295

-574

Övriga kostnader

-130 455

-130 202

253

1 017

Internt flödesbidrag rörligt

-130 604

-130 066

538

817

-316 400

-319 033

-2 633

-5 308

Lokalkostnader

Totaler
Exklusive kommunbidrag
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8.1.1 Intäkter

Intäkterna visar på ett negativt resultat med 4,5 miljoner kronor. I en jämförelse med
föregående år är intäkterna generellt lägre för alla enheter förutom på vuxenutbildningen
och arbetsmarknad där intäkterna är i stort oförändrade i jämförelse med bokslutet 2019.
Intäkter som minskat är bland annat statsbidrag från Migrationsverket avseende
etableringsersättning samt intäkter för sommarkurser vid folkhögskolan med flera. Ett
statsbidrag som ökat är ersättningen från Försäkringskassan avseende kompensation för
sjukfrånvarokostnader, se avsnittet om extra budgetförstärkning och tillskott.
De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för elever i 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.
Det rörliga bidraget visar som resultat för året ett underskott på 537 000 kronor detta beror
på färre antal elever än budgeterat.
8.1.2 Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna visar för året en positiv avvikelse på 1,9 miljoner kronor.
Att året visar på en positiv avvikelse i förhållande till budget har en förklaring i att det har
varit en överbudgetering av personalkostnaden vid arbetsmarknadsenheten detta på grund
av förstärkningar som gjorts budgetmässigt och som kopplas till pandemin. En annan
förklaring är att personalkostnaden vid folkhögskolan har minskat med två miljoner kronor
och en minskad personalkostnad kan ses vid integration och ungdomsverksamheten. Där
personalkostnaden har ökat under året är vid vuxenutbildningen, arbetsmarknad och
gymnasiet. Semesterlöneskuldsförändringen blev 904 000 kronor vilket är 100 000 kronor
mer än förra årets bokslut. Personalkostnaderna har i jämförelse med bokslutet för 2020 en
kostnadsutveckling på 3,3 procent, vilket är högre än löneökningarna för 2020. Prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) är indexet för personalkostnad 2,1 procent. Den totala
sjukfrånvarokostnaden5 är för nämnden116 00 kronor lägre i jämförelse med årsbokslutet
för 2019.
8.1.3 Lokalkostnader

Resultatet för lokalkostnaderna är ett negativt resultat 295 000 kronor.
Lokalkostnadsutfallet är i en jämförelse med föregående år lägre motsvarande 1,1 miljoner
kronor. Det lägre utfallet på lokalkostnaderna har bland annat sin förklaring i minskade
städkostnader och generellt minskade fastighetskostnader som skötsel med mera.
8.1.4 Övriga kostnader

Övriga kostnader redovisar ett överskott på 253 000 kronor. Kostnaden har minskat med
6,7 procent och det är framförallt på kostnadsställen som föreläsare vid folkhögskolan.
5

Avser konto 512110 Sjuklön dag 2-14
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Generellt för alla gäller att förbrukningsmaterial, inköp av inventarier, transporter och resor
med mera har minskat. I jämförelse med prisindex kommunal verksamhet (PKV) där är
indexet för övrig förbrukning är 1,3 procent.
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. Överskottet
avser interna ersättningar för färre elever i den kommunala gymnasieskolan.
Resultat per enhet och skolform, tkr
Enhet
Ordförande

2020
241

2019
-

Utbildningsdirektör

-411

493

Integrationsenhet

1 807

1 408

-367

2 090

-1 849

500

Ungdomsverksamhet

1 360

189

Arbetsmarknad

1 376

-1 108

Wisbygymnasiet, rektor

1 069

4 735

Antagning, interkom. ers.

-735

-892

Inack- och reseersättning

227

467

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp

453

-1 168

-4 426

-11 461

-1 418

-748

40

-201

-2 633

-5 696

Vuxenutbildning
Folkhögskolan

Övergripande kostnader gymnasieskola

-Resursfördelning
Övergripande kostnader samtliga
-IT
-Försörjning
Nämndens resultat

Ovan tabell visar resultatutvecklingen per enhet och årsbokslut.
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Elevvolymer, rörliga flödesbidrag

Resursfördelningen

Not1

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Budget,
tkr

Utfall,
tkr

Differens,
tkr

Utfall
volym

Budget Differens
volym
volym

128 800

128 263

537

1 537

1 543

128 800 128 263

537

1 537

1 543

-6
-6

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunalersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen

Budget,
tkr
Not

Utfall,
tkr

Utfall, tkr

Utfall
volym

Budget Differens
volym
volym

28 644

27 883

761

229

226

3

Kommunal gymnasieskola, annan kom.

7 722

9 599

-1 877

64

59

5

Fristående gymn, annan kommun

5 152

5 234

-82

37

40

-3

-1 309

-1 790

481

40 209

40 926

-717

330

325

5

-180

1 867

1 868

-1,0

Elever från annan kommun
Summa
Not

Inklusive budget och utfall kompensation underskott, 1 470 tkr

Totalt

169 009 169 189

Nettominskning i antalet elever är en elev. Antalet elever i den kommunala gymnasieskolan
i jämförelse med det budgeterade värdet har minskat med 6 elever. Den interkommunala
ersättningen och fristående huvudman i den egna kommunen har ökat med fem elever.
Minskningen av antalet elever i den kommunala skolan i den egna kommunen påverkar
resursfördelningen6 med en positiv avvikelse på 537 000 kronor.
Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i den egna
kommunen är inte medräknade i ovan tabell.
Resursfördelningen, tkr
Resursfördelningen

Not1

Etableringsersättning, Migrationsverket
Studiehandledare modersmålsundervisning

1 339
-1 506

Ersättning för asyl, Migrationsverket

774

Flödesbidrag, interna ersättningar

537

Medfinansiering, ungdomsverksamheten
Medfinansiering, särskola
Medfinansiering Lotsen
Budgeterade ersättningar Migrationsverket
Summa
Not1

6

Resultat,
tkr

-360
-47
-440
-4 723
-4 426

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Avser interna ersättningar till gymnasieskolan baserat på fastställt grundbelopp enligt ersättningsmodell
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Resursfördelningen gör i sin helhet ett negativt resultat med 4,4 miljoner kronor, detta
beror i huvudsak på att ersättningen från Migrationsverket avseende återsökta statsbidrag
för asyl och nyanlända inte har inkommit i den utsträckning som det budgeterade värdet
har satts till, det vill säga att det är betydligt färre nyanlända elever och elever i asyl än vad
som beräknats. Till budgeten 2021 har det budgeterade värdet för ersättningar från
Migrationsverket satts ned, från 4,7 miljoner kronor till 1,2 miljon kronor, detta för att
förhindra att negativ differens uppstår.
Antagningsenhet, interkommunal ersättning m.fl.

Resultat,
tkr

Utbetalningar, alla

-717

Summa

-717

Den interkommunala ersättningen och utbetalningar till fristående huvudmän redovisar ett
negativt resultat på 717 000 kronor, vilket förklaras av att det på totalen är fem fler elever
än budgeterat.

Periodiseringar, tkr
Verksamhet

Belopp Beskrivning

Integration

-609 Etableringsersättning

Integration

-379 Kibaha - styrgrupp

Integration

-258 Kibaha - projektgrupp

Upplupna intäkter

-1 246

Intäkter som påförts 2020

Verksamhet
Integration
Vuxenutbildning

Belopp Beskrivning
129 Kvinnoprojekt - Länsstyrelse
3 095 Yrkesvux m.fl.

Ungdomsverksamhet

402 Främja mellanmänskliga möten

Gymnasiet

637 Diverse projekt

Arbetsmarknad

1 461 Arbetsförm. Jobb för unga

Förutbetalda intäkter

5 724

Netto

4 478

Intäkter som överflyttas till
2021

Avser utfallet per den 31/12 december som bokas upp för respektive år7. För 2020 påförs
intäkter med 1,3 miljoner kronor och till 2021 flyttas intäkter som inkom under 2020,
motsvarande 5,7 miljoner kronor. Nettoeffekten blir att 2020 års resultat påverkas av
periodiseringarna med 4,5 miljoner kronor.
Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då resursen förbrukas,
liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas. Exempel, det kan föreligga
återbetalningsskyldighet för statsbidrag som inte har utnyttjas under ett år och som ska återbetalas
nästkommande år (yrkesvux).
7
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8.1.5 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Extra budgetförstärkning och tillskott, tkr
Under budgetåret 2020 har extra tillskott till nämndens budgetram gjorts samt har tillskott
gjorts i det ekonomiska utfallet. Många av tillskotten har en direkt och indirekt koppling till
pandemisituationen under verksamhetsåret 2020.
Belopp,
tkr

Budgetförstärkning

Kategori

Utbildningsdirektör

Överför. resultat. verksamheter

Antagning. interkom. ers.

Kompensation Guteskolan

Arbetsmarknad

VuxKomp, folkhälsoåtgärder

Arbetsmarknad

VuxKomp, välfärdsmiljard

3 000

Arbetsmarknad

Feriejobb

1 100

Summa

242
1 470
560

6 372
Belopp,
tkr

Tillskott, psykisk hälsa

Kategori

Ungdomsverksamhet

Fältverksamhet

300

Ungdomsverksamhet

Dagkollo

300

Gymnasiet

Elevstödjare

500

Gymnasiet

Elevstödjare

172

Summa

1 272
Belopp,
tkr

Tillskott

Kategori

Utbildningsdirektör

Kompensation sjukfrånvaro

Integration

Kompensation sjukfrånvaro

29

Vuxenutbildning

Kompensation sjukfrånvaro

133

Folkhögskolan

Kompensation sjukfrånvaro

244

Ungdomsverksamhet

Kompensation sjukfrånvaro

297

Wisbygymnasiet

Kompensation sjukfrånvaro

511

Arbetsmarknad

Kompensation sjukfrånvaro

562

437

Summa

2 213

Totalt

9 857

Budgetförstärkning – tilläggsanslag beviljade regionfullmäktige för de nya
välfärdsmiljarderna som kommit Gotland till del. För nämnden var detta ett äskande som
fastställdes vid sammanträdet den 18 mars 2020 och avser förstärkning till arbetsmarknad
och VuxKomp avseende stöd till unga utan arbete. Utöver detta har arbetsmarknad även
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fått förstärkningar i form av stöd- och folkhälsoåtgärder med anledning av
coronapandemin. Eget kapital har under året använts för att kompensera den fristående
gymnasieskolan (Guteskolan) för de underskott som den kommunala gymnasieskolan har
gjort för åren 2015 till 2019. Eget kapital har även använts till att överföra resultat till 2020
för de enheter som redovisade ett positivt resultat för 2019.
Tillskott för psykisk hälsa, avser förstärkta folkhälsoåtgärder med anledning av
coronapandemin och som finansieras genom omfördelning av länsgemensamma statliga
stimulansmedel.
Tillskott sjukfrånvaro, avser det statliga stödet för att täcka kommuners sjuklönekostnader
med anledning av coronapandemin. Regeringens beslut om att alla arbetsgivare ska få
ersättning för sina sjuklönekostnader.
Budgetförstärkning – tilläggsanslag beviljade regionfullmäktige8 för de nya
välfärdsmiljarderna9 som kommit Gotland till del. För nämnden var detta ett äskande som
fastställdes vid sammanträdet10 den 18 mars 2020 och avser förstärkning till arbetsmarknad
och VuxKomp avseende stöd till unga utan arbete. Utöver detta har arbetsmarknad även
fått förstärkningar i form av stöd- och folkhälsoåtgärder med anledning av
coronapandemin11. Eget kapital har under året använts för att kompensera den fristående
gymnasieskolan (Guteskolan) för de underskott som den kommunala gymnasieskolan har
gjort för åren 2015 till 2019. Eget kapital har även använts till att överföra resultat till 2020
för de enheter som redovisade ett positivt resultat för 2019.
Tillskott för psykisk hälsa, avser förstärkta folkhälsoåtgärder12 med anledning av
coronapandemin och som finansieras genom omfördelning av länsgemensamma statliga
stimulansmedel.
Tillskott sjukfrånvaro, avser det statliga stödet för att täcka kommuners sjuklönekostnader
med anledning av coronapandemin. Regeringens beslut om att alla arbetsgivare ska få
ersättning för sina sjuklönekostnader13

RF § 129
Presenterades av regeringen i januari 2020
10 BUN § 34
11 RS § 157
12 RS § 120
13 Sjuklönekostnader som redovisats i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket för perioden april-november
månad 2020. Utbetalas av Försäkringskassan
8
9
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8.2 Nettokostnadsutveckling
Nettokostnadsutveckling, tkr
331 000
319 033

321 000
311 000

312 690
307 094

301 000
291 000
281 000

316 400
300 727
295 992

297 602
290 082

293 261
286 532

283 468
288 486

280 117

295 218

306 994

271 000
278 616

261 000

265 404

264 617

251 000
2012

2013

2014

2015
Nettokostnad

2016

2017

2018

2019

2020

Budget

Nettokostnaden har från 2012 till 2020 ökat med 11,9 miljoner kronor, motsvarande 3,9
procent. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har varit föremål för många
organisationsförändringar och förändringar i uppdrag vilket har påverkat nettokostnaden
både negativt och positivt. År 2014 överflyttades arbetsmarknadsverksamheten från
socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. År 2015 avknoppades Lövsta
landsbygdscentrum samt överflyttades kostnaderna för löneservice till dåvarande
serviceförvaltningen samtidigt överflyttades integrationsverksamheten från socialnämnden
till gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhetsområde. Nämnden har från 2012 fram
till 2017 haft en nedgång i elevvolymer motsvarande drygt 400 elever vilket har medfört
minskade kostnader för den egna verksamheten men även att antalet utbetalningar till
fristående huvudmän har för perioden minskat. Under åren 2016 till 2018 ökade
statsbidragen för mottagande av nyanlända och asyl vilket initialt påverkade nettokostnaden
negativt. För perioden 2019 till 2020 har nettokostnaden ökat med två procent och
bruttokostnaden har minskat med drygt en halv procent.
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Utvecklingen av statsbidrag14, tkr
120 000
96 429

100 000
80 000
60 000

78 420

59 519

40 000
20 000

81 618

83 034

30 617

34 720
161

0
2013

2014

35 423

23 151

22 291

28 195
12 799

5 898
2015

9 259
2016

Statsbidrag m.fl.

2017

2018

2019

2020

Migrationsverket

Under 2020 har statsbidragen minskat med 3,2 miljoner kronor. De minskade
statsbidragsintäkterna beror i huvudsak på minskade ersättningar från Migrationsverket.
Statsbidragen är en betydande del av nämndens omslutning, nästan 20 procent av
kostnaderna täcks av statsbidrag det vill säga drygt en femtedel av ekonomin. För år 2019
påverkades nettokostnaden kraftigt av att ersättningarna från Migrationsverket mer än
halverades, från 28,2 till 12,8 miljoner kronor en minskning med 15,4 miljoner kronor.

14

Avser kontoklass 35 externa bidrag
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8.3 Investeringar
Investeringar, tkr
Budget
Investeringspott

Utfall

Resultat

-2 950

-3 222

-272

Renovering och anpassning VF, EE, RX o BA

-1 650

-300

1 350

Säkerhetshöjande åtgärder

-1 000

-350

650

KCG, vuxenutbildningen

-1 000

-181

819

-3 650

-831

2 819

-1 000

-1 116

-116

Summa IT investeringar

-1 000

-1 116

-116

Summa kvar GVN/UAF

-7 600

-5 169

2 431

Lokalinvesteringar

Summa lokalinvesteringar
IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar

Till tekniska nämnden (TN)
Kompletteringsbudget VF, EE, RX o BA

-5 000

Fordonshuset Solrosen, Ateljé, investeringspott
Renovering och anpassning VF, EE, RX o BA
Överflyttat till TKN
Summa totala investeringar

-250
-3 350
-8 600
-16 200

Investeringarna för budgetåret har gjort ett positivt resultat på 2,4 miljoner kronor.
Nämnden kommer att begära kompletteringsbudget för detta, då överskottet avser
investeringsmedel som ska överflyttas till tekniska nämnden under budgetåret 2021.
Investeringsmedel som avses kompletteringsbudget för är projekten ”Renovering och
anpassning VF, EE, RX o BA”15 1,7 miljoner kronor samt investeringar i lokaler vid
Komvux 781 000 kronor.
Under året har 8,6 miljoner kronor av investeringsbudgeten flyttats till tekniska nämnden.
Att budgetmedel flyttas mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och tekniska
nämnden har sin förklaring i de ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna som
gäller för Region Gotland. Nämndens budgetram påverkas när det gäller investeringar för
verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och periodiskt underhåll. Budgetmedel
kommer successivt under ett budgetår att överflyttas till tekniska nämnden vartefter
investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna, enligt krav om
komponentredovisning, skall ligga på anläggningen (fastigheten).
15

Är investeringar på objekt vid Herkulusvägen i norra Visby
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Investeringar i IT har gjorts gällande lärardatorer och lärplattor till studerande samt
iordningsställande av digitala klassrum och infrastruktur.
Återanskaffning - investeringspott har i huvudsak använts för inköp av möbler, lärverktyg,
övrig klassrumsutrustning och material till förbättrad ljudmiljö med mera.

36

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsberättelse gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2020

9 Inkomna synpunkter under året
9.1 Inkomna synpunkter

Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde har det inkommit totalt 14
synpunkter under 2020.
Under 2020 är det endast klagomål som inkommit och för gymnasiets del handlar det om
vidtagna åtgärder under den pågående pandemin. Vårdnadshavare/elever som framför
synpunkter per telefon erbjuds, beroende på synpunktens allvar, ett möte på centrala
förvaltningen för att åtgärder snabbt ska kunna vidtas.
Områden med positiva synpunkter:
-----------------------Områden med negativa synpunkter:
Gymnasieskolan; skollunch, skolskjuts, schemaläggning under pågående pandemi.
Vuxenutbildningen; kommunikation med lärare och nekad kurs.
Fritidsgårdar; inställt dagkollo under sommarlov, vilket det inte blev.
Folkhögskola; nedskärning av budget 2020
Integrationsenhet; aggressiva och felaktiga synpunkter från medborgare
Analys/åtgärder
Förvaltningen kontaktar anmälare, oftast vårdnadshavare/elev, omgående för att komma
överens om åtgärd och eventuell vidare kontakt. En del ärenden avslutas därmed. Andra
ärenden går vidare i möte med alla inblandade. Alla ärenden omhändertas och åtgärdas
inom rimlig tid.
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10 Prioriterade aktiviteter
Utifrån målen har nämnden valt ut prioriterade aktiviteter som tillsammans med nämndens
indikatorer ska stödja verksamheternas arbete för att uppnå hög måluppfyllelse. I den här
bilagan presenteras de prioriterade aktiviteterna och kommentar kring årets arbete med
dessa aktiviteter.
Social hållbarhet
Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Aktivitet 1: Tillgängliga lärmiljöer ska bli en naturlig del av verksamheten som
ständigt utvärderas och utvecklas.
Kommentar:
Arbetet med tillgängliga lärmiljöer och att utveckla systematiken i det arbetet tillsammans
med verksamheterna har gjort att fler nu har goda verktyg att använda i det pågående
förbättringsarbetet. Kompetensutvecklingsinsatser inom området har pågått under större
delen av 2020 inom barn- och utbildningsnämndens område. Så väl lokaler,
undervisningssituationer, kommunikationssätt som delaktighetsprocesser har kontinuerligt
utvecklats. Att öka tillgänglighet i form av information på flera språk och lättläst svenska
det varit ett extra fokus på under 2020 med anledning av pandemin
Aktiviteten kvarstår under 2021 då målet ännu inte är helt uppfyllt
Aktivitet 2: Väl fungerande övergångar mellan skolformerna.
Kommentar:
Det har kontinuerligt arbetats med förbättring av riktlinjer och rutiner gällande
överlämningar mellan och inom alla skolformer, stadier och skolor under 2020. Det har
utvecklats en större generell kompetens hos pedagoger kring betydelsen av väl fungerande
övergångar inom och mellan skolor och skolformer. Dock behöver aktiviteten kvarstå för
vissa verksamheter under 2021 då det återstår en del arbete med att få med alla samt att
ny personal.
Aktivitet 3: Implementera den nationella IT-strategin.
Kommentar:
Handlingsplan digitalisering, för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, har under 2020
uppdaterats och delvis reviderats. På nytt fastställd i nämnder november-2020.
Representanter för alla skolformer och verksamheter har varit delaktiga i arbetet.
Handlingsplanen utgår från den nationella IT-strategin och förtydligar för att bli ett bättre
verktyg för chefer och medarbetare i arbetet med digitalisering.
Aktiviteten kvarstår under 2021
Aktivitet 4: Utökat samarbete mellan skolformer och andra aktörer inom
utbildning.
Kommentar:
Samarbetet med andra skolformer och andra aktörer inom utbildning är av största vikt för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarsområden. Samt att samarbetet mellan
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden verksamheter kontinuerligt utvecklas.
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Viktiga aktörer under 2020 har varit; Hermods, Yrkesakademin, Arbetsförmedlingen,
Gotland Grönt Centrum. Dessa har fungerat bra. Samordnaren för Yrkeshögskola
samverkar med andra utbildningsaktörer.
Samarbetet vad gällande utbildning och elever mellan gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden verksamheter sker främst på följande sätt Vuxenutbildning,
Gotlands folkhögskola och arbetsmarknads- och integrationsenheten
Samarbetet mellan gymnasiet och vuxenutbildningen när det gäller lokaler men även
lärarresurser. Önskvärt med utökat samarbete.
Ungdomsenheten samverkar med högstadieskolor
Gymnasiet samverkar även med Region Gotlands näringslivsstrateg samt företrädare för
olika branschorganisationer.
Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor
Aktivitet 1: Utveckla arbetet mot kränkande behandling.
Kommentar:
Tydligare rutiner för arbetet mot kränkande behandling, från skola till politik, samt en etjänst för anmälan har varit viktigt stöd för skolledare och medarbetare. Starkt bidragande
till förbättringar inom området under 2020.
Aktivitet 2: Utveckla hälsoarbete i syfte att öka välmående och uppnå god
arbetsmiljö.
Kommentar:
Under pandemin har alla verksamheter haft ett större fokus på friskvård. Det utökade
distansarbetet har medfört behov av uppföljning av arbetsmiljön i hemmet.
Riskbedömningar och uppföljningar genomförs men behöver utökas om distansarbete
kvarstår. Kontinuerlig dialog och information avseende att coronasäkra arbetsmiljön för
såväl medarbetare, besökare och elever är mycket viktig.
Hälsoarbetet behöver fortsatt prioriteras för att utvecklas. Ökat välmående och god
arbetsmiljö behöver förebyggande och hälsofrämjande arbete. Detta är under utveckling
men behoven är stora och områdena många. Kompetenshöjande handledning av kurator,
för arbetslag och personal utifrån särskilda händelser, är en del av detta.
Aktivitet 3: Arbeta med barn, elever, ungdomar, studerande och deltagare
delaktighet, integritet och jämställdhet.
Kommentar:
Flertalet aktiviteter har genomförts under året.
Utbildningar och verksamheter möter människorna utifrån deras livssituation, erfarenhet
och möjligheter. Att stärka individer och ge de förutsättningar att påverka sin livssituation,
engagera sig i samhällsutvecklingen, skapa delaktighet och höja bildningsnivån är
grundläggande. Flertalet aktiviteter är genomförda, pride-vecka för vuxenutbildningen,
tema mänskliga rättigheter, värdegrundsarbete, arbete med barnkonventionen och
metodhandbok för mentorer, men flertalet är framflyttade med anledning av pandemin.
Kontinuerligt utvecklas sedan lärmiljöer och pedagogik vilket stor hänsyn till individens
behov i nära dialog med elever, ungdomar, studerande och deltagarna.
Aktivitet kvarstår
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Aktivitet 4: Kvalitativt samarbete mellan Barn- och elevhälsan, Barn- och
ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och Barnhabiliteringen.
Kommentar:
Gymnasiet har upprättat ett årshjul kring skolans förebyggande och hälsofrämjande
arbete. Innehåller aktiviteter som är synkroniserade med Barn- och elevhälsans
handlingsplan.
Alla verksamheter önskar ökad samverkan med socialtjänsten. Även samarbetet med
Barn- och ungdomspsykiatrin och Barnhabiliteringen har förbättringspotential.
Aktivitet 5: Samordna och erbjuda samhällslotsar till alla förvaltningar inom
Region Gotland. Erbjuda föräldragrupper till nyanlända.
Kommentar:
Under 2020 har inte någon riktad aktivitet kunnat genomföras
Aktivitet kvarstår för arbetsmarknads- och integrationsenheten. Mycket viktigt med
samverkan med alla regionens förvaltningar.
3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Aktivitet 1: Utbildningsinsatser för chefer, medarbetare, barn, elever, ungdomar,
studerande och deltagare för att skapa trygghet, medvetenhet och rusta för ett
uthålligt och robust samhälle.
Kommentar:
Genomförd utbildningsinsats för chefer och samverkansgrupper kring säkrare arbetssätt
inom skolan. Även fokus på översyn av skolors osäkra områden är påbörjat.
Samarbete, samverkan och utbildning i samband med pandemin bidrar till ökad trygghet
och medvetenhet. Utbildningsinsatser och arbete fortsätter 2021
Aktivitet kvarstår
Aktivitet 2: Beredskap för att ge flerspråkig information.
Kommentar:
I samband med arbetet kring pandemin har förmågan att ta fram information på olika
språk ökat. Utvecklingsarbetet fortsätter.
Aktivitet kvarstår
Aktivitet 3: Krisplanerna används som grund.
Kommentar:
Krisplan och krishantering har kommit väl till användning när beredskap och kunskap
kring pandemin succesivt ökat. Under året har kriskommunikationen utvecklats och håller
en hög kvalitet. Förmågan att vara förberedd på det vi inte vet kan inträffa har förbättrats
och det ställer krav på att vara en flexibel organisation. Kontinuerlig utbildning, repetition
och uppföljning för att hålla god kompetens inom krisplanearbete, krishantering och
kriskommunikation är fortsatt mycket viktigt.
Aktivitet kvarstår
Aktivitet 4: Skapa gemensamma handlingsplaner, för t.ex. inrymningar.
Kommentar:
Övergripande handlingsplan(er) bör arbetas fram men är inte genomfört under 2020.
Inom området finns även ett kontinuerligt behov av utbildningsinsatser.
Aktivitet kvarstår
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Ekonomisk hållbarhet
Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Aktivitet 1: Vara goda ambassadörer och attraktiva arbetsgivare för våra
verksamheter för att få nya medarbetare.
Kommentar:
Förutom det vardagliga arbetet med insatser av god kvalitet har det inte genomförts några
riktade insatser inom området.
Aktivitet 2: God likvärdig kvalité i samtliga verksamheter/enheter.
Kommentar:
Förutom det vardagliga arbetet med insatser av god kvalitet har det inte genomförts några
riktade insatser inom området Aktivitet kvarstår i verksamhetsplan-2021.
Aktivitet 3: Samarbete med Uppsala universitet genom partnerskap,
aspirantplatser, VFU-handledare.
Kommentar:
Samarbete pågår och ett nytt avtal gällande lärarutbildning och VFU-platser har arbetats
fram under hösten-2020. Kontaktytor finns och kontinuerliga samtal förs som en del av
partnerskapet.
Aktiviteten är inte prioriterad inför 2021 och stryks i Verksamhetsplan-2021. Ingår i den
centrala förvaltningens ordinarie årliga arbetsplanering.
Aktivitet 4: Verka för ett gott mottagande och en hållbar etablering av nyanlända
genom att ge stöd på flera språk inom många olika områden.
Kommentar:
Lotsen (inom barn- och utbildningsnämndens ansvar) arbetar internt med att utveckla sin
organisation på sikt till Lotsen 2.0. Covid-19 har dock förändrat läget och färre nyanlända
kommer till Sverige under pandemin.
Den centrala mottagningen Lotsen 2.0 är tänkt att vara en kombination av central
mottagning för nyanlända skolbarn i ålder 6-19 år med annat modersmål n svenska och
fortsättning i det som kallas förberedelseklass. Elever med liten eller ingen studiebakgrund
behöver längre tid för att lära ett nytt språk.
Det är viktigt att fortsatt hålla i den plan som finns för nyanlända utifrån projektet som
genomfördes med stöd av Skolverket avslutades för två år sedan.
Aktiviteten kvarstår för Lotsen/grundskola samt arbetsmarknad- och integrationsenheten
Mål 5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland
Aktivitet 1: Fortsätta utveckla samarbete med företag och
näringslivsorganisationer i syfte att bidra till att kompetensförsörja hela Gotland.
Kommentar:
Situationen med pandemin har tyvärr hindrat många lokala samarbeten de senaste
månaderna. Nationella utbyten har dock i stället tillkommit i form av nya digitala forum.
Möjligheten till strategiskt arbete inom Region Gotlands kompetensplattform är av
väsentlig betydelse för mål och aktivitet.
Aktivitet kvarstår för 2021
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Mål 6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela
ön
Aktivitet 1: Följa rutiner för bostadsförsörjning
Kommentar:
Förvaltning arbetar inte direkt med bostadsförsörjningsfrågor. Däremot indirekt i
samband med planering, översyn, nyetablering och/eller vid förändringar inom
skolorganisation. Tillgång till och placering av olika skolformer skall samplaneras med
regionens bostadsplanering och detta beaktas alltid i förvaltningens arbete.
Kvarstår inte som prioriterad aktivitet.
Aktivitet 2: Verksamheterna håller en hög kvalité och likvärdighet och bidrar på så
sätt till en attraktiv plats att bo på.
Kommentar:
Kontinuerliga uppföljningar avgörs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Faktorer så som övergripande utbildningsperspektiv, en likvärdig skola, globalisering,
digitalisering, arbetsmarknad, kollektivtrafik, arbetsmiljö, föräldraskap, barnperspektiv och
ekonomi är centrala delar i förvaltningens utvecklingsarbete. Ett arbete som ger god
kvalitet i verksamheterna och som sedan kommuniceras ut kontinuerligt. Sammantaget
bidrar det till att Gotland är en attraktiv plats att bosätta sig på.
Aktiviteten kvarstår.
Ekologisk hållbarhet
7. Gotlands klimatavtryck minskar
Aktivitet 1: Varje arbetsplats arbetar för att tillsammans med medarbetare, barn,
elever och deltagare minska klimatavtryck och medvetandegöra människans
påverkan på miljön.
Kommentar:
Förutom det som ingår verksamheternas ordinarie arbete och ansvar inom styrdokument
och nationella mål så har inga riktade insatser genomförts under 2020
Aktivitet 2: Uppmuntra medarbetare, elever och deltagare att välja cykel och
kollektivtrafik.
Kommentar:
Inom central förvaltning finns det goda möjligheter att låna elcyklar för att transportera
sig. Tyvärr finns inte den möjligheten ute vid alla verksamheter. Kollektivtrafik har inte
varit ett aktivt val under 2020 på grund av pandemin. Vikten av god hälsa och motion
lyfts alltid i samband med medarbetarsamtal.
Aktivitet stryks från mål 7 och återfinns under mål 9 2021
Aktivitet 3: Erbjuda kranvatten och arbeta aktivt för att klimatanpassa måltider vid
representation.
Kommentar:
Kranvatten erbjuds alltid vid gemensamt fika, lunch eller liknande. I personalrum finns
alltid kylt kranvatten tillgängligt. Klimatanpassning av måltider behövs det mer kunskap
kring
Aktivitet kvarstår delvis. Omformuleras till 2021 och återfinns under mål 9
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Aktivitet 4: Utbilda för ökad medvetenhet utifrån agenda 2030.
Kommentar:
Under 2020 har inte någon riktad aktivitet kunnat genomföras
Mål 8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Aktivitet 1: Medvetandegöra medarbetare, barn, elever, deltagare och ungdomar
om vikten av vattnets betydelse för människan, naturen och samhället.
Kommentar:
Pandemin har än mer tydliggjort behovet och betydelsen av god hygien och tillgång till
vatten, för alla verksamheter. Ingår som en del i undervisningen på gymnasienivå. I
läroplan, ämnes- och kursplaner. Särskilda utbildningsinsatser kopplade till vattnets
betydelse har genomförts av Fenomalens science center. Sammantaget har arbetet
utvecklats och prioriterats.
Aktivitet kvarstår
Mål 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen
Aktivitet 1: Uppmuntra medarbetare, elever och deltagare att välja cykel och
kollektivtrafik.
Kommentar:
Inom central förvaltning finns det goda möjligheter att låna elcyklar för att transportera
sig. Tyvärr finns inte den möjligheten ute vid alla verksamheter. Kollektivtrafik har inte
varit ett aktivt val under 2020 på grund av pandemin. Vikten av god hälsa och motion
lyfts alltid i samband med medarbetarsamtal.
Aktivitet kvarstår.
Aktivitet 2: Erbjuda kranvatten och arbeta aktivt för att klimatanpassa måltider vid
representation.
Kommentar:
Kranvatten erbjuds alltid vid gemensamt fika, lunch eller liknande. I personalrum finns
alltid kylt kranvatten tillgängligt. Klimatanpassning av måltider behövs det mer kunskap
kring
Aktivitet kvarstår delvis. Omformuleras till 2021.
Aktivitet 3: Öka medvetenheten om samspel mellan människa, samhälle och
natur.
Kommentar:
Någon särskild aktivitet har inte varit inplanerad eller genomförts under året
Aktivitet är inte prioriterad 2021
Kvalitet
Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att
komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Aktivitet 1: Utveckla fler E-tjänster även på andra språk
Kommentar:

43

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsberättelse gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2020

Förvaltningen har utsedd samordnare för e-tjänster som är placerad inom avdelning stödoch utveckling. Detta har bidragit till god överblick över behov och framsteg. Möjligheten
till fortsatt utveckling av e-tjänster är god. Att ta fram e-tjänster på andra språk än svenska
är dock ett fortsatt utvecklingsområde. Att kartlägga processer innan arbetet med e-tjänst
påbörjas är mycket viktigt för att få med rätt kompetenser i utvecklingsarbetet.
Aktivitet kvarstår
Aktivitet 2: Byt ut eller utveckla lärplattformerna, så att de blir tillgängliga för alla.
Kommentar:
Den prioriterade aktiviteten har möjliggjort att en ”Förstudie lärplattform” har startat och
pågår till och juni-21. Omfattar kartläggning och bedömning av nuvarande plattformar,
omvärldsspaning och behovsinventering. Skapar beslutsunderlag inför ett projekt med
införande av ny lärplattform inom för-, grund- och särskola. Gymnasie- och
vuxenutbildning hålls informerade och bidrar med erfarenheter och kompetens.
Aktiviteten ingår i det ordinarie årliga arbetet för 2021
Aktivitet 3: Följa gällande riktlinjer WCAG 2.1 nivå AA för webbtillgänglighet.
Utbilda medarbetar i grunder för webbtillänglighet och tillgänglighet i dokument.
Region Gotlands mallar ska användas.
Kommentar:
Behovet av information och utbildning inom området har ytterligare uppmärksammats i
samband med projektet tillgängliga lärmiljöer. Riktlinjer finns men är tyvärr inte tillräckligt
väl kända inom alla verksamheter. Utbildningsinsatser och stöd till berörda som ansvarar
för webbinfo behövs, samt även för chefer.
Aktivitet kvarstår
Aktivitet 4: Analysera servicemätningen och göra förbättringar utifrån resultat.
Kommentar:
Servicemätningen följs upp kontinuerligt varje år i samband med delårsrapportering och
verksamhetsberättelse. Sammanställning görs av central förvaltning och detta överförs,
kommuniceras och analyseras med förvaltningens olika skolformer och verksamheter för
att uppmärksamma, stödja och ta fram områden som behöver utvecklas och bibehållas.
Detta presenteras även för respektive nämnd. Det finns dock en viss avsaknad av
kontinuerlig uppföljning internt, samt att det finns ett behov av att arbeta mer med
utveckling inom området.
Aktivitet kvarstår
Aktivitet 5: Rutiner för bemanning/kontakt med verksamheterna.
Kommentar:
Rutiner och krav för hur verksamheterna skall vara bemannade och hur de kan kontaktas
finns. Information finns på webb och inom lärplattformar. Kontaktuppgifter och
bemanning skall ses över kontinuerligt. Rutinerna behöver dock underhållas och
uppdateras årligen och respektive verksamhetschefer och administratörer behöver vara
mer delaktiga i det arbetet.
Aktivitet kvarstår
Mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
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Aktivitet 1: Att systematiskt arbeta med resultat utifrån: - Elev- och kundenkäter. Synpunkter och klagomål. - Servicemätningar. - Uppföljning av verksamheterna. Delårsrapporter och analysrapporter
Kommentar:
Möjlighet att lämna synpunkter och klagomål som besvaras och följs upp centralt i
samarbete med berörda. Rapporteras till nämnderna kontinuerligt. Färre än tidigare har
inkommit under år 2020. Enkätresultat över elevers nöjdhet och delaktighet visar på
högre värden i jämförelse med riket.
Enkäter- Medarbetarenkät med förbättrade resultat för 2020
Under våren 2020 genomfördes enkät med elever och personal som studerar kopplat till
Corona om hur de upplevt vårens plötsliga distansstudier. Viktigt och lärorikt.
Verksamhetsuppföljning; Görs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Även
särskilt utvalda områden kan följas upp; till exempel, vid anmälan kränkande behandling,
beslut från tillsyn eller granskning Skolinspektionen, fokusområden i analysrapport.
Sammantaget bidrar detta till ökad delaktighet och framtagande av prioriterade aktiveter
framåt
Utveckling och utökad systematik inom administrativt arbete har bidragit till ökad kvalitet
och förbättrade rutiner inom flera områden
Aktivitet kvarstår
Aktivitet 2: Kontrollera tillgängligheten i allt vi gör.
Kommentar:
I samband med projektet tillgängliga lärmiljöer har kunskapen inom området höjts. Mallar
för mötesinbjudningar, skrivregler och stöd för rapporter och tjänsteskrivelser är
framtaget. Lokaler, undervisningssituationer, kommunikationssätt och
delaktighetsprocesser är under kontinuerlig översyn. Fortsatt utvecklingsarbete är mycket
viktig för att hela tiden påminna varandra om att tillgänglighetsglasögonen alltid skall vara
på
Aktivitet 3: Vara transparanta i våra processer med en större tydlighet i våra
kommunikationskanaler för att stödja detta.
Kommentar:
I analysrapport VÅR 2020 framkom att skolledare/chefer önskar ökad transparens och
större tydlighet när det gäller processer inom förvaltningen. Bättre framhållning, ökad
tydlighet och begränsat anta kanaler när det gäller kommunikation lyfts också fram som
viktiga delar.
Arbetet med verksamhetsplan-21 har med anledning av detta tidigarelagts och genomförts
med större delaktighet och mindre tidspress under året. Den förändrade arbetsmodellen
har varit uppskattad. Under 2020 har det genomförts ett stort arbete med att successivt
införa, utbilda och stödja berörda inom beslutsstödsystemet Hypergene.
Samtliga verksamheter arbetar aktivt med att tydliggöra alla processer, skap delaktighet
och kommunicera kontinuerligt
Under pandemin har det varit extra viktigt med korrekt information inom kanalerna. Det
har fungerat väl men vi ser behovet av att arbeta fram kommunikationsstrategi för hela
förvaltningen, vilken nu är under framtagande. Denna skall sammankopplas handlingsplan
digitalisering.
Aktivitet kvarstår
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Aktivitet 4: Informera alla regionens medarbetare om vikten av att använda tolk
eller samhällslots vid behov.
Kommentar:
Aktivitet är inte genomförd under året. Aktivitet kvarstår inte till 2021
Aktivitet 5: Utbilda i bra bemötande.
Kommentar:
Bemötande är en mycket viktig del inom arbetet. Det gäller såväl externa som interna
möten. Alla skall vara eller göras medvetna om detta.
Gymnasiesärskolan är de som främst arbetat med detta under 2020. Stöd och hjälp till
elever och vårdnadshavare i kontakter med andra aktörer.
I övrigt är inte några särskilda utbildningsinsatser är inte genomförda under 2020 men har
genomförts tidigare år
Aktivitet kvarstår
Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Aktivitet 1: Arbeta enligt ”Handlingsplan digitalisering 2017 – 2022”.
Kommentar:
Arbete utifrån handlingsplan digitalisering pågår kontinuerligt. Under 2020 har
handlingsplanen reviderats och förtydligats. Handlingsplanens arbetsgrupp har i nuläget
en bredare representation vilket ger bättre förutsättningar för förankring och
implementering. Förtydligande har gjorts för att den skall vara tydligare och ett bättre stöd
och hjälpmedel för alla verksamheter. Återstår dock ännu att tid- och resurssätta det
fortsatta arbetet då det finns ett relativt stort behov av kontinuerliga utvecklingsinsatser.
Arbetet utifrån handlingsplanen pågår kontinuerligt i alla verksamheter.
Aktivitet kvarstår
Aktivitet 2: Verksamheterna ska arbeta med utveckling genom att ta stöd i det
systematiska kvalitetsarbetets processer och synliggöra den utveckling som sker.
Kommentar:
Införandet av beslutsstödsystem och utbildning i samband med detta har givit goda
resultat i arbetet med målstyrning och aktiviteter. Förändrat arbetssätt och arbetsgång i
arbetet med verksamhetsplan har bidragit till ökad delaktighet, förståelse och förbättrad
systematik.
Struktur och ansvarsfördelning gällande processer inom förvaltningen har blivit tydligare.
Systematik vad gäller uppföljning har utvecklats. Rektorer, chefer och förvaltning lär och
utvecklas tillsammans.
Framöver behöver det arbetas än mer med utveckling av den analytiska förmågan och
arbetssätt och systematik kring uppföljning och utveckling. Från central förvaltning ut till
enheter och tillbaka. I detta arbete ligger även utveckling av förmågan till
processkartläggning eftersom det är grunden till många av delarna.
Aktivitet 3: Fortsätta kompetenssatsa i digitalisering - höja lägstanivån.
Kommentar:
Under 2020 har den digitala kompetensen ökat inom flera verksamheter.
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Detta beror delvis på pandemin och att stor del av undervisning och arbete förlagts på
distans. En positiv utveckling men det är viktigt att kompetenshöjande insatser fortsätter
att vara prioriterade framåt.
Viktigt att förvaltningen skapar en god struktur och sätter upp mål, tid och resurser för
utvecklingsarbetet. Såväl övergripande som lokalt anpassat utifrån varje enhets förmågor
och förutsättningar.
Aktivitet kvarstår
Aktivitet 4: Omvärldsbevaka för att förnya, förbättra samt bygga strukturer som
främjar innovation.
Kommentar:
Pågår kontinuerligt.
Utbildning i bemanningsekonomi har skapat dialoger som utvecklar arbetssätt vilka
framöver kommer att ge effektivare schemaläggning inom flera verksamheter.
Utbildning inom processkartläggning har genomförts för central förvaltning och
arbetssättet utvecklas inom flera verksamheter. Kartläggning av olika funktioner
genomförs. Viktigt att bygga strukturer som sätter människan i fokus och utökar
möjligheter till samverkan, delaktighet, lärande och utveckling. Genom kartläggning,
analys och uppföljning sker förändring. Analyser av enkäter och medarbetarundersökning
utgör viktiga delar för det ständigt pågående förbättringsarbetet.
Aktivitet 5: Knyta forskning till pågående och planerade projekt.
Kommentar:
Samarbete med IFOUS (fristående forskningsföretag genom Uppsala universitet) för att
utveckla fjärrundervisning pågår för närvarande inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens samt barn- och utbildningsnämndens område.
Aktivitet kvarstår
Medarbetare
Mål 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Aktivitet 1: Genomföra de aktiviteter som kan hänföras till pågående översyn av
den gemensamma organisations-kulturen inom Region Gotland och som
förväntas föreslås för att nå ett nytt läge, utifrån en önskad tillitsbaserad kultur.
Aktivitet 2: Hålla dialogen levande kring vad begreppet ”tillit” innebär, till
exempel på arbetsplatsmöten.
Kommentar aktivitet 1 och 2:
I samband med de gemensamma chefsmötena inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har arbetet med den gemensamma organisationskulturen och ”ett
Region Gotland” tagits upp. Samtliga chefer har uppmanats att gå igenom det
regiongemensamma dialogverktyget på temat organisationskultur i samband med en
arbetsplatsträff. Samtliga verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
ansvarsområde uppger att de arbetar för att skapa delaktighet baserad på en tillitsbaserad
kultur. Till viss del kan noteras att pandemin bidragit till förflyttningen mot det önskade
kulturskiftet. Resultatet i medarbetarenkäten visar på goda värden vad gäller förtroendet
för ledningen på avdelningsnivå.
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De flesta cheferna har dessutom deltagit i utbildningen om förändringsledning under året,
där arbetet med en förändrad organisationskultur har funnits med som en ingång. I
medarbetarenkäten uppmättes en tydlig positiv förskjutning på frågan om upplevt
förtroende för förvaltningsledningen, från 31procent som svarat positivt 2019 till 48
procent 2020.
Aktivitet 3: Tydliggöra uppdragen på central förvaltning och RSF så att vi vet vem
som gör vad. Om vi klargjort rollerna så är det lättare att veta vilket stöd som finns
centralt och vilket man måste skaffa sig själv i egen budget.
Kommentar:
För samtliga funktioner inom den centrala förvaltningen finns uppdragsbeskrivningar på
intranätet. För avdelningen stöd och utveckling finns uppdragsbeskrivningar för varje
medarbetare.
Aktivitet 4: 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.
Kommentar:
Flera av verksamheterna beskriver ett aktivt arbete för att uppmuntra att pröva nya
utbildningsmetoder och för att bidra till utvecklingsinsatser för organisationen. Detta
arbetssätt stämmer väl överens med en tillitsbaserad kultur.
Aktivitet 5: Vi efterfrågar ett starkare verksamhetsperspektiv ”bottoms-up” i planer
och beslut. Lita till professionen i val av utvecklingsinsatser och
kompetensutveckling.
Kommentar:
Angreppssättet ”bottom up” prövades i en workshop med grundskolans skolledare i
december 2020, i syfte att hitta aktiviteter som utgår från den egna skolans förutsättningar
till komptensförsörjningsplanen för 2021 Angreppssättet ska användas i motsvarande
workshops i övriga chefsgrupper inom förvaltningen under våren 2021.
Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt
arbete
Aktivitet 1: Genomföra de aktiviteter som definieras i UAF:s
kompetensförsörjningsplan.
Aktivitet 2: Fortsätta samarbetet med Uppsala universitet/Campus Gotlands
lärarutbildning.
Aktivitet 3: I samarbete med HR utveckla nya rekryteringskanaler.
Kommentar aktivitet 1, 2 och 3:
UAF bedriver ett aktivt kompetensförsörjningsarbete i enlighet med de aktiviteter som
beskrivs i kompetensförsörjningsplanen. Under året har detta skett bl a genom att
samarbeta med Uppsala Universitet- Campus Gotland, göra filmer för att stärka
arbetsgivarkommunikationen, som är ett nytt arbetssätt för UAF och som fått positiv
feedback, och genom att arbeta för att bredda synen på kompetens (NORMA,16 RAK17).
16
17

Mer information om Norma finnes här: https://www.gotland.se/norma
Mer information om RAK finnes här: https://gotland.se/86323
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Aktivitet 4: Tillgängliggöra studie- och yrkesvägledning för alla gotlänningar.
Aktivitet 5: Utveckla arbetet med skola-arbetsliv som hela skolans ansvar.
Aktivitet 6: Bidra till att hela arbetskraften på Gotland tas i anspråk.
Kommentar aktivitet 4, 5 och 6:
Under året har studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen erbjudit alla
medborgare möjlighet till vägledningssamtal. Under hösten har trycket på denna tjänst
ökat i och med omställningar på arbetsmarknaden på grund av pandemin. Studie- och
yrkesvägledning erbjuds också alla nyanlända och från 2020 arbetar en studie- och
yrkesvägledare i hela enheten så att deltagare i Jobbsam, Vuxkomp, extratjänster/OSA
samt i Unga Jobb erbjuds vägledande samtal som en del i insatsen.
Projektet Kompententa Gotland avslutades under året. I slutrapporten framkom att
fortsatt arbete kring utvecklingen av arbetet med skola- arbetsliv som hela skolans ansvar
behövs göras. Studie- och yrkesvägledare i de olika skolformerna arbetar tillsammans med
ansvarig rektor för att skapa förutsättningar för kopplingen skola-arbetsliv i hela skolan.
Enligt Komvux övergripande mål ska vuxenutbildningen utgöra en bas för den nationella
och regionala kompetensförsörjningen. Inom regionens verksamheter utbildar
Vuxenutbildningen för flera av Region Gotlands branscher bland annat inom hälsa- och
sjukvården, omsorgen samt förskola och fritids. Detta arbete har intensifierats under
2020.
Även folkhögskolan har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen för rekrytering av
deltagare från prioriterade grupper.
Aktivitet 7: Utforma en modell av RAK (rätt använd kompetens) – se över vem
som gör vad.
Kommentar:
UAF bedriver ett aktivt kompetensförsörjningsarbete i enlighet med de aktiviteter som
beskrivs i kompetensförsörjningsplanen. Under året har detta skett bl a genom att
samarbeta med Uppsala Universitet-Campus Gotland, göra filmer för att stärka
arbetsgivarkommunikationen, som är ett nytt arbetssätt för UAF och som fått positiv
feedback, och genom att arbeta för att bredda synen på kompetens (NORMA, RAK).
Aktivitet 8: Aktivt fortsätta satsning på konkurrenskraftiga löner för bristyrken.
Kommentar:
Inom löneöversynen 2020 fortsatte satsningen för konkurrenskraftiga och jämställda
löner. Särskilda satsningar gjordes på samtliga lärargrupper, med extra
jämställdhetssatsningar på kategorierna förskollärare och lärare 1 - 6, samt på
skolsköterskor och skolledare. Löneutfallet för dessa grupper hamnade på 3,23 procent, i
förhållande till 2,50 procent som var det beräknade löneökningsutrymmet för samtliga
förvaltningar.
Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Aktivitet 1: Genomföra de aktiviteter som definieras i arbetsgruppen ”lärares
arbetsmiljö”. I tillämpliga delar genomförs aktiviteter även för de medarbetare
inom UAF som inte direkt berörs av arbetsgruppens arbete.
Kommentar:

49

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsberättelse gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2020

På övergripande nivå har det riktade arbetsmiljöarbetet utgått från handlingsplanen
”lärares arbetsmiljö” med aktiviteter per skolform. Aktiviteter som initierats handlar bland
annat om att definiera alternativa kompetenser och öka grundbemanningen för minskat
vikariebehov och minskad ohälsa/stress.
Aktivitet 2: Genomföra de aktiviteter som definieras på förvaltningscentral nivå
efter genomförd medarbetarenkät under hösten 2019.
Kommentar:
Medarbetarenkäten 2019 indikerade ett lågt förtroende för förvaltningsledningen. Ett
aktivt arbete har gjorts för att öka kunskapen om förvaltningsledningsgruppen och
tillgängliggöra information som rör förvaltningsledningen. Förvaltningsorganisationen
förändrades i samband med byte av förvaltningschef under året, vilket gav en plattare
organisation med större närhet till ledningen för verksamheterna inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde. Medarbetarunderökningen 2020 indikerade
en klar förbättring gällande förtroendet för förvaltningsledningen.
Aktivitet 3: Genomföra de aktiviteter som definieras på förvaltningscentral nivå
efter genomförd uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) under
hösten 2019.
Kommentar:
I januari 2020 genomfördes ytterligare ett arbetsmiljöseminarium på temat hot och våld,
med anledning den ökande mängden anmälningar i systemet RiTiSk
(RiskerTillbudSkador) och som en del av analysen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Seminariet vände sig till deltagare i förvaltningens samtliga samverkansgrupper och var
uppskattat. En uppföljning planeras under 2021, då utvidgat till att gälla en större
målgrupp.
Aktivitet 4: Aktivt arbete utifrån Regionens friskvårdpolicy.
Aktivitet 5: Gemensamma friskvårds- och personalaktiviteter för att öka
samhörigheten, skapa vi-känsla på arbetsplatsen, utveckla likabehandlingsarbetet.
Kommentar aktivitet 4 och 5:
Något övergripande arbete gällande regionens friskvårdspolicy har inte bedrivits under
året. Däremot har enskilda verksamheter genomfört egna friskvårdsinsatser av olika slag,
till exempel barn- och elevhälsan som har organiserat gemensamma aktiviteter på temat
friskvård och trivsel.
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Årsredovisning och bokslut - tabeller1
Tabeller enligt anvisning

Här redovisas tabeller som skall bifogas förvaltningsberättelsen (WBL2-4), i
enlighet med Region Gotlands anvisningar för Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens årsredovisning och bokslut:
Verksamhet 2 pos
11 Nämnd Styrelse

2020

2019

242

-1

1

0

1 361

-866

31 Kulturverks
38 Fritidsgårdsverks
40 Central Adm

-51

46 Gymnasieutbildning

-3 399

-7 418

47 Vuxenutbildning

-1 104

1 005

-303

-814

-2 440

1 058

-285

119

61 Integration

1 793

1 408

62 Arbetsmarknad

1 549

-187

48 Uppdragsutbildning
49 Folkhögskola
54 Individ o Familjeomsorg

79 Lövsta
Totaler

5
-2 633

-5 696

Enligt anvisning blankett WBL2

Resultatrapport
Verksamhetens totala intäkter

Utfall

Resultat

240 353

235 345

-5 008

-552 294

-549 510

2 784

-4 129

-4 523

-394

-330

-345

-15

-316 400

-319 033

-2 633

Kommunbidrag

314 688

314 688

0

Årets resultat

-1 712

-4 345

-2 633

Verksamhetens totala kostnader
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostnader

Enligt anvisning blankett WBL3

1

Budget

Alla ekonomiska tabeller avser tkr
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Investeringar, projektnamn

Budget

Utfall

Ej projektfört

Resultat
29

-29

24500 IT

1 000

1 116

-116

24501 Återanskaffning

2 950

3 184

-234

9

-9

301

1 349

24504 Renovering byggnader
24508 Bygginv/verksamhetsanp

1 650

24509 Säkerhet/handikappanp

1 000

1 000

24514 Säkerhet Wisbygymnasiet
24515 Vuxenutbildningen Hackspetten
Totaler

350

-350

1 000

181

819

7 600

5 169

2 430

Enligt anvisning blankett WBL4
Kompletteringsbudget på 2,4 mnkr till 2021 begärs avseende skollokaler norra Visby.

Årsredovisning och bokslut – tabeller2 för den egna
nämnden
Elevflöden skolformen gymnasiet
Årselever

Verkligt

Wisbygymnasiet
Kommunala gymnasieskolan
Guteskolan AB
Fristående skolan, exkl asyl
Summa egna kommunen
Årselever
Elever från annan

Budget

Differens

1 537,0

1 543,0

-6,0

1 537,0

1 543,0

-6,0

228,5

225,5

3,0

228,5

225,5

3,0

1 765,5

1 768,5

-3,0

Verkligt

Budget

Differens

kommunNot

-

Elever i kommunal gymnasieskola

63,5

59,0

4,5

Elever i fristående gymnasieskola

37,0

39,5

-2,5

100,5

98,5

2,0

1 866,0

1 867,0

-1,0

Interkommunal ersättning
Totalt
Not

Elever från annan kommun verkligt-budget 12-10=-2
elever

Elevflöden skolformen, vuxenutbildning
Antal
Grundläggande vux

2019

2018

2017

89

108

82

63

Gymnasial vux

530

394

340

322

Totalt

619

502

422

385

Not

2

2020

Totalt antal genomförda poäng delat med 800 poäng, helårsstudier

Alla ekonomiska tabeller avser tkr.
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Antal

2020

2019

SFI, egen verksamhet

449

SFI, köpt verksamhet

65

Grundläggande vux
Gymnasial vux
Totalt
Not

402

2018
352

2017
292

241

245

211

122

1 636

1 239

1 101

1 029

2 391

1 886

1 664

1 443

YH och tentamenservice ingår ej i ovan tabell, antal elever

Elevflöden skolformen, folkhögskola
Antal

2020

2019

Deltagarveckor

8 657

Sommarkurser

2018

2017

9 435

9 883

9 989

-

20

21

20

Gästnätter, sommar

-

2 379

2 673

2 723

Studerande långa kurser

290

354

371

357

Not

Inga sommarkurser och gästnätter 2020 p.g.a pandemi

Ordförande Andreas Unger
Resultatrapport

Budget

Utfall

Intäkter

Resultat
20

20

Personalkostnader

-981

-851

130

Övriga kostnader

-110

-18

92

-1 091

-849

242

Totaler

Utbildningsdirektör Torsten Flemming
Resultatrapport

Budget

Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Totaler

Utfall

Resultat

12

1 864

1 852

-3 046

-4 583

-1 537

-10

-61

-51

-5 096

-5 772

-676

-8 140

-8 551

-411

Integration
Resultatrapport
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Totaler

Budget

Utfall

Resultat

4 490

4 674

184

-5 363

-3 704

1 659

-860

-856

4

-1 092

-1 133

-40

-2 825

-1 018

1 807
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Vuxenutbildning Hanna Sällström-Jonasson
Resultatrapport
Intäkter
Personalkostnader

Budget

Totaler

Resultat

30 981

-709

-37 238

-38 628

-1 391

-2 646

-2 572

74

-14 305

-12 647

1 658

-22 498

-22 865

-367

Lokalkostnader
Övriga kostnader

Utfall

31 691

Folkhögskolan Thomas Nilsson
Resultatrapport
Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

33 080

30 953

-2 127

-32 658

-33 242

-584

Lokalkostnader

-9 999

-10 365

-366

Övriga kostnader

-8 612

-7 385

1 227

-18 189

-20 039

-1 850

Personalkostnader

Totaler

Ungdomsverksamheten Anders Holstensson
Resultatrapport

Budget

Intäkter

Utfall

Resultat

1 411

2 366

955

-15 142

-14 233

909

Lokalkostnader

-2 116

-2 193

-77

Övriga kostnader

-1 153

-1 580

-427

-17 000

-15 640

1 360

Personalkostnader

Totaler

Arbetsmarknad Anna Myhr
Resultatrapport
Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

28 185

24 962

-3 224

1 803

1 803

0

-45 267

-41 448

3 820

Lokalkostnader

-1 033

-909

124

Övriga kostnader

-2 549

-1 893

656

-18 861

-17 485

1 376

Flödesbidrag rörligt
Personalkostnader

Totaler

Antagning-inack, interkommunal ersättning Camilla Solnes
Resultatrapport
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Totaler

Ansvar

Budget

Utfall

Resultat

1 309

2 039

730

-729

-758

-29

-43 568

-44 776

-1 208

-42 988

-43 495

-507

Budget

Utfall

Resultat
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7241 Antagning

560

1 024

464

7242 Frigymn egen kommun

-28 644

-27 883

761

7243 Frigymn annan kommun

-5 152

-5 234

-82

7244 Komgymn annan kommun

-7 722

-9 599

-1 877

7245 Inack reseersättning

-2 030

-1 802

228

-42 988

-43 495

-507

Totaler

Elevflöden fristående huvudman egna kommunen
Guteskolan

Verkligt Budget Differens

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

36,5

35,5

1

Ekonomiprogrammet (EK)

13,0

9,0

4

Estetiska programmet (ESBIL)

8,5

6,0

3

Estetiska programmet (ESMUS)

13,0

16,5

-4

Estetiska programmet (ESTEST)

13,5

12,0

2

Hantverksprogrammet (HV)

19,5

26,0

-7

Naturbruksprogrammet (NB)

6,0

5,5

1

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

12,5

10,5

2

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

21,0

23,5

-3

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

18,0

15,0

3

Teknikprogrammet (TE)

30,0

27,0

3

Individuellt alternativ (IMIND/IMA)

10,5

9,5

1

Preparandutbildning (IMPRE)

4,5

5

Yrkesintroduktion (IMYRK/IMY)

17,0

22,0

-5

Språkintroduktion (IMSPR/IMS)

5,0

7,5

-3

Totalt Guteskolan, exkl asyl

228,5

225,5

3

Wisbygymnasiet Peter Lerman
Resultatrapport

Budget

Intäkter

Utfall

Resultat

4 849

7 124

2 275

Flödesbidrag rörligt

128 800

128 263

-537

Personalkostnader

-98 235

-98 511

-276

-72

-128

-56

-35 342

-35 679

-337

0

1 069

1 069

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Totaler

Elevflöden

Wisbygymnasiet

Verkligt

Budget

Differens

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

52,0

56,0

-4

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

77,0

77,0

0

Ekonomiprogrammet (EK)

184,5

184,5

0

El- och energiprogrammet (EE)

90,5

86,5

4

Estetiska programmet (ESBIL)

27,0

26,0

1
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Estetiska programmet (ESMUS)

37,0

37,5

-1

Fordons- och transportprogrammet (FT)

51,0

51,0

0

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

88,5

88,5

0

Hotell- och turismprogrammet (HT)

35,0

36,0

-1

Humanistiska programmet (HU)

20,5

23,5

-3

Naturbruksprogrammet (NB LAN, NB DJU)

72,5

74,5

-2

157,5

160,5

-3

Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

46,0

46,0

0

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

277,5

272,5

5

Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)

28,5

29,5

-1

Teknikprogrammet (TE)

93,5

89,5

4

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

29,5

28,5

1

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

51,5

53,5

-2

Individuellt alternativ (IMIND/IMA)

48,5

41,0

8

Språkintroduktion (IMS)

37,0

40,0

-3

Yrkesintroduktion (IMY)

32,0

41,0

-9

1 537,0

1 543,0

-6

Preparandutbildning (IMPRE)

Totalt Wisbygymnasiet

Gymnasiet övriga Rolf Andersson, Michael Carlsson, Jimmy Söderström
Ansvar
7103 Gymnasiet gemensamt
7106 Försörjningsansvarig
7107 Resursfördelning internt
7109 IT-strateg
7113 1t1 center
Totaler

Budget

Utfall

Resultat

-55 488

-55 035

453

-851

-812

39

-125 881

-130 307

-4 426

-2 588

-3 978

-1 390

0

-28

-28

-184 808

-190 160

-5 352
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Köp från uppdragsföretag, mnkr 2020
Skolform

Leverantör/uppdragstagare

Gymnasiet

Arnes Maskinstation i När AB

0,30

0,99%

Gymnasiet

Athenas AB

0,11

0,35%

Gymnasiet

AB Hemse Plåt

0,16

0,52%

Gymnasiet

Berendsen Textil Service AB

0,04

0,14%

Gymnasiet

Bollerups Landsbruksinstitut

1,04

3,47%

0,06

0,18%

Gymnasiet

BOSS, Brand och Sjösäkerhet AB

Belopp

Andel

Gymnasiet

Coompanion Gotland ek. för.

0,35

1,16%

Gymnasiet

Edward Lynx AB

0,05

0,17%

Gymnasiet

Gotland Ljus & Bild AB

0,08

0,26%

Gymnasiet

Gotlands Idrottscenter AB

0,72

2,38%

Gymnasiet

Hagströmska Gymnasiet AB

0,35

1,15%

Gymnasiet

Honesta Skolutveckling AB

0,11

0,37%

Gymnasiet

Bravida Sverige AB

0,05

0,18%

Gymnasiet

Hullsållningssällskapet Kalmar-Krono

1,05

3,50%

Gymnasiet

Impius Vård och Utbildning AB

2,05

6,83%

Gymnasiet

Knak Agency AB

0,19

0,63%

Gymnasiet

Kunskapsskolan i Sverige AB

0,10

0,34%

Gymnasiet

Lärande i Östergötland AB

0,27

0,89%

Gymnasiet

Malmens Friskola/Rymdgymansiet

0,13

0,43%

Gymnasiet

Motorsportsgymnasiet

0,27

0,89%

Gymnasiet

Nordens Teknikersinstitut AB

0,09

0,29%

Gymnasiet

Peace of us AB

0,12

0,40%

Gymnasiet

Per Östman

0,12

0,41%

Gymnasiet

Praktiska Sverige AB

0,12

0,39%

Gymnasiet

Rytmus AB

0,17

0,56%

Gymnasiet

Skanskasskolan i Växjö AB

0,28

0,92%

Gymnasiet

Databyrån i Visby

0,06

0,20%

Gymnasiet

Sveriges Ridgymnasium AB

0,11

0,37%

Gymnasiet

Älvdalens Utbildningscentrum AB

Gymnasiet

Gotland Grönt Centrum AB

Gymnasiet

0,09

0,29%

14,45

48,05%

Stockholms Idrottsgymnsium AB

0,10

0,34%

Gymnasiet

Pär Hansson

0,09

0,30%

Gymnasiet

Utvecklingspedagogik Sverige AB

0,05

0,17%

Vuxenutbildning

Apel

0,06

0,19%

1,39

4,61%

Vuxenutbildning

Hermods AB

Vuxenutbildning

Teknikutbildarna i Norden AB

0,24

0,81%

Vuxenutbildning

YrkesAkademin AB

1,00

3,32%

Arbetsmarknadenheten

Ia M Astvik

0,12

0,40%

Folkhögskola

Iris Yamashita

0,57

1,90%

Folkhögskola

Katharina Nuttall

0,12

0,40%

Folkhögskola

Katja Timgren

0,06

0,19%

Folkhögskola

Ligiah Villalobos Rojas

0,07

0,23%

Folkhögskola

Katharina Nuttall, handledare/föreläs

0,22

0,74%

Folkhögskola

Law Offices of R A Herman, --

0,07

0,24%

Folkhögskola

LKA Siggelin Förvaltning AB handläs/föreläs

0,30

0,99%

Studieförbund

ABF Gotland

0,53

1,76%

0,36

1,21%

Studieförbund

Sensus Stockholm Gotland

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Studieförbund

Folkuniversitetet

0,24

0,79%

Studieförbund

Studieförbundet Vuxenskolan G

0,91

3,03%

Studieförbund

Studiefrämjandet Småland - Go

0,28

0,94%

Studieförbund

Studieförbundet Bilda Öst

0,52

1,73%

Studieförbund

NBV Öst

0,10

0,32%

30,07

100%

Summa
Utdraget avser kostnader över ett prisbasbelopp år 2020
4533, 4631,4633, 7459, 74594, 74595,7499 exklusive ansvar 7242-7244
Samma leverantör kan förekomma vid olika enheter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per enhet och skolform, tkr
År 2020
Prognos
Delår 1
2020
0

Prognos
April
2020
0

Prognos
Delår 2
2020
150

Bokslut
2020
241

-250

-250

-250

-411

0

425

1 541

1 807

Vuxenutbildning

-2 226

0

0

-367

Folkhögskolan

-3 100

-3 100

-3 615

-1 849

0

200

200

1 360

Arbetsmarknad

-1 963

-1 659

-1 069

1 376

Summa enheter

-7 539

-4 384

-3 043

2 157

Antagning, interkom. ers.

-587

-587

-697

-735

Inack- och reseersättning

20

20

20

227

-3 000

-900

0

1 069

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp

0

0

2 256

453

-Försörjning

0

0

-100

40

-IT

0

0

-230

-1 418

Resursfördelning

-2 007

-2 007

-3 514

-4 426

Summa gymnasieskola

-5 574

-3 474

-2 265

-4 790

-13 113

-7 858

-5 308

-2 633

Ordförande
Avdelningschef
Integrationsenhet

Ungdomsverksamhet

Wisbygymnasiet
Gymnasiet gemensamt

Totalt
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Tjänsteskrivelse
GVN 2021/45
26 januari 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av resultat från 2020
Förslag till beslut

•

Förvaltningen föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta att hos
regionstyrelsen hemställa om att inte bli påförda 2020 års resultat till det egna
kapitalet, ett underskott på 2 632 535 kronor.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett ekonomiskt negativ resultat för år
2020, på 2,6 miljoner kronor. Detta innebär att det inte finns några överskjutande
medel att överföra till det egna kapitalet.
Det negativa resultatet förklaras bland annat av att obalans har funnits i
resursfördelningen (rörliga flöden - elevvolymer) som varit underfinansierad under
året på grund av att förväntade ersättningar från Migrationsverket avseende
nyanlända elever och elever i asyl inte har inkommit i den utsträckning som
budgetmässigt har planerats.
Överföring av 2020 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott överförs
75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens egna kapital var vid ingången av år 2020
på 21 miljoner kronor. Under året har nämnden fattat beslut om att omdisponera
eget kapital motsvarande 1,7 miljoner kronor. Avsikten med att omdisponera medel
från det egna kapitalet var att till fristående huvudman i den egna kommunen
kompensera för de underskott den kommunala gymnasieskolan har gjort under åren
2015 till 2019 (1 470 tkr) samt att överföra resultat för de enheter som redovisat ett
positivt resultat för 209 (242 tkr)
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Org nr 212000-0803
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E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2021/45

Besparingskravet för budgetåret 2020 på fem miljoner kronor har nämnden inte
uppnått. Av resultatet utgör semesterlöneskuldens negativa förändring 904 453
kronor.
Bedömning

Förvaltningens föreslår nämnden besluta enligt förslag
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

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

Mål 1 Social hållbarhet
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Verksamhet
Indikator
2017
2018
2019
2020
Totalt: 103
Arbetsmarknad- Andel ungdomar
Flickor: 50
och integrations inom
Nytt
mått
för
2020
aktivitetsansvar
Pojkar: 53
enheten
Arbetsmarknadoch integrations
enheten

Folkhögskolan

Folkhögskolan

Folkhögskolan

Gymnasiet

Gymnasiet

som återgår till
studier
Lämnat
etableringsuppdra
get och börjat
arbete eller
studera (status
efter 90 dagar),
andel (%)
Andel av
folkhögskolans
alla
deltagarveckor
som går i
etableringskurs/SF
I/
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

Totalt: 70%
Kvinnor:75%
Män:
67%
Riket: 36%

Totalt: 47%
Kvinnor:38%
Män:
51%
Riket: 45%

Totalt: 33%
Kvinnor: 8%
Män:
49%
Riket: 34%

Totalt: X
Kvinnor: X
Män:
X
Riket:
X

Etablering:
9%

Etablering:
8%

Etablering:
4%

Etablering:
1%

SFI: 23%

SFI: 22%

SFI: 22%

SFI: 17%

Svenska
från dag 1:
4%

Svenska
från dag 1:
6%

Svenska
från dag 1:
5%

Svenska
från dag 1:
1%

Totalt: 16%

Totalt: 18%

Totalt: 17%

Totalt: 26,5%

Totalt: 73%
Kvinnor:67%
Män:
80%

Totalt:
100%
Kvinnor:
100%
Män:
100%

Totalt: 75%
Kvinnor:67%
Män:
83%

Totalt: 50%
Kvinnor:60%
Män:
40%

Totalt:
82,5%
Kvinnor:
82,5%
Män:
82,5%
Riket:
81,3%
Totalt:
70,5%
Kvinnor:
73,0%
Män:
68,2%
Riket:
70,9%

Totalt:
67,7%
Kvinnor:
79,0%
Män:
62,4%
Riket:
79,9%
Totalt:
69,8%
Kvinnor:
71,6%
Män:
68,4%
Riket:
71,5%

Totalt:
77,0%
Kvinnor:
84,0%
Män:
70,4%
Riket:
80,0%
Totalt:
69,0%
Kvinnor:
71,5%
Män:
66,4%
Riket:
71,2%

Totalt:
75,5%
Kvinnor: X
Män:
X
Riket: X

Totalt:
72,2%
Kvinnor:
76,9%
Män:
67,6%
Riket:
71,3%
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Gymnasiet

Gymnasiet

Gymnasiet

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Ungdomar som är
etablerade på
arbetsmarknaden
eller studerar 2 år
efter fullföljd
gymnasieutbildning,
hemkommun,
andel (%)
Genomsnittlig
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
(%)

Finns inget resultat för denna indikator sedan 2017

Totalt: 14,4
Kvinnor: 15,4
Män:
13,6
Riket: 14,2

Totalt: 14,3
Kvinnor: 15,1
Män:
13,6
Riket: 14,3

Totalt: 14,7
Kvinnor: 15,6
Män:
13,9
Riket: 14,4

Totalt: 14,6
Kvinnor: 15,1
Män:
14,2
Riket: 14,4

Totalt:
71,5%
Kvinnor:
75,9%
Män:
67,2%
Riket:
69,6%
Totalt: 40%
Kvinnor: 44%
Män:
36%
Riket: 44%

Totalt:
68,4%
Kvinnor:
72,0%
Män:
65,4%
Riket:
70,5%
Totalt: 52%
Kvinnor: 64%
Män:
47%
Riket: 43%

Totalt:
68,2%
Kvinnor:
72,9%
Män:
63,7%
Riket:
69,9%
Totalt: 34%
Kvinnor: 44%
Män:
26%
Riket: 42%

Totalt:
74,6%
Kvinnor:
81,5%
Män:
68,5%
Riket:
69,9%
Totalt: X
Flickor: X
Pojkar: X
Riket: X

Totalt:
73,3%
Kvinnor:
74,8%
Män:
70,2%
Riket:
71,1%

Totalt:
69,4%
Kvinnor:
70,1%
Män:
68,1%
Riket:
70,1%

Totalt:
64,6%
Kvinnor:
70,2%
Män:
56,7%
Riket:
71,1%

Totalt:
Flickor:
Pojkar:
Riket:

X
X
X
X
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Mål 2 Social hållbarhet
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Verksamhet
Indikator
2017
2018
2019
2020
Arbetsmarknad- Invånare 17-24 år Totalt: 70% Totalt: 70% Totalt: 70% Totalt: 70%
Kvinnor:75%
Kvinnor:75%
Kvinnor:75%
Kvinnor:75%
och integrations som varken
arbetar
eller
Män:
67%
Män:
67%
Män:
67%
Män:
67%
enheten
Gymnasiet

studerar, andel
(%)
Elever i årskurs 2
på gymnasiet som
röker, dagligen,
nästan dagligen
eller ibland, andel
(%)

Riket:

36%

Riket:

36%

Riket:

36%

Riket:

36%

Totalt: 16%
Kvinnor:9,7%
Män:
6,2%
Riket: X

Nytt mått för 2020

Mål 10 Kvalitet
Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Verksamhet
Indikator
2017
2018
2019
2020
Gymnasiet/
Andel som får
33 %
100 %
67 %
100 %
Komvux
svar på e-post
Gymnasiet/
Komvux

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

10 %

40 %

36 %

45 %

Mål 11 Kvalitet
som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Verksamhet
Indikator
2017
2018
2019
2020
Andel som tar
Gymnasiet/
kontakt med
Komvux

Folkhögskolan

Folkhögskolan

kommunen via
telefon som får ett
direkt svar på en
enkel fråga, (%)
Deltagares
upplevelse av
folkhögskolan
utifrån statens
syften (index)
Deltagares
nöjdhet med
folkhögskolan –
nöjdhetsindex

25 %

50 %

80 %

56 %

53

55

54

56

66

72,9

73

79,7
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Mål 12 Kvalitet
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Verksamhet
Indikator
2017
2018
2019
2020
Elever/lärare
Gotland
Gotland
Gotland
Gotland
Gymnasiet

Gymnasiet

(heltidstjänst) i
kommunal
gymnasieskola,
antal
Kostnad
gymnasieskola
hemkommun,
kr/elev

11,4
Riket
11,1

12,1
Riket
11,3

Riket
11,4

X
Riket
X

Gotland
139 598
Riket
120 702

Gotland
130 365
Riket
123 805

Gotland
130 634
Riket
125 723

Gotland
X
Riket
X

Mål 14 Medarbetare
Region Gotland lyckas komptensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Verksamhet
Indikator
2017
2018
2019
2020
Net
Promoter
Utbildning- och
Score (NPS)
Finns ej värde
-28
-21
arbetslivsförvaltningen

Mål 15 medarbetare
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Verksamhet
Indikator
2017
2018
2019
2020
Psykosocial
Utbildning- och
arbetsmiljö index
Finns ej värde
69
70
arbetslivs(PAI)
förvaltningen
Andel
Gymnasiekorttidssjukfrånvaro,
Finns ej värde
3,22%
4,65%
och
andel
(%)
vuxenutbildningsnämnden
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Bilaga synpunkter
Tre synpunkter, förbättringsförslag och klagomål, från GVN:s ansvarsområde 2020
Alla gymnasieungdomar
Skolverksamhet: Gymnasieskolan
Synpunkten gäller Förbättringsförslag
Hej. Ang ändrad skoltid för ungdomarna. Ska de sluta 17.00 och inte vara hemma förrän ca 18.30 och
äta mat vid 11- 11.30 så blir det väldigt många timmar utan mat. Hur ska de orka läsa läxor då sent?
Mitt förslag är att ni ser till att de läser läxorna på skoltid och får ett bra mellanmål.
Svar
Hej!
Tack för din synpunkt.
Eftersom vi förskjuter hela schemaramen kommer även mattiderna att förskjutas i motsvarande
grad. Det innebär att elevernas lunch infaller mellan kl. 12.00 och 14.00.
Några ytterligare håltimmar uppkommer inte. Däremot erbjuds tid före skoldagens början för
läxläsning samt möjlighet till stödundervisning med pedagogisk handledning under onsdagar.
Rektor

Hej!
Vi är ett gäng tvåor på Wisbygymnasiet som skriver för att poängtera våra tankar kring skolbedriften
under det rådande coronaläget. Vi är nämligen alla väldigt oroliga över att behöva fysiskt vistas i
skolan i dessa tider, särskilt nu då det finns konstaterade fall bland oss. Elever har behövt sjukanmäla
sig från alla lektioner som bedrivits i helklass ända sedan förra veckan på grund av detta, och behöver
därmed dras med onödig sjukfrånvaro. Trots att de kan följa skolarbetet och få allting gjort hemifrån.
Vi står alltså hellre ut med skyhöga sjuktimmar än att behöva fysiskt vistas i skolan. Ett möte med en
av rektorerna kring önskad individuell fjärrundervisning gick inte heller igenom, vi måste alltså vistas i
skolan oavsett omständigheterna.
Detta tycker vi är rent ut sagt bedrövligt. Inte nog med att vi är tvungna att fysiskt gå till skolan under
en pandemi, vi har inte heller någon som helst möjlighet att bedriva skolan via internet trots att vår
skola har alla typer av underlag som krävs, till skillnad från grundskolorna. För oss elever som känner
oro dels över vår egna hälsa, men dessutom de med familjemedlemmar som tillhör riskgrupper, är
detta långt ifrån optimalt och känns allmänt oansvarigt från styrelsen och myndigheternas håll. Om
gymnasieskolorna kan stänga på fastlandet, vad exakt är det som stoppar just WIsbygymnasiet från
att göra detsamma?
Att det ska behöva krävas en kraftigt ökad smittspridning för att skolan ska övergå till distansstudier,
såsom rektorer och lärare misstänker, är inte heller uppskattat bland oss. Hur många nya fall ska
räknas innan det ska ses som allvarligt nog för att stänga skolan? Ett fall i sig självt är alltid ett för
mycket. Vi måste tänka längre än så här.
Vi är alla medvetna om att folkhälsomyndigheten värnar om elevernas psykiska hälsa likaväl som den
fysiska, och det förstår vi självfallet. Hemmastudierna fungerade olika för oss alla, och karantänen

Bilaga synpunkter
påverkade somliga bättre än andra. Även här måste vi dock poängtera att detta bör vara minst lika
gällande på det ena hållet som det andra, dvs den fysiska likaväl som distansbedriften. Vi mår inte
bra av att vara i skolan heller, och där kan även risken av ökad smittspridning räknas in, till skillnad
från fjärrstudierna. Det var dessutom inte många som genuint gillade att studera hemifrån, den
fysiska skolan ju alltid mer effektiv, men i och med hur läget ser ut idag så vill vi prioritera
nödvändigheten av den sociala distanseringen över våra personliga preferenser. I en annorlunda
vardag som denna måste vi tänka på helheten av andras välbefinnande och inte endast vad vi själva
anser vara bekvämast.
Dessutom så förstår vi självfallet att det inte är så enkelt som att bara stänga ned skolan. Men
undervisningen som bedrivs just nu är långt ifrån optimal för många och vi hoppas att ni har
förståelse för oss alla. Snart är detta ohållbart och vi vill inte längre lämnas frågandes mitt under en
pandemi.
Mvh tvåor på Wisbygymnasiet
Svar
Hej och tack för era synpunkter!
Som ni själva skriver så följer vi Folkhälsomyndigheten och Region Gotlands smittskyddsenhets
rekommendationer i denna fråga. Åtgärder är nu vidtagna vid Wisbygymnasiet som är beslutade av
utbildningsdirektören i samråd med smittskyddsläkaren. Ni vet om detta då ni ingår i den nya
organisationen av undervisning som gäller fram till jul.
Med vänliga hälsningar
Handläggare KST

Region Gotlands integrationsenhet
Synpunkten gäller Klagomål
Ni är inte kloka, ge invandrar körkort gratis. Vissa av dom kan inte svenska språket. Hur ska dom få
jobb om man inte kan svenska som vi talar i Sverige. Och även så kan dom ju inte läsa av väg skyltar,
förbuds skyltar m.m. Eftersom dom inte kan svenska språket. Så det blir kuggning på en gång hos
Trafikverkets uppkörning. Och bilskolan hur blir det där, ska dom ha en tolk med sig i bilen för att
kunna bli utbildade i bilkörning. Förstår ni inte hur dumt erat förslag är osv…
Kommentar: En hel del klagomål kommer in som vi inte vill skicka vidare i sin helhet men ett exempel
på arg och upprörd medborgare som får svar.
Svar
Hej!
Ditt klagomål bygger på felaktiga uppgifter som florerat i alternativa nyhetsmedier på nätet och i
sociala medier. Region Gotland subventionerar inte körkort och/eller körkortsutbildning till personer
med utländsk bakgrund.

Bilaga synpunkter
Här kan du läsa mer: https://www.gotland.se/105865
Med vänlig hälsning
Handläggare KST

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare
Januari 2021
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1. Bakgrund
I den av regionfullmäktige antagna Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
anges det att det internationella arbetet ska beskrivas, följas upp och utvärderas årligen i
nämndernas verksamhetsberättelser1. I särskild skrivelse ska redovisas vilka EU-finansierade och andra internationella projekt som bedrivits under året. Även övrigt internationellt
arbete i form av värd för besök, deltagande på konferenser etc. bör beskrivas kortfattat.
Uppföljningen lämnas i separat skrivelse.
Nedan beskrivs det arbete inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ansvarsområde
som pågår och som i vissa fall avslutats under året. Detta år har präglats av coronapandemin vilket medfört att det mesta av förvaltningens internationella arbete har begränsats eller helt pausats.

2. Förskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2020.
3. Särskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2020.
4. Grundskolan

Ärendenr
RS BUN 2018/7 & GVN 2018/5 Datum 2018-01-31
Ärendenr RS BUN 2018/7 & GVN 2018/5 Datum
2021-01-04

4.1 Klinteskolan

Klinteskolan har under 20 års tid engagerat sig i internationellt arbete. De två längsta projekten är GotZam, ett samarbete med Frälsningsarmén för donation till barnhemmet
ARTECO i Zambia och det andra projektet är Childrens World Price. Varje år arbetar
skolan utifrån olika värdegrundsteman som berör både barn, ungdomar och vuxna.
Några exempel är vattenbristen, psykisk ohälsa och de senaste två åren har Klinteskolan
fokuserat på de globala målen i samarbete med CWP. Arbetet integreras i undervisningen
under läsåret och varje år i början av juni har vi ett Öppet Hus då eleverna redovisar sitt
arbete för sina närstående. Skolans duktiga musikelever bjuder på en konsert och eleverna ställer ut olika alster från slöjden som även går till försäljning. Skolan har ett långt
samarbete med näringslivet i närsamhället som sponsrar med bland annat korv och
bröd till försäljning. Varenda intjänad krona går oavkortat till barnhemmet ARTECO
för deras elevers möjlighet till att gå i skolan. Tyvärr har året 2020 begränsat vårt internationella arbete. Varje klass arbetar med de globala målen men redovisningar mellan
klasserna och som mynnar ut till konserten och det öppna huset blev inställt i år pga.
pandemin. Skolans avsikt är att fortsätta det långsiktiga internationella arbetet så fort
vardagen blir så normal som möjligt igen.
4.2 Terra Nova

På grund av coronapandemin har inget besök från Sudan genomförts under året. Däremot
har möten via Skype genomförts vid två tillfällen under våren 2020. En specialpedagog visade nytagna bilder från Knalleskolan i Sudan. Några bilder var från utdelandet av stipendier från föreningen. Det är en viktig del för att eleverna i Sudan ska kunna gå i skolan. För
skolans elever är det en viktig insikt, att alla barn inte får gå gratis i skolan. Andra bilder visade hur barnen lärde om demokratiprocessen. Den är högst aktuell på grund av styrningen
1

Länk till programmet: http://gotland.se/95913
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av landet efter förra årets avsättning av presidenten. Under året har Knalleskolan genom
samarbetet med Terra Novaskolan fått till klassråd och elevråd på Knalleskolan. Brevväxlingen som skett mellan skolorna och fungerat genom besöken, planeras nu bli digitala, då
besök framöver är ovisst. Det kommer att bli både individuella brev och brev mellan klasser. Elever på Terra Novaskolan är nyfikna på hur eleverna i Sudan har det och ställer ofta
frågor om det.

5. Kulturskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2020.
6. Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet har ett uppdrag att öka förståelsen hos eleverna om samspelet mellan det
lokala och globala. Det är skolans målsättning att alla elever involveras i ett internationellt
projekt eller utbyte under sin gymnasietid. Pågående internationella projekt finansieras i
hög grad av externa medel så som stipendier och EU-stöd. En del samarbeten har pågått
under så lång tid som 40 år. I huvudsak sker internationella utbyten inom Europa. På
Wisbgymnasiet bedrivs ett aktivt arbete för att utveckla och öka internationaliseringen.
Arbetet bedrivs inom arbetslag, program och ämnesgrupper.
Idrottsgymnasiet utbyte
Projekt mellan Nuckö gymnasium
nära Hapsalu i Estland och Wisbygymnasiet. Syftet är ökad kunskap
om varandras kulturer, historia och
traditioner.

Ärendenr RS BUN 2018/7 & GVN 2018/5 Datum 2021-01-04

Språk- och kultursamarbete mellan
Conrad-von-Soestgymnasium i Soest
och Wisbygymnasiet. Eleverna från
skolorna träffas vid två tillfällen under
våren, en gång i Tyskland och en gång
på Gotland. Respektive skola anordnar aktiviteter dagtid. Under kvällarna
språkträning i värdfamiljerna. Förmodligen ett av Sveriges längsta elevutbyte (>40 år).

Bergamo/
Italien
Estland

Tyskland

EU- skola
Wisbygymnasiet är en av Europaparla- Frankrike
mentets ambassadörskolor. Man arbe- och Belgien
tar för att stärka kunskapen om Sveriges medlemskap i EU och ge kunskap
om vad det innebär att vara medlem i
en stor lagstyrd gemenskap. Resa genomförs till Europaparlamentet i
Strassburg för att prova på att arbeta

Egna
medel
Respektive skola
står för
egna
kostnader

Pausat under 2020
p.g.a. pandemin

Egna
medel

Pausat under 2020
p.g.a. pandemin

EU

Pågår, men resorna
har ersatts med
digitala möten

Pausat under 2020
p.g.a. pandemin
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Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

som parlamentariker genom att arbeta
i utskott, lägga förslag och rösta.
Toleransprojektet - värdegrundsarbete
på olika yrkesprogram i syfte att stärka
elevernas yrkeskompetens och kulturförståelse. Med en ökad otrygghet och
starka politiska tongångar i den offentliga diskursen lär man sig de förflutnas
varningssignaler.
Kultursamarbete med Matera, Europas kulturhuvudstad 2019 för elever
på det humanistiska och estetiska programmet.
Studieresa till Aten i syfte att uppmärksamma vår kulturella identitet, erhålla kunskap om och skapa stolthet
över den kulturella kontext vi lever i
Utlands APL på olika hästgårdar i
Europa för elever på Naturbruksprogrammet.
Språk- och kulturutbyte för såväl elever som personal med en gymnasieskola i Finland

Uppföljning av internationell strategi 2020

Polen

UHR

Pausat under 2020
p.g.a. pandemin.
Externa medel på
110.000 kr har
periodiserats

Italien

Egna
medel

Avslutat

Grekland

Egna
medel

Pausat under 2020
p.g.a. pandemin

Tyskland
och Italien

Egna
medel

Finland

UHR

Pausat under 2020
p.g.a. pandemin
Avbruten på grund
av pandemin

Ärendenr RS BUN 2018/7 & GVN 2018/5 Datum 2021-01-04

7. Vuxenutbildningen
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2020.
8. Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Den 1 juli 2019 gick startskottet för det kommunala partnerskapet med Kibaha i Tanzania,
finansierat av ICLD. Det är Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AIE) som driver ett
jämställdhetsprojekt med inriktning på att få kvinnor att ta plats i beslutande organ i
Kibaha. Det ska också gynna nyanlända i Sverige. Projektet vill hitta metoder för att underlätta för nyanlända kvinnor att ta del av vårt jämställda samhälle. I februari besökte styrgruppen från Gotland våra partners i Kibaha för första gången. Det blev rundtur och trädplantering och ett antal diskussionsmöten, bland annat ett där politiker från båda länderna
fick mötas. Samtidigt genomförde projektgruppen sin tredje aktivitet; en workshop för
kvinnliga entreprenörer. Fyra anställda i AIE jobbade under två dagar med att stärka de utvalda kvinnorna och uppmuntra dem till nätverkande, samverkan och att knyta kontakter
även med gotländska företagare. När pandemin utbröt initierades digitala samarbeten.
Detta pågår och tillsammans, via nätet, arbetas det på ännu en ansökan enligt Kibahas önskemål, kring de globala målen.
Från och med november 2019 deltar Vuxkomp i en nordisk pilotgrupp för att utveckla en
modell för kompetensutveckling för ledare/pedagoger/samordnare som arbetar med vuxna
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Uppföljning av internationell strategi 2020

deltagare som kommer från ”utsatta” förhållanden. Tex personer som står långt från arbetsmarknaden, bidragsberoenden, låg utbildningsbakgrund etc.
Den nordiska lärcirkeln består av två deltagare från varje nordiskt land. Arbetet har pausats
under 2020 men kommer troligtvis att återupptas under 2021. Däremellan har varje deltagare i uppgift att bilda en egen grupp där den nordiska erfarenheten kommer till lokal nivå.

9. Ungdomsenheten
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2020.
10. Gotlands folkhögskola
Socialpedagogutbildningen har en inriktning som heter – Mänskliga rättigheter och kulturkommunikation. I den inriktningen ingår det tre veckors utbildning i staden Pune i Indien. Den person som håller i veckorna, med besök på många olika sociala organisationer
och skolor och utbildning i kulturkommunikation, är Lakshmi Kumar. Lakshmi Kumar är i
grunden en socionom från Indien bosatt i Pune. Hon har även i mer än 20 år arbetat med
utbyten och kulturkommunikation med socionomutbildningen på Örebro universitet, där
hon är hedersdoktor. Pandemin har gjort att inga deltagare kunnat åka till Indien under
2020 och inriktningen Mänskliga rättigheter och kulturkommunikation har under året 2020
ställts in.

Ärendenr RS BUN 2018/7 & GVN 2018/5 Datum 2021-01-04

Film Crew utbildningen har etablerat följande samarbete med filmskolan Whistling
Woods i Mumbai, Indien. Den internationella filmskolan Whistling Woods är en av Indiens
största filmskolor. Skolan ligger i hjärtat av Bollywood och utbildar elever inom en rad
olika discipliner inom kommersiell filmproduktion. Gotlands folkhögskola har under de
senaste åren etablerat en allt tätare kontakt med skolans lärare och institution. Lärare och
utbildningsansvariga från Indien har vid flera tillfällen besökt Gotland och utbildningarna
och detsamma har skett från svensk fakultet. Utbytet fungerar på ett mycket tillfredställande sätt och en grupp studerande från Film Crew vistades flera veckor på Whistling
Woods under 2019 där de fick bo hos elever på skolan, ta del av utbildningen samt besöka
Bollywood. Syftet med deltagarnas vistelse är att utbyta erfarenheter med skolan i Indien.
Under februari 2020 var en grupp med tre studenter och en lärare ifrån Whistling Woods
på Gotlands folkhögskola. De arbetade med tillsammans med Film crews deltagare i en
produktion av tv-serie. Deltagare ifrån Film crew kunde inte besöka Whistling Woods som
var planerat under 2020, beroende på pandemin. Frågan om att formalisera samarbetet och
att göra det till ett återkommande inslag har skjutits upp.
Storyutbildningen - Storyutbildningen samarbetar med manusförfattare från hela världen
men företrädelsevis från USA och Hollywood. Utbytet är omfattande och beskrivs på skolans hemsida. Samarbete med Michael Weiss Publisher har inletts som är en av de absolut
största bokförläggarna avseende filmlitteratur. Avsikten är att utveckla ett samarbete med
målsättningen att studenter på Storyutbildningen kan översätta någon bok till svenska och
lansera i Sverige. Story är med i en mailinglista med nya böcker som skolan kan få ta del av
och läsa samt skriva reviews på under namnet Storyutbildningen.
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Patientsäkerhetsberättelse
Barn- och elevhälsan

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Barn- och elevhälsan

Svaren på frågorna i denna blankett avser patientsäkerhetsberättelse för
Elevhälsan enligt HSL.
Datum

2021-01-15
Uppgiftslämnare
Namn:

Befattning:

Lina Hedenius

Skolöverläkare

Namn:

Befattning:

Monica Grönlund

Skolsköterska/Enhetsledare

Namn:

Befattning:

Daniel Seestrand

Skolpsykolog/Enhetsledare

Ansvarig för innehållet
Namn:

Befattning:

ovan angivna uppgiftslämnare

ovan angivna uppgiftslämnare

Namn:

Befattning:

Maria Benczy

verksamhetschef elevhälsan

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §

Målet beskriver VAD ni vill uppnå:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Hög kvalitet gällande patientsäkerheten. Låg nivå av vårdskador. Säkerhetsställa följdsamhet kring lokala rutiner i
ledningssystemet samt lagar och förordningar.
Målsättningen för verksamheten är att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Alla elever ska erbjudas
hälsobesök i de årskurser som är antagen i verksamhetsplanen. Alla elever ska erbjudas vaccination enligt nationella
barnvaccinationsprogrammet.
Skapa stödjande miljöer och relationer inom skolan.
Skolläkare och skolsköterskor ska företräda eleverna i skolan och lyfta fram barnperspektivet.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
Hög kvalitet gällande patientsäkerheten. Låg nivå av vårdskador. Säkerhetsställa följdsamhet kring lokala rutiner i
ledningssystemet samt lagar och förordningar.

Region Gotland/Barn- och elevhälsan
Besöksadress Mästergatan 5C

Org nr 212000-0803

Postadress Visborgsallén 19, 62181 Visby

Webbplats www.gotland.se/beh
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Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Beskriv kortfattat HUR det organisatoriska ansvaret för
patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret för hela verksamheten och representerar vårdgivaren.
Skolsköterskor och skolläkare utgör den medicinska delen av elevhälsan.
På elevhälsans medicinska enhet finns en skolöverläkaretjänst 40 timmar/vecka och en skolläkare 30
timmar/veckan. Under året har skolöverläkaren varit sjukskriven 25% och skolläkaren varit barnledig fram till
september månad. Har därefter arbetat 40 %.
Den totala skolsköterskeresursen 2020 har i grundskolan varit 12,7 tjänster fördelat på 15 skolsköterskor och på
gymnasieskolan 2,9 tjänster fördelat på 3 skolsköterskor. Där ingår även enhetsledare för skolsköterskorna.
Skolöverläkare och enhetsledare för skolsköterskorna ingår i ledningsgruppen.
Medicinskt ledningssystem följas upp och utvärderas fortlöpande. VC och MLA är ansvariga för att säkerhetsställa att
översyn och ev ändringar av arbetssätt och rutiner görs för att eliminera vårdskador samt driva förbättringsarbete.
Respektive medarbetare inom EMI är enskilt ansvariga, att rapportera/göra avvikelse om/vid avsteg från
rutinen/rutiner, klagomål eller synpunkter och rapportera dessa till skolöverläkare eller enhetsledaren för
skolsköterksegruppen, som i sin tur vb till VC.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
Se ovan + i enlighet med ledningssytemet skall samtliga medarbetare i verksamheten ta emot synpunkter eller
klagomål och föra dessa vidare till arsvariga. VC och PLA är ansvarig för att säkerhetsställa att översyn görs och
eventuella ändringar vg arbetssätt görs för att eliminera vårdskador samt driva förbättringsarbete.

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som
genomförts under året
SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §

Beskriv HUR ni genomför egenkontroll:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Egenkontroll i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd utövas.
Tar emot och utreder klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från elever, vårdnadshavare, personal,
andra myndigheter, föreningar, organisationer och intressenter.
Avvikelserapporter från verksamhetens personal.
Utreder händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada.
Anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, Lex Maria. Ingen Lex
Maria har gjorts under 2020.
Journalgranskning (fortsatt svårt att genomföra på regelbunden basis då enormt tidsödande och sker i första hand
genom stickprov, i samband med att skolläkare/skolöverläkare/MLS handlägger elevärenden i PMO). Där brister,
felaktigheter i journalhantering eller journalföring framkommer, görs kontinuerligt förbättringar med fokus på
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sekretess, patientsäkerhet, undvikande av vårdskada, försenad vård. Information delges i första hand på gruppnivå
samt i skrift i form av PM, lathundar.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
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Beskriv HUR ni utvärderar resultaten från mätningarna:
Elevhälsans Medicinska Insats:
I samband med upprättande av patientsäkerhetsberättelse, sammanställs avvikelser och de ev
förändringar/förbättringar som gjorts samt statistik av betydelse från det gågna läsåret och tas i beaktande vid
fortsatt planering av verksamheten. Genomgång och uppdatering av samtliga dokument/riktilinjer för att fortlöpande
utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.
Interna observationer, systematisk journalgranskning.I ett dokument analysera och sammanställa inkomna
avvikelser, klagomål och synpunkter och utifrån vad som framkommer vidta de åtgärder som krävs för
att säkra verksamhetens kvalitet.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
Systematisk granskning av journaler

Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2

Beskriv HUR patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående
kalenderår samt vilka åtgärder som har vidtagits för att öka
patientsäkerheten:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Ledningssystem har utarbetats för EMI och som ska godkännas i början av år 2021. Implementering under 2021.
Två-faktorsinloggning av journalsystem.
Hälsouppgifter och vaccinationsmedgivande skickas digitalt, besvaras digitalt, kopplas direkt in i journalen. Detta
handhavande är mer patient- och sekretess säkert än vid pappershantering.
Arbete påbörjats med NPÖ. Det första steget är att EMI ska bli konsumenter.
EMI ingår i pilotprojekt SDK, säker digital kommunikation. Fler aktörer i projektet är BUP och BUM. Remisser,
remissvar, kopia på längd och viktkurva osv. behöver ej som papperskopior skickas med post. En säkrare och
snabbare hantering sker av sekretesshandlingar.
Genom yrkesgruppträffar en gång i månaden, uppdateras EMI:s personal i journalhanteringen PMO.
Avvikelser - flera har upprättats där man återkopplat till externa vårdgrannar om de brister som förekommer.
Samverkan utifrån vissa avvikelser pågår, där arbetet fortgår under 2021.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
Fortsatt arbete med att implementera EPI ledningssystem. Extern handledning med fokus på ökad kompetens kring
arbetet enligt HSL. Fortsatt digitalisering av pappersjournaler har fortlöpt. Förutsättningar till två-faktors inloggning
till journalsystemet har skapats varpå vissa användare nu helt gått över till denna inloggningsmetod.
Utbildningsinsats i journalföringssystemet har erbjudits samtliga skolpsykologer. Mentorskap har upprättats för
nyanställda. "Rutin för arkivering av pappersjournaler hos Region Gotlands skolpsykologer" har upprättats.
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Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

Beskriv HUR ni fortlöpande bedömer om det finns risk för att
händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i
verksamheten:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Tar emot och utreder klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från elever, vårdnadshavare, personal,
andra myndigheter, föreningar, organisationer och intressenter.
Avvikelse upprättas av skolsköterska eller skolläkare som skickar till enhetsledande skolsköterska. Genomgång och
bedömning av inkommande avvikelser, sker tillsammans med skolöverläkare samt med VC vid behov.
Skolsköterskor och skolläkare identifierar och rapporterar till MLA/MLS vid väsentliga förändringar i verksamheten
som kan innebära risk för negativa händelser eller tillbud
- VC och medicinskt ledningsansvariga gör tillsammans en bedömning och riskanalys samt vidtar åtgärder
- VC och medicinskt ledningsansvariga återför bedömningen till verksamheten
- Skolsköterskor aktualiserar till MLA om metoder eller rutiner behöver uppdateras eller skrivas
- Skolsköterskor rapporterar till MLA när skälig anledning finns att misstänka att skolläkare/skolsköterska kan utgöra
fara för patientsäkerhetsarbetet

Elevhälsans Psykologiska Insats:
- Skolpsykologer identifierar och rapporterar till PLA vid väsentliga förändringar i verksamheten som kan innebära
risk för negativa händelser eller tillbud
- VC och PLA gör tillsammans en bedömning och riskanalys samt vidtar åtgärder
- VC och PLA återför bedömningen till verksamheten
- Skolpsykologer aktualiserar till PLA om metoder eller rutiner behöver uppdateras eller skrivas
- Skolpsykologer rapporterar till PLA när skälig anledning finns att misstänka att skolpsykolog kan utgöra fara för
patientsäkerhetsarbetet

Rutiner för händelseanalyser
SFS 2010:659, 3 kap. 3§

Beskriv HUR ni utreder händelser som har medfört eller hade kunnat
medföra en vårdskada:
Elevhälsans Medicinska Insats:
I samband med avvikelse, vidtas nödvändiga åtgärder omedelbart. Vid behov görs händelseanalys med samtliga
berörda verksamheter/medarbetare. Ev justeringar, revideringar av befintliga dokument, upprättande av nya rutiner
implementeras. Ärenden lämnas därefter vidare till verksamhetschef som tillsammans med skolläkare (och ibland
chefsläkare för HSF) tar ställning till ev Lex Maria. Avvikelsen dokumenteras i elevens EMI journal.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
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- Skolpsykolog skall utan dröjsesmål rapportera till PLA händelser som har medfört vårdskada eller hade kunnat
medföra vårdskada för elev i sambend med vård och omhändertagande (SOSFS 2005:28)
- För alla skolor används avvikelsesystemet FLEXITE via regionens hemsida
- VC ansvarar för anmälningar enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28), särskild blankett finns på IVO:s hemsida
- Elev och vårdnadshavare skall informeras om anmälan enligt Lex Maria. Skolpsykolog i samråd med PLA ger
informationen samt dokumenterar i Elevhälsans psykologiska journal

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§

Beskriv hur ni arbetat med informationssäkerhet dvs.
1. de uppföljningar av informationssäkerheten som har gjorts som är av större
betydelse,
2. de riskanalyser som har gjorts,
3. de åtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäkerheten som är
av större betydelse,
4. den utvärdering vårdgivaren har genomfört av skydd mot olovlig åtkomst till
datornätverk och informationssystem,
5. den granskning som har gjorts av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring.
Elevhälsans Medicinska Insats:
Tvåinloggsystem till EMI:s journaler. Digitalisering av hälsouppgifter och vaccinationsmedgivanden. SDK. Inför
införande av nya digitala system, har kontakt tagits med GDPR- ansvarig företrädare.
Arbete pågår med Metodbok för EMI.
Arbete pågår med digital överföring, BVC-EMI
Granskning av journalföring, enligt tidigare beskrivet; stick-prov i samband med skolläkarmottagning. Här behövs
ansvarsfördelning.
Kontroll av behörigheter.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
Regelbunden kontroll av behörigheter. Systematisk kontroll av skolpsykologers journaler innehåll.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §

Beskriv HUR samverkan sker i den egna verksamheten och med
andra vårdgivare för att förebygga att patienter drabbas av en
vårdskada:
Elevhälsans Medicinska Insats:
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Fortlöpande dialog med verksamhetsgrannar: vårdcentral, BUP och BUM.
Inom skolsköterskegruppen utses någon eller några, att vara samverkansansvarig kring olika teman, uppgifter.
Samverkan på systemnivå (vårdcentral, BUP, BUM) drivs av verksamhetschef, MLA, enhetsledare för EMI:s
skolsköterskor.
Rutiner finns för samordnad individuell planering, SIP
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Elevhälsans Psykologiska Insats:
Rutiner finns upprättade för samverkan med elev, vårdnadshavare, övrig skolpersonal, annan vårdgivare samt
socialtjänst. PLA inom Barn- och elevhälsan och PLA inom Barn- och ungdomspsykiatrin har upprättat dialog kring
patientsäkerhetsarbetet.

Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §

Beskriv HUR personalen rapportera risker och händelser som har
eller hade kunnat medföra en vårdskada. Beskriv också HUR ni
utreder varje rapport:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Avvikelse (blankett) upprättas av skolsköterska eller skolläkare och skickas till enhetsledande skolsköterska.
Genomgång och bedömning av inkommande avvikelser sker tillsammans med skolöverläkare och ibland även av VC,
där beslut sedan tas om handläggning, åtgärd.
Digital lösning saknas ännu.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
Personalen skall skriftligen rapportera risker och händelser till PLA eller VC varpå sedan PLA eller VC beslutar kring
hur varje rapport skall behandlas.

Beskriv HUR ni tar emot klagomål eller synpunkter från patienter,
närstående, personal, myndigheter, föreningar och andra
intresseorganisationer:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Information som kommer EMIs personal till känna efter att ha blivit kontaktade av ovanstående intressenter,
sammanställs i dokument. Dessa dokument analyseras och sammanställs som inkomna avvikelser och utifrån de
klagomål och synpunkter som framkommer, vidtas de åtgärder som krävs för
att säkra verksamhetens kvalitet. I vissa fall kontakatas kvalitetsavdelningen, UAF.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Barn- och elevhälsan
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Elevhälsans Psykologiska Insats:
Personer utanför Barn- och elevhälsan skall lämna klagomål eller synpunkter via skolpsykologer eller direkt till PLA
eller VC.

Beskriv också hur många händelser som har utretts under föregående
kalenderår och hur många vårdskador som har bedömts som
allvarliga:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Ett tjugotal avvikelser har analyserats under det gågna året, ingen har bedömts gå vidare med Lex Maria.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
6 avvikleser har utretts via PLA.
0 har bedöms som allvarliga.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §

Beskriv HUR inkomna rapporter, klagomål och synpunkter
sammanställs och analyseras för att kunna se mönster eller trender
som indikerar brister i verksamhetens kvalitet:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Avvikelse upprättas av skolsköterska eller skolläkare som skickar till enhetsledare skolsköterska. Genomgång och
bedömning av inkommande avvikelser, sker tillsammans med skolöverläkare.
I samband med avvikelse, vidtas nödvändiga åtgärder omedelbart. Ärenden lämnas därefter vidare till
verksamhetschef. Ställningstagande till ev Lex Maria anmälan tas av verksamhetschef. Avvikelsen dokumenteras i
elevens EMI journal.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Barn- och elevhälsan
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Elevhälsans Psykologiska Insats:
PLA granskar samtliga rapporter som kommer via den interna avvikelserapporteringen och vidtar direkta åtgärder.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §

Beskriv HUR patienterna och deras närstående har erbjudits
möjlighet att medverka i patientsäkerhetsarbetet:
Elevhälsans Medicinska Insats:
Information gällande nya system med möjlighet till återkoppling. Ständig dialog med vårdnadshavare gällande
sekretess och medgivanden.

Elevhälsans Psykologiska Insats:
I samband med att psykologinsatser ges används utvärderingsinstrument till elev eller anhörig. Personer uppmanas
via hemsidor att inkomma med synpunkter på de insatser som skolpsykologerna genomför.

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

För att kunna redogöra för resultat behöver ni ha gjort mätningar
eller sammanställningar under året.
Elevhälsans Medicinska Insats:
Säkerheten ökat pga digitalisering. Medicinskt lednigssystem har slutförts. Digital hälsoenkät ger ett konkret
underlag för utvärdering, fortsatt planering och även forskning. Arbetet med utformningen av det praktiska fortgår.
Gymnasiet har varit stängt pga pandemin under vårterminen. Trots detta har skolsköterskor där lyckats genomföra
sina lagstadgade uppgifter som hälsosamtal och vaccinationer genom idogt arbete under höstterminen. Flera
skolssköterskor har även under vårterminen arbetat på sjukhuset pga pandemin. Genom samarbete och
lösningsfokuserat samarbete har skolsköterskor lyckats genomföra sina lagstadgade uppdrag i skolan. Fortsatt
utvecklingsarbete fortsätter pågå under år 2021.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Barn- och elevhälsan
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Elevhälsans Psykologiska Insats:
Under 2020 har patientsäkerhetsarbetet utvecklats avsevärt genom en rad insatser kretsande kring EPI
ledningssystem. Under kalenderåret har fler avvikelser rapporterats in, vilket vittnar om att personer i verksamheten
i större utsträckning än tidigare är delaktiga i arbetet för hög patientsäkerhet. i och med genomförda
journalgranskningar konstateras att journalföringen förbättrats avsevärt och ligger mer i linje med de riktlinjer och
lagar som finns på området. Arbete kvarstår dock. Flera av de prioriterade utvecklingsområden för nästkommande
kalenderår kommer innebära att patientsäkerheten höjs ytterligare.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/12
13 januari 2021

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Generella beslutsattestanter år 2021
Förslag till beslut

•

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

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

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kompletteringsbudget investeringar 2021
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till
kompletteringsbudget för 2021, enligt bilaga.

Sammanfattning

Överföring av investeringsmedel begärs för projektet ”Renovering och anpassning
VF, EE, RX o BA”, medlen avser att iordningsställa skollokalerna i norra Visby,
Herkulusvägen m.fl. Projektet startade under år 2020. Belopp som begärs att
överflyttas är 1 650 000 kronor.
Överföring av investeringsmedel begärs för projektet ”KCG”, medlen avser att
iordningsställa skollokalerna i norra Visby, vuxenutbildningen, kvarteret Hackspetten.
Projektet startade under år 2020. Belopp som begärs att överflyttas är 781 000
kronor.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att beslut om kompletteringsbudget för år 2021 är viktigt då
det handlar om beslutade projekt och processer som startat under år 2020.
Beslutsunderlag

- Bilaga Blankett kompletteringsbudget 2021 GVN
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen RS 2021/6
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Kompletteringsbudget för exploateringsprojekt
Förvaltning:
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt exploateringsplan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Renovering och anpassning VF, EE, RX o BA
KCG

TOTALT

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr
24508
24515

Beslutad budget
5 000
1 000

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande
budget 2020
1 650
781

Kompletteringsbudget 2021
1 650
781

Ev budget
2021

2 431

2 431

0

Rev budget
Projektansvarig alt
2021 (kol G+H) ansvarig för budget
1 650
Rolf Andersson
781
Rolf Andersson
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 431

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Påbörjat
Påbörjat

Motiv till överföring
Avser skollokaler norra Visby Herkulusvägen m.fl.
Avser skollokaler norra Visby Vuxenutbildning

Anvisningar till mall
Tabell 1
Inv.projekt
Delar av projekt om uppdelat
Projektnr
Beslutad budget
Ev tilläggsanslag
Kvarvarande budget 2020
Kompletteringsbudget
Ev budget 2021
Status
Motiv till överföring

Beslutstext och år i Strategisk plan och budget, exploateringsplan
Om det beslutade inv.projektet är uppdelat i flera underprojekt läggs de här på det antal radet som behövs
Antingen för hela projektet eller för varje delprojekt
Enligt beslut i Strategisk plan och budget
Tilläggsanslag och beslutsdatum för det/dessa
Det som återstår från tidigare år
Det som begärs att föras med till 2021
Det som eventuellt finns som ny budget 2021
Beskrivning av status, påbörjat eller beräknad starttid
Ska fyllas i med en kort beskrivning av motiv

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/45
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Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av resultat från 2020
Förslag till beslut

•

Förvaltningen föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta att hos
regionstyrelsen hemställa om att inte bli påförda 2020 års resultat till det egna
kapitalet, ett underskott på 2 632 535 kronor.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett ekonomiskt negativ resultat för år
2020, på 2,6 miljoner kronor. Detta innebär att det inte finns några överskjutande
medel att överföra till det egna kapitalet.
Det negativa resultatet förklaras bland annat av att obalans har funnits i
resursfördelningen (rörliga flöden - elevvolymer) som varit underfinansierad under
året på grund av att förväntade ersättningar från Migrationsverket avseende
nyanlända elever och elever i asyl inte har inkommit i den utsträckning som
budgetmässigt har planerats.
Överföring av 2020 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott överförs
75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens egna kapital var vid ingången av år 2020
på 21 miljoner kronor. Under året har nämnden fattat beslut om att omdisponera
eget kapital motsvarande 1,7 miljoner kronor. Avsikten med att omdisponera medel
från det egna kapitalet var att till fristående huvudman i den egna kommunen
kompensera för de underskott den kommunala gymnasieskolan har gjort under åren
2015 till 2019 (1 470 tkr) samt att överföra resultat för de enheter som redovisat ett
positivt resultat för 209 (242 tkr)
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Besparingskravet för budgetåret 2020 på fem miljoner kronor har nämnden inte
uppnått. Av resultatet utgör semesterlöneskuldens negativa förändring 904 453
kronor.
Bedömning

Förvaltningens föreslår nämnden besluta enligt förslag
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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GVN 2020/10
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Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Intern kontroll inom HR området 2020
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

Intern kontroll har genomförts inom områdena ”Bisyssla” och ”Lönetillägg”.
Granskningen visar att den interna kontrollen av bisyssla uppfyller Region Gotlands
riktlinjer. Rekommendationen för bisyssla är:


Att en granskning av kontrollområdet bisyssla bör övervägas som
kontrollområde till kommande interna kontrollplan.

Granskningen visar att den interna kontrollen av lönetillägg för vissa kontrollmål
uppfyller Region Gotlands anvisningar men i andra fall inte uppfyller anvisningarna.
Förvaltningen brister inom kontrollmålet ”tillfälliga arbetsuppgifter” där ett
lönetillägg utav 25 endast delvis uppfyller anvisningarna, lönetillägget är inte
diariefört. Rekommendationen för lönetillägg är:



Att förvaltningen fortsätter att informera om anvisningarna för lönetillägg via
exempelvis chefskonferens, introduktion av nya chefer och förvaltningens
chefsinfo.
Att en granskning av kontrollområdet lönetillägg bör övervägas som
kontrollområde till kommande interna kontrollplan.
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Bedömning

Förvaltningens bedömning är att förvaltningen kommer att arbeta i enlighet med de
föreslagna rekommendationerna för att förbättra den interna kontrollen men även
för att förhindra framtida brister.
Beslutsunderlag

Rapport: Intern kontroll inom HR-området, granskning av bisyssla och lönetillägg.
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

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

2 (2)

Rapport

Intern kontroll inom HR-området

Granskning av bisyssla och lönetillägg

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Datum 2021-01-07
Ärendenr GVN 2020/10

Version [1.0]

Granskning av bisyssla och lönetillägg

Innehåll
1. Sammanfattning ..............................................................................................................................3
2. Bakgrund ........................................................................................................................................3
2.1 Kontrollmål inom kontrollområdet ...................................................................................................3
3. Granskningsresultat .........................................................................................................................4
3.1 Bisyssla .........................................................................................................................................4
3.1.1 Bedömning .................................................................................................................................4
3.2 Lönetillägg ....................................................................................................................................5
3.2.1 Bedömning .................................................................................................................................5

Ärendenr RS GVN 2020/10 Datum 2021-01-07

4. Rekommendationer..........................................................................................................................5

2 (5)

Intern kontroll inom HR-området
1. Sammanfattning
Intern kontroll har genomförts inom områdena ”Bisyssla” och ”Lönetillägg”.
Granskningen visar att den interna kontrollen av bisyssla uppfyller Region Gotlands riktlinjer. Rekommendationen för bisyssla är:


Att en granskning av kontrollområdet bisyssla bör övervägas som kontrollområde till kommande interna kontrollplan.

Granskningen visar att den interna kontrollen av lönetillägg för vissa kontrollmål uppfyller Region
Gotlands anvisningar men i andra fall inte uppfyller anvisningarna. Förvaltningen brister inom kontrollmålet ”tillfälliga arbetsuppgifter” där ett lönetillägg utav 25 endast delvis uppfyller anvisningarna, lönetillägget är inte diariefört. Rekommendationen för lönetillägg är:



Att förvaltningen fortsätter att informera om anvisningarna för lönetillägg via exempelvis
chefskonferens, introduktion av nya chefer och förvaltningens chefsinfo.
Att en granskning av kontrollområdet lönetillägg bör övervägas som kontrollområde till
kommande interna kontrollplan.

2. Bakgrund
I enlighet med gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens fastställande av intern kontrollplan
2020, utför utbildnings- och arbetslivsförvaltningen en granskning av processer inom HR-området.
Granskningen syftar till att fånga upp eventuella avvikelser gentemot Region Gotlands fastställda
riktlinjer, anvisningar och policyer m.fl., de processer (kontrollområden) som granskas är:
a) bisyssla
b) lönetillägg

2.1 Kontrollmål inom kontrollområdet
Bisyssla:
 Information, att bisyssla är meddelad och följs upp vid medarbetarsamtal samt att riktlinjerna delges vid introduktion av nyanställda.
 Dokumentation, att blankett används och finns tillgänglig.
 Bedömning, att bisyssla är rimlig i förhållande till
Förtroendeskadlig
- En bisyssla bedöms vara förtroendeskadlig om den kan skada allmänhetens
förtroende för Region Gotland. Allmänheten skall kunna förvänta sig att ärenden handläggs sakligt och opartiskt.
Arbetshindrande
- En bisyssla blir hindrande när den har en sådan omfattning och förläggning
att den hindrar medarbetaren från att fullgöra sina ordinarie arbetsuppgifter.
Konkurrerande

Granskning av bisyssla och lönetillägg

En bisyssla är konkurrerande när en medarbetare utanför sin anställning i regionen erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan genom
att tillföra kompetens.
Sammanställd, att fattade beslut om bisysslor finns samlat och diariefört.
-



Lönetillägg:
 Att lönetillägg som avser chefstillägg och tillfälliga arbetsuppgifter är tidsbestämda samt beslutade och underskrivna av förvaltningschef.
 Att lönetillägg som avser speciella övertidsöverenskommelser är tidsbestämda samt beslutade och underskrivna av enhetschef.
1
 Att fattade beslut om lönetillägg finns samlat och diariefört .

3. Granskningsresultat
3.1 Bisyssla
Granskningen har begränsats till att endast avse inkomna anmälningar om bisyssla 2019. I granskningen exkluderas samkörning med bolagsverket med flera. Granskningen har för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden hanterat och bedömt två nyanmälda bisysslor.
3.1.1 Bedömning

1

Bisyssla/kontrollmål
Information
Dokumentation
Bedömning
Sammanställd
Kommentar
Information

Uppfyllt
Ej uppfyllt
Delvis
Ja
Ja
Ja
Ja
Information om bisyssla bedöms uppfylla riktlinjerna. Vid informationsmöte riktat till nyanställda informeras de om att bisyssla skall anmälas, blankett delas ut och uppmanas att inlämnas. I Region Gotlands mall för medarbetarsamtal finns frågan om bisyssla med och skall
ställas till medarbetaren.

Dokumentation

Dokumentationen uppfyller riktlinjerna. Blankett
finns tillgänglig på intranätet, under fliken personal och personalhandbok.

Bedömning

Bedömning av anmälda bisysslor uppfyller riktlinjerna, det vill säga att beslutade bisysslor är
rimliga i förhållande till förtroendeskadlig, arbetshindrande och konkurrerande.

Sammanställd

Sammanställning av bisysslor bedöms uppfylla
riktlinjerna.

Ingår inte i Region Gotlands anvisningar för lönetillägg
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3.2 Lönetillägg
Vid uttag i ekonomisystemet har 25 medarbetare med lönetillägg påträffats för maj månad, det totala
beloppet för lönetillägg i maj månad inklusive personalomkostnadspålägg (PO) är 67 503 kronor,
variationen i tilläggen storlek är från 1 400 kronor till 4 470 kronor. Lönearten (L) som avses för lönetillägg är 20, 21 och 22.
3.2.1 Bedömning
Lönetillägg/kontrollmål
Chefstillägg (L) 20
Tillfälliga arbetsuppgifter (L) 21
Speciella övertidsöverenskommelser (L) 22
Kommentar
Chefstillägg

Antal
Uppfyllt
Ej uppfyllt
Delvis
0
0
0
0
25
24
0
1
0
0
0
0
Chefstillägget (L) 20 finns ingen förekomst.

Tillfälliga arbetsuppgifter

Tillfälliga arbetsuppgifter bedöms ha brister på en
post. Tillägget finns inte diariefört i W3D3.

Speciella övertidsöverenskommelser

Speciella övertidsöverenskommelser (L) 22 finns
ingen förekomst. Lönearten avser nedtrappning av
lön vid byte av arbetsuppgifter på grund av organisatoriska skäl. Tillämpas även för medarbetare med
så kallad "flytande arbetstid".

Sammanställd

Sammanställning av lönetillägg bedöms delvis uppfylla riktlinjerna. Brister har förekommit då ett anmält lönetillägg inte har diarieförts i W3D3.

4. Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderas följande:



Att förvaltningen fortsätter att informera om anvisningarna för lönetillägg via exempelvis
chefskonferens, introduktion av nya chefer och förvaltningens chefsinfo.
Att en granskning av kontrollområden lönetillägg och bisyssla bör övervägas som kontrollområden till kommande interna kontrollplan.

Jimmy Söderström
Ekonomichef
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Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Internkontroll inom området ekonomi, attestreglementet 2020
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner rapporten och
informations- och utbildningsinsatser som förvaltningen föreslår för att förhindra
och/eller reducera antalet framtida brister

Sammanfattning

Intern kontroll har genomförts inom området ”Attestreglementet”. Den interna
kontrollen har genomförts av ekonom på regionstyrelseförvaltningen.
Granskningen visar att riktlinjerna för attest uppsatta för regionen inom Gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden fungerar till största del
tillfredställande ute i verksamheterna. Förvaltningen bör dock fortsatt framhålla hur
förvaltningen tänker agera framåt när det gäller det aktuella kontrollområdet.
Genomförd attestkontroll avsåg två månader, februari (innan pandemin) samt april (i
pågående pandemi) detta för att se om resultatet skiljer sig åt på grund av pågående
pandemi. Resultatet blev att antalet brister ökade för april månad med 3,2 procent.
Brister som framkommit gäller främst hanteringen av fakturorna och beslutsattest.
Det handlar till exempel om verifikat där kvitto saknades, moms bokförts felaktigt,
förtydligande anteckning saknades samt att attestant ej återfanns i attestförteckning.
Ärendebeskrivning

Internkontrollplanen har utgjort grunden för internkontrollarbetet. Nu gällande
internkontrollplan för året 2020 fastställdes i juni 2020.
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Genomförd attestkontroll avsåg två månader, februari (innan pandemin) samt april (i
pågående pandemi) detta för att se om resultatet skiljer sig åt på grund av pågående
pandemi.
Rutinen för attester kontrollerades genom att granska:


Region Gotlands riktlinjer för attest följs



att behörig person beslutsattesterat.



att attestreglementets regler följs avseende attestbehörigheter,



att överordnad attesterat resor och telefon m.m.,



att relevanta anteckningar gjorts



att underlag finns där så krävs som styrker verifikatet.

Det som framkom är att resultatet från kontrollen av respektive månad har ett
liknande resultat. För februari har 7/38 eller 18,4 procent inte ett 100 procentigt
godkänt resultat av testet. Motsvarande värde för april uppgår till 8/37 eller 21,6
procent. Brister som framkommit gäller främst hanteringen av fakturorna och
beslutsattest. Det handlar till exempel om verifikat där kvitto saknades, moms
bokförts felaktigt, förtydligande anteckning saknades samt att attestant ej återfanns i
attestförteckning.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att antalet framtida brister kan förhindras och
reduceras genom informations- och utbildningsinsatser angående de riktlinjer som
gäller för attestreglemente. Informationsinsatser kommer att riktas till
skoladministratörer, avdelningschefer samt enhetschefer.
Målet är att den ekonomiska redovisningen skall vara korrekt i alla delar.
Beslutsunderlag

- Rapport till UAF intern kontroll 2020 GVN, RSF

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

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

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse/rapport

Pernilla Johnsson

Datum 11 januari 2021

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2020
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner rapporten med tillägget att
förvaltningen skall återkomma med förslag på en åtgärdsplan för att förhindra att
brister uppkommer framöver.
Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i ”Intern kontrollplan för
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2020” tagit fram de områden som skall
kontrolleras inom förvaltningen.
Områden och urval

Arbetet med intern kontroll har under 2020 varit fokuserat på ett område inom
redovisning av ekonomi. Följande områden har följts upp:


Attestreglementet

Verifikationer för februari samt april månader togs fram ur ekonomisystemet.
Dubbletter och verifikat utan beslutsattest har inte tagits med. Dessutom har
verifikat med attest från lönenheten uteslutits ur urvalet. Kontrollunderlaget
bestod därefter av 946 transaktioner för februari månad och 930 transaktioner för
april månad.
Antalet transaktioner har granskats enligt principen 250- vilket betyder att en av
de första 25 individerna valdes ut och därefter var n/25:e individ.

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Telefon 0498-26 90 00 vxl

E-post regiongotland@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803
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Ärendenr

Pernilla Johnsson

Kontroll och resultat

Attestkontroll

Rutinen för attester kontrollerades genom att granska att Region Gotlands
riktlinjer för attest följs, samt att behörig person beslutsattesterat. Med behörig
person menas att fakturan är attesterad av rätt person enligt attestreglementet
som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat. Genom stickprov
från transaktionslistan väljs ett antal verifikationer ut och säkerställs att
attestreglementets regler följs avseende attestbehörigheter, att överordnad
attesterat resor och telefon m.m., att relevanta anteckningar gjorts och att
underlag finns där så krävs som styrker verifikatet. Kontrollmånader för denna
kontroll har varit februari samt april. Orsak till att två månader används i aktuell
kontroll är för att se om pågående pandemi påverkar.
Verifikationer utan besluts- och granskningsattest har valts bort.
Även verifikationer med attest från löne-enheten har borttagits från kontrollunderlaget. Därefter har samtliga verifikationer valts ut för genomgång och
kontroll, totalt 946 stycken för februari och 930 stycken för april. Urvalet har
sedan granskats efter gransknings-principen 250-. För februari månad valdes
den 9:e transaktionen ut och därefter var 25:e individ. Granskning gjordes av
totalt 38 stycken verifikat. För april månad valdes den 25:e transaktionen ut och
därefter var 25:e individ. Totalt har 37 stycken verifikat kontrollerats.
Det som framkom är att resultatet från kontrollen av respektive månad har ett
liknande resultat. För februari har 7/38 eller 18,4% inte ett 100% godkänt resultat
av testet. Motsvarande värde för april uppgår till 8/37 eller 21,6%. Brister som
framkommit gäller dels hantering av fakturan, dels attestmässiga.
För februari var det tre verifikat där momsen inte bokförts i sin helhet och
två verifikat där en förtydligande anteckning saknades. Dessutom hade två
verifikat attesterats av attestant som inte fanns uppsatt i av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutad attestförteckning.
För april var det sex verifikat där kvitto saknades eller att momsen inte bokförts i
sin helhet och två verifikat där en förtydligande anteckning saknades. Däremot
hade samtliga verifikat attesterats av attestanter redovisade i av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutad attestförteckning.
Av de granskade fakturorna har fyra respektive fem attesterats av ersättare till
beslutsattestanten. Alla fanns upptagna i beslutad attestförteckning.
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Bedömning

Granskningen visar att riktlinjerna för attest uppsatta för regionen inom
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden fungerar till
största del tillfredställande ute i verksamheterna. Förvaltningen bör dock fortsatt
framhålla hur förvaltningen tänker agera framåt när det gäller det aktuella
kontrollområdet.
Det gäller främst att uppmana till att alltid bifoga kvitton som underlag. Dels för
att styrka gjorda inköp, dels för att säkerställa att eventuell moms hanteras på
korrekt sätt. Viktigt också att underlagen är tydliga och att notera syfte och mål
för det kan annars vara svårt för utomstående som inte är insatta i verksamheten
att veta vad som avses eller hur något är beräknat. Därutöver behövs även en
påminnelse göras om vikten att attestreglementet följs.
I förvaltningens internkontroll-plan nämns att framkommen brist vid tidigare
gjorda kontroller har varit att säkerställa att attestförteckningen uppdateras
kontinuerligt. Det är fortfarande aktuellt och det kan även noteras i förteckningen
med vem som är enhetschef. Vederbörande äger rätt att attestera alla ansvar inom
enheten, men som utomstående framgår det inte klart vem som kan göra det.
Vid granskningen framkom även att för vissa ansvar attesterar ersättare alla
fakturor och det mönstret finns för bägge månaderna. Det är ingenting som har
påverkat bedömningen i denna granskning, men är värt att notera.

Ekonomi och upphandling
Pernilla Johnsson
Ekonomikonsult

3 (3)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/59
29 januari 2021

Rolf Andersson
Försörjningschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Investeringsplan 2022-2032
Förslag till beslut

•

Investeringsplanen för år 2022-2032 godkänns.

Bakgrund

Investeringsplan ska tas fram enligt gällande tidplan för Region Gotland. Planen är
underlag för strategisk plan och budget 2022–2027 men även en prognos på perioden
till och med 2032.

Beslutsunderlag
Bilaga – investeringsplan 2022–2027
Bilaga 1 – investeringsplan lokaler 2022-2027

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

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

Folkmängd i Region Gotland efter ålder
Ålder /
År

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0-5

3 458

3 438

3 500

3 511

3 520

3 564

3 585

3 596

3 601

3 602

3 599

6-9

2 619

2 621

2 571

2 574

2 605

2 567

2 602

2 592

2 583

2 607

2 628

10-12

1 944

2 077

2 096

2 082

2 045

2 068

2 013

2 031

2 020

2 047

2 032

13-15

1 838

1 877

1 919

2 005

2 131

2 150

2 133

2 095

2 114

2 063

2 081

16-18

1 828

1 840

1 876

1 922

1 956

1 997

2 072

2 183

2 197

2 182

2 148

19-24

3 834

3 765

3 810

3 806

3 824

3 850

3 855

3 843

3 888

3 971

4 058

25-44

13 022

13 113

13 207

13 317

13 421

13 546

13 570

13 587

13 638

13 662

13 710

45-64

15 864

15 752

15 589

15 502

15 364

15 344

15 270

15 206

15 127

15 047

14 902

65-79

11 466

11 651

11 833

11 865

11 857

11 811

11 699

11 559

11 512

11 498

11 546

80-100
Totalt

3 813
59 686

3 952
60 086

4 084
60 486

4 303
60 886

4 564
61 286

4 789
61 686

5 088
61 886

5 394
62 086

5 608
62 286

5 808
62 486

5 983
62 686

Prognos 2020-03-03

Wisbygymnasiet förväntas få fler elever samtidigt som Vuxenutbildningen och Folkhögskolan expanderar. Detta har gjort att tillgången på lokaler blivit en begränsande faktor för verksamheternas
tillväxt. Antalet innevånare i åldersgruppen 16–18 år som kan söka till Wisbygymnasiet kommer att
öka med 321 (17 %) mellan år 2021 och 2027.
Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 kommer att öka med 47 st (1 0/00) mellan år 2021 och
2027.
Prognosen för vuxenutbildning är osäker men mycket tyder på att kompetensförsörjningsbristen
framöver kommer att innebära en ökning av behovet av vuxenutbildning. Det handlar dels om att
höja utbildningsnivån för kortutbildade, nyanlända och kunna erbjuda kompetenshöjande insatser
men även yrkesväxling för de som redan har ett arbete. Lärcentrumverksamheten inom Vuxenutbildningen förväntas växa de närmaste åren.

2. Framtida lokalisering av Gymnasie- och vuxenutbildnimng
Förvaltningen avser att starta en utredning om hur lokalbehoven för gymnasieskolan och Vuxenutbildningen ska lösas på lång sikt. För att kartlägga dagens lokalutnyttjande är en utredning genomförd gemensamt mellan Vuxenutbildningen och Wisbygymnasiet som analyserat beläggningen av
salar och verkstäder. Schemaläggning av verkstadslokaler och lektionssalar skall ske i samarbete
mellan skolorna. Det bör beaktas att vuxenutbildning till skillnad från ungdomsgymnasiet inte är
beroende av samma arbetstider eller terminstider varför det bör finnas möjligheter att kunna an-
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vända samma lokaler under olika tider. Beroende på var flaskhalsarna uppstår kommer alternativa
lösningar att tas fram.
2.1
Utrikesfödda
Denna prognos bygger på ca 75 anvisningar per år under 2020–2030.
2.2
Tillgänglighet, säkerhet och trygghet
Under 2019/2020 har omfattande investeringar gjorts på Wisbygymnasiet för att underlätta för elever med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk har skapats i Sävehuset och på gångbanor.
Översyn av akustisk miljö har gjorts. Ramper och automatiska dörröppnare. För att kunna möta behoven oavsett var inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet som de uppstår äskas 200 KSEK per år.

Efter genomgång av säkerhetsarbetet har åtgärder påbörjats såsom övervakning, elektroniska lås
samt överfallslarm. Detta i kombination med ett förbättrat arbete med personal och elever har höjt
säkerheten och tryggheten för personal och elever
För fortsatt säkerhetsarbete äskas 500 KSEK/år de följande åren.

3. Wisbygymnasiet (WG)
3.1
Elevprognos
Senaste prognosen är från 2020-03-03 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning och antaganden om byggnation.
Folkmängd 16–18 år i Region Gotland
Ålder / År
16-18

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1 828

1 840

1 876

1 922

1 956

1 997

2 072

2 183

2 197

2 182

2 148

Prognos 2020-03-03

WG:s lokalbehov är beroende av vilket programval eleverna gör och det är svårt att förutse hur eleverna kommer att välja. Därför är strävan att så många som möjligt av lokalerna är flexibla och passar samtliga program. De speciallokaler som behövs för yrkesprogrammen begränsas till endast det
som är specifikt för dessa yrkeskurser.
3.2

Broväg och Herkulesväg.

Förvaltningen har startat ett arbete för att kunna fortsätta verksamheten i norra Visby under överskådlig tid.
Lokalerna på Herkulesvägen är idag delvis slitna och motsvarar ej kraven för en modern undervisning. Behov finns för upprustning och anpassning av lokalerna för VF, EE, RX och BA. Kostnaden enligt den uppskattning som TKF gjort för att anpassa och renovera dagens lokaler uppgår till
ca 10 MSEK. Detta finns beviljat för 2020/2021.
Delar av lokalerna på Broväg är nyrenoverade och i gott skick.
3.3

Lundbygatan

75 % av lokalerna hyrs av Bergkvarabuss AB och 25 % hyrs av Wisbygymnasiet, anläggningsteknik. Tillhörande markytor disponeras av hyresgästerna enligt överenskommelse.
Tidigare har Wisbygymnasiet under ett antal år varit ensam hyresgäst med 25 %. Byggutbildning för
Komvux har hyrt en mindre del av fastigheten. Komvux har nu flyttat ut till annan lokal.
Region Gotland vill erbjuda denna lokal som permanent depå för den operatör som bedriver Gotlands Kollektivtrafik. Detta innebär att WG måste lämna fastigheten.
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Som långsiktig lösning är parterna överens om att WG skall flytta till en annan plats. Av undervisningsskäl är skolans önskemål är att bygga en separat paviljong i anslutning till övningsområdet.
Bygglov finns beviljat för detta. Uppskattad kostnad ca 5 MSEK.
Tekniska Nämnden (TN) hemställer hos Regionstyrelsen om ett tilläggsanslag med totalt 6 MSEK
för att uppföra paviljonger för anläggningsprogrammet. Uppförandet av utbildningsfaciliteterna ska
enligt TN ske på Gotland Grönt Centrum i egna lokaler.
I väntan på den långsiktiga lösningen har Bergkvarabuss AB och Wisbygymnasiets genomfört åtgärder för att öka säkerheten för elever och personal.
3.4

Solrosenområdet.

De flesta byggnader på Solrosenområdet har fått förnyad ventilation och värmeåtervinning som
uppfyller kraven på en modern, arbetsmiljövänlig och energieffektiv drift.
Polhemhuset (Fordons- och transportprogrammet (FT). Beslut att starta en ny inriktning mot
lastbil- och mobila maskiner. För detta har huset delvis återställts till ungefär den planlösning som
varit tidigare. Byggnaden är i stort behov av PU och verksamhetsanpassningar. För att kunna ta
emot elever har en skyndsam anpassning och utjämning av golvytan gjorts.
Hansahuset. Inga åtgärder planeras
Desideriahuset. Inga åtgärder planeras.
Steffenhuset. Inga åtgärder planeras.
Sävehuset. Inga åtgärder planeras.
E-huset. Inga åtgärder planeras.
Matsal och kök. Avdelningen för måltid på Regionstyrelseförvaltningen planerar en mindre ombyggnad av köket. En översyn av lokalytan där ev. borttagande av befintligt kapprum till förmån för
ökad sittyta samt mat- och diskstationer.
Idrottshallarna. Inga åtgärder planeras.

4. Gotlands folkhögskola (GFH)
Folkhögskolan finns i Hemse och Fårösund. Antalet elever förväntas vara oförändrat de närmaste
åren. Detta innebär att de åtgärder som planeras är underhåll och modernisering av befintliga lokaler. På lång sikt finns önskemål om att skapa nya utbildningsplatser. Vård och omsorg, omställning,
tolkutbildning
4.1

Hemse

Idag ca 200 elever varav ett 50-tal inackorderade. Utbildningen Livskraft har avslutats. En ny utbildning inom vård och omsorg har startats för nyanlända.
Foto och textilhuset har förändrat sina utbildningar och önskar därför en ombyggnad. Ta bort väggar, ordna en förbipassage. För detta äskas 100 KSEK till en förstudie.
Enligt den nyligen genomförda måltidsutredningens förslag berörs ej kök/matsal på Folkhögskolan.
Kök och matsal har behov av en förbättrad diskinlämning och diskutrustning. Arbetsmiljön idag är
inte acceptabel. För att hitta ett kostnadsförslag och en lämplig lösning äskas 400 KSEK till en förstudie.
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7.1.1 Elevhemmet Nygårds

Refererande till 2020 års strategisk plan och budget där bakgrund och beslut beskrivs i detalj.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har begärt en förnyad utredning på konsekvenserna av
om elevhemmet avvecklas utan att ersättas. Inga åtgärder planeras förrän det tagits förnyade beslut.
Temporära lösningar som är gjorda: nya utrymningsvägar, svartmögel borttaget, avloppen rensade.
Detta innebär att det idag inte är någon säkerhetsrisk att vistas i lokalerna.
4.2
Fårösund
Idag ca 150 studenter. Lokalerna i Fårösund hyrs av Offentliga Hus AB. Avtalen är tecknade mellan
GFH och hyresvärden. Region Gotlands policy är att alla externa hyresavtal tecknas av TKF och att
sedan verksamheterna hyr av TKF. Detta arbete är påbörjat och avslutas under 2021.

5. Vuxenutbildningen
5.1
Elevprognos
Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 är oförändrat mellan år 2021 och 2027.
Elevantal 2018-2020

2018
1664

2019
1886

2020
2391

2021

Antalet elever ökar stadigt till Vuxenutbildningen. Det finns flera orsaker; efterfrågan på rätt arbetskraft från offentliga och privata arbetsgivare, karriärväxling.
Det är svårt att prognostisera, elever från Uppsala Universitet Campus Gotland läser sfi, ökad
ohälsa i samhället vilket ger förändrad skolgång under livet. Mer studier som flex, del eller heldistans vilket medför anpassade lokaler och att undervisningen också sker på kvällar. Ökat antal elever innebär också behov av förstärkning inom personalgruppen t.ex. pedagoger, studiestödjare, Studie- och-yrkesvägledning och administration.
Särvux/Lärvux är en ny elevgrupp som idag är en del av Vuxenutbildningen. Det är svårt att prognosticera antalet elever men erfarenhet från Särskolan visar att det finns behov av anpassade salar,
yrkeslokaler och ytterligare tillgänglighetsanpassning. En kartläggning av målgruppens behov påbörjas i februari 2021.
5.2
Lokalbehov
Vuxenutbildningen har stora delar av sin verksamhet på Gesällgatan (fastighet Hackspetten 17).
Vuxenutbildningen har sedan 2020-08-01 tillgång till F-huset på Hackspetten (tidigare Lotsen) vilket förbättrat situationen. Vuxenutbildningen bedriver också verksamhet i lokaler som delas med
Wisbygymnasiet på Broväg (Svetsutbildning), Solrosen (Kock, finsnickeri, Yrkeshögskola samt
Vård och omsorgsutbildning). Vuxenutbildningen hyr också lokaler för byggutbildning i Flexhuset.

Vuxenutbildningens lokaler är inte anpassade och funktionella för dagens verksamhet. Detta i kombination med att det är för få ytor och rum. Brist på arbetsrum, idag används två fullstora klassrum
som kontor. Klassrummen är för små för dagens undervisningsgrupper.
Inom kort krävs stora investeringar i belysning, brandskydd, säkerhet och ventilation då aggregat
och system är gamla och behöver bytas ut.
Vuxenutbildningen behöver idag lokaler för såväl administration, teoretisk och praktisk undervisning som är mer flexibla då verksamheten snabbt förändras. Det behövs fler grupprum för studier
på egen hand men också för elever med särskilt stöd. Fler platser för distansstudier.
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För att klara den förväntade ökningen så prognosticerar Vuxenutbildningen behov av ytterligare
cirka 2-3 klassrum, 4 grupprum/samtalsrum, 6–8 arbetsplatser, personalrum, vilrum, tvättstuga och
förrådsutrymmen. Allt beror också på i vilken omfattning lokalerna kan nyttjas i samverkan med
Wisbygymnasiet.
Det förändrade utbudet behöver tillgång till anpassade lokaler för yrkesutbildningar (verkstad, restaurang, vård- och omsorg, elteknik med mera). Yrkesutbildningar och de lokalbehov som detta
medför ska samplaneras med Wisbygymnasiet. Idag bromsas uppstart och utveckling av yrkes- och
lärlingsvuxutbildningar på grund av bristande möjlighet att samutnyttja lokaler. En kartläggning är
genomförd 2020 som analyserat beläggningen av salar och verkstäder.
Schemaläggning av verkstadslokaler och lektionssalar sker idag i samma schemaprogram. Koordinering och dialog av verksamheterna och planeringsprocesserna skall utvecklas vidare med Wisbygymnasiet.
UAF kommer i samarbete med TKF att genomföra ett omfattande anpassnings- och underhållsarbete av de befintliga lokalerna. Planändringar, ny ventilation, vatten, värme och avlopp. Golv, tak
och belysning. För detta arbete finns 10 MSEK beviljat för år 2021 till 2023.
Vid detta arbete behöver evakueringslokaler erbjudas. Önskan att använda samma lokaler som skapas för renoveringen av Södervärnskolan och för Alléskolan. Detta gör att arbetet på Vuxenutbildningen kan ske därefter 2024-2025. Vuxenutbildningens huvudbyggnad som ska renoveras rymmer
idag ca 2500 kvm och antalet rum är 17 klassrum, till detta tillkommer Lärcentrumverksamheten
med tentamenssal, studietek, verkstad och Infotek.
Lokalerna på Gesällgatan 7 består av en huvudbyggnad som ägs av Region Gotland och en paviljong som hyrs av en extern hyresvärd. Paviljongen har stora brister bland annat i temperaturreglering och ljudmiljön. En plan för att ersätta paviljongen behöver göras under 2021.
(se ovan punkt 3; Framtida lokalisering av Gymnasie- och vuxenutbildning)
Hackspettenkvarteret med många olika verksamheter

Polhemskolan

Arbetsmarknads- och
Integrationsenheten

Modersmålsenheten
Barn- och elevhälsan
”Sjöfartspaviljongen”,
Särskola.

Lotsen, mottagningsenhet för nyanlända

”Långa längan” Planerat för
praktisk/estetiska ämnen.

Vuxenutbildningen
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6. Arbetsmarknads- och Integrationsenheten
Inga planerade åtgärder.

7. Ungdomsenheten
Ungdomsgårdarna på Gotland emotser motsvarande ökning som högstadieskolorna. I åldersgrupperna 10-18 år prognosticeras en ökning på 440 ungdomar. (10%)
Fårösund, samverkar tillsammans med Bubblan. Finns sedan 2019 i samma byggnad som Fårösundskolan. Nyrenoverade lokaler. Tillgång till idrottshall. Mindre ombyggnader för att återställa
från bibliotek till ungdomsgårdsverksamhet. Kostnad 100 KSEK. Inga övriga åtgärder planerade.
Slite (BUBBLAN), samverkar tillsammans med Fårösund. Bubblan Ungdomsgård ligger i Solklintsskolan lokaler. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick. Inga åtgärder planeras.
Roma (AMOR), samverkar tillsammans med Citygården. Amor Ungdomsgård delar byggnad med
bibliotek och apotek. Nyrenoverade lokaler och inga övriga åtgärder planeras.
Hemse (HUGG), samverkar tillsammans med KUFF. HUGG ungdomsgård finns på övervåningen i kommunhuset. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick. Belysning och trygghetsskapande åtgärder behövs i närheten av lokalen. Kostnad cirka 100 KSEK. fördelning?
Klintehamn (KUFF), samverkar tillsammans med HUGG. Finns i anslutning till Klinteskolan och
delar byggnad med idrottshallen och har även tillgång till denna på fredagskvällarna. Slitna lokaler
med behov av periodiskt underhåll. Efter renovering äskas 50 KSEK till inventarier. Inga övriga åtgärder planeras.
Visby, Gråbo (PUMA), Puma finns i egna lokaler i anslutning till Gråboskolan. Delar lokaler med
storbarnsfritids. Tillgång till idrottshall.
Visby, Solberga (Citygården), samverkar tillsammans med Amor. Finns i Solbergaskolans elevcafé. Behov av samtalsrum. Bättre belysning av skolgården utanför Citygården för att öka säkerhet
och trygghet. Kameraövervakning. Kostnad ca 50 KSEK.
Visby, Korpen, (Fenix ungkulturhus), är en mötesplats för ungdomar mellan 16–25 år. Fenix
finns i ett eget hus på Korpenområdet vid Norra Hansegatan 4 i Visby. Huset är i dåligt skick och
är i behov av ombyggnad av ventilation, vatten och avlopp. Även utbyte av golv, innertak och modernare belysning. Förstudie och kostnadsuppskattning beställs under 2021. Behövs även ses över
brandlarm och inbrottslarm. Kostnad cirka 300 KSEK
För ett omfattande PU kalkyleras enligt nyckeltalet 10 KSEK/m2 och en yta på 540 m2 en totalkostnad på 5,4
MSEK år 2023. Tillkommer en kostnad för inventarier efter PU ca 500 KSEK.
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Investeringsäskanden
2022-2027 + prognos 2028-2032
Nämnd/Förvaltning: GVN/UAF, rev 210201
GVN/UAF
Kategori 1, Lokaler

Projekttext

Prio
Investering
1,2,3 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Total

Prognos

2022-2027 2028-2032

Kapitalkostnad
2023 2024 2025 2026

Pott
Maskiner, inventarier
Pott maskiner, verktyg, inventarier (100/år)
Investeringar enligt plan
Wisbygymnasiet
Möbler inventarier

3 200
1

Renovering och anpassning. 10 mnkr beviljat
Vuxenutbildningen
2020-2021. Genomförs 2022-2023
1
Vuxenutbildningen
Möbler inventarier
Nya investeringsförslag

3 200

3 200

3 500

3 500

300
5000

4000
1 000

700

Wisbygymnasiet/Vux/
ungdomsgårdar

Tillgänglighet: Syn, hörsel, allergi mm
Säkerhet: Belysning, kortläs, kameror, larm

1

700

Wisbygymnasiet
Fenix Ungkulturhus
Totalt investeringar

Lokaler för anläggningsteknik
Verksamhetsanpassning, renovering

1
1

5 000

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3 200

5400
14 200 14 300

700

3 900

700

3 900

700

4 200

700

4 200

19 800

17 500

300

24

24

24

24

9 000
1 000

400
0

720
80

720
80

720
80

56

112

168

224

4 200

5 400
39 700

3 500

21 000

400
400
400
400
0
432
432
432
880 1 768 1 824 1 880

lokalinvesteringar – prioritetsordnas
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på investerat kapital. Inkluderar internränta med två procent. Kapitalkostnad för pott beräknas inte.

pitalkostnad
2027 2028

räknas inte.

24

24

720
80

720
80

280

336

400
400
432
432
1 936 1 992

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/223 och BUN 2020/1270
18 januari 2021

Fredrik Johansson
Utredare

Barn- och utbildningsnämnden /
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss från regionfullmäktige gällande förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken
Förslag till beslut

•

Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Ett förslag gällande organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken på Gotland har remitterats till de båda utbildningsnämnderna.
Nämnderna föreslås komma med synpunkter på förslag till organisation och
ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas reglementen.
Förslaget är bland annat att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där
även resurserna kring skolskjuts ska organiseras. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Bedömningen är att
nämnden godkänner förslaget till yttrande som sitt eget.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige har remitterat ett förslag gällande organisatorisk förändring av
strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken på Gotland till tekniska nämnden, hälso- och
sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden.
Remissinstanserna föreslås komma med synpunkter på förslag till organisation och
ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas reglementen. Förslag
till organisation beslutas på budgetberedningen i maj 2021 enligt regionfullmäktiges
beslut1.
I remissunderlaget finns förslag till samlad organisation för den allmänna och
särskilda kollektivtrafiken: ”Genom att koncentrera resurser på ett och samma ställe
istället för att sprida dem inom olika förvaltningar kan kompetensen inom
upphandling och uppföljning höjas. Förslaget är att ansvaret för all trafik samlas i
1

RF § 199, 2020-11-16. Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken
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teknikförvaltningen, där även resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska
organiseras”2.
En tjänst som kollektivtrafikstrateg föreslås vidare tillsättas på
regionstyrelseförvaltningen. Tjänstens huvudsakliga ansvarsområde ska utgöras av att
i samverkan och dialog med näringsliv och intresseorganisationer ta fram, genomföra
och följa upp det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Tekniska nämnden föreslås ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands
kommun som regional kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt
trafikförsörjningsprogram, där ansvaret föreslås flyttas till regionstyrelsen.
Förslagen har tagits fram i dialog med teknikförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och med utgångspunkt i rapporten Kollektivtrafiken på
Gotland3.
Bedömning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande som bifogas. Yttrandet är
sammanställt utifrån synpunkter från verksamheten: skolskjuts, kommunikation,
ekonomi och särskola. Bedömningen är att nämnden godkänner förslaget till yttrande
som sitt eget.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats: Förvaltningen bedömer att
ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta beslut med anledning av
jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet eller det ekonomiska perspektivet.
När det gäller barn- och elevperspektivet så är bedömningen att detta perspektiv så
långt som det är möjligt har omhändertagits i förslaget till yttrande som bifogas.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-18
 Yttrande över remiss gällande förutsättningar för organisatorisk förändring av strategiskt
uppdrag för kollektivtrafiken, 2021-01-18
 RF § 199, Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken, 2020-11-16
 Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken, 2020-09-22

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen/ regionfullmäktige

2
3

RF § 199, 2020-11-16. Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken
Trivector rapport 2020:39, 2020-04-09. Kollektivtrafiken på Gotland - Förslag på organisation och ansvarsfördelning
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Ärende: GVN 2020/223

Region Gotland

18 januari 2021

Yttrande över remiss gällande förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken
Yttrande

I remissunderlaget1 står att ”Nämnderna föreslås komma med synpunkter på förslag
till organisation och ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas
reglementen”. Vidare står att ”Förslaget är att ansvaret för all trafik samlas i
teknikförvaltningen, där även resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska
organiseras” samt att ”En tjänst som kollektivtrafikstrateg föreslås vidare tillsättas på
regionstyrelseförvaltningen – för det regionala trafikförsörjningsprogrammet.”.
Nämnderna föreslås komma med synpunkter på förslag till organisation och
ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas reglementen.
Utifrån frågeställningen så görs följande bedömningar:
Finns något som särskilt bör lyftas utifrån gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens (GVN) perspektiv?


Remissen berör till större delen barn- och utbildningsnämndens (BUN)
verksamhet (skolskjuts).



GVN har inget ansvarsområde kring de föreslagna
organisationsförändringarna (i reglemente eller delegationsordning).



GVNs elever omfattas inte av rätten till skolskjuts enligt skollagen. Elevens
hemkommun ska dock stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan
bostaden och skolan, om färdvägen är minst sex kilometer2. Bidrag till
elevresor beslutas av gymnasieantagningen3.



Gymnasieelever som bor på landsbygden har möjlighet att resa kostnadsfritt
med landsbygdstrafiken (kollektivtrafikens linjetrafik) genom Bussiga kortet4.
Bussiga kortet gäller alla barn och ungdomar, samt under alla dagar på året,
vilket är en mycket bra förmån för Gotlands barn och ungdomar.

RF § 199, Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken, 2020-11-16 samt
regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-22 (ärendenummer RS 2019/968)
2 Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19911110-om-kommunernas-skyldighet-att_sfs-1991-1110 (hämtad 2021-0115)
3 Regler gällande resebidrag. Gäller heltidsstuderande på Gotland vid kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning på gymnasial
nivå eller påbyggnadsutbildning inom vuxenutbildningen. Länk: https://www.gotland.se/104034 (hämtad 2021-01-15)
4 Om Bussiga kortet. Länk: https://www.gotland.se/13048 (hämtad 2021-01-15)
1
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För de barn och ungdomar som nyttjar det fria skolvalet så erbjuds samma
möjligheter med Bussiga kortet.



För de gymnasieungdomar som får för lång restid erbjuds
inackorderingsbidrag för att kunna hyra ett rum i närheten av skolan.



Bussiga kortet hanteras redan av teknikförvaltningen (kollektivtrafiken).



Motsvarande förmåner finns ej för GVNs övriga elever/deltagare på den
kommunala vuxenutbildningen, Gotlands folkhögskola eller övrig
verksamhet.



För GVN är det av stort intresse att Gotland har en fungerande allmän
kollektivtrafik så att barn, ungdomar och vuxna kan komma till de
utbildningar och insatser som erbjuds.
Övriga bedömningar och synpunkter



Det är något otydligt i det utskickade remissunderlaget vad som efterfrågas
kring skolskjutssansvaret, om det är barn- och utbildningsnämnden eller
tekniska nämnden som föreslås få huvudmannaansvaret för skolskjuts, eller
om det är nämnderna som ska föreslå hur detta ansvar ska fördelas.



I remissunderlaget finns inget förslag eller fråga kring ekonomi eller
budgetflytt vid en eventuell organisationsförändring. Detta får antas hanteras
senare i processen.



Det saknas en risk och konsekvensanalys kring de föreslagna
organisationsförändringarna i remissunderlaget.

Förslaget att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen (TKF), där
även resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska organiseras.
Utifrån frågeställningen så görs följande bedömningar:
Kommer organisationsförändringen bli positiv eller negativ utifrån
verksamheternas/skolans/elevernas/vårdnadshavarnas synvinkel?


Bedömningen är att hur verksamheten är organiserad ska inte spela någon
roll för dem vi finns till för. Kontakten mellan trafikorganisationen (TKF)
och skolan, samt övrig verksamhet inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF), kommer även i framtiden att vara viktig för att
tillhandahålla en god service för elever, deltagare och vårdnadshavare.



Samverkan mellan trafikavdelningen på TKF och UAF är avgörande för att
regionen ska kunna erbjuda ett så bra utbud som möjligt till alla på Gotland,
oavsett vart elever/deltagare bor. Precis som idag behövs rutiner för
kontinuerliga möten och uppföljningar.
Vilka fördelar och nackdelar finns det med organisatorisk flytt av
verksamheterna till teknikförvaltningen (TKF)?



Alla som arbetar med kollektivtrafik och samhällsbetalda resor kommer att
sitta fysiskt nära och ha en gemensam chef. Bedömningen är att det kommer
göra arbetet lättare att samordna och effektivisera trafiken. Medarbetarna
kommer arbeta med trafikfrågor som skolskjutsar, färdtjänst, sjukresor,
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allmän kollektivtrafik och rent operativt borde det förenkla arbetet med att
synkronisera trafiken på bästa möjliga sätt.


Det blir en mer effektiv uppföljning av kostnader och planering då Region
Gotland som beställare arbetar samordnat mot alla avtalspartners.



Det kan upplevas negativt att UAFs koordinator för skolskjuts inte kommer
att sitta centralt på förvaltningen. Detta bör inte påverka servicegraden
gentemot verksamheten, men i rollen ingår att vara sakkunnig inom bland
annat skollagen och förvaltningsrätt, vilket kan ses som en förlust.

En tjänst som kollektivtrafikstrateg föreslås vidare tillsättas på
regionstyrelseförvaltningen – för det regionala trafikförsörjningsprogrammet
Bedömningen är att detta bäst besvaras av regionstyrelsen och/eller tekniska
nämnden. Samma sak gällande att ansvaret för det regionala
trafikförsörjningsprogrammet föreslås flyttas till regionstyrelsen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Region Gotland
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Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-16

RF § 199

Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken

RS 2019/968

Regionfullmäktiges beslut

Förslaget remitteras för yttrande till tekniska nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Remissyttrande ska lämnas regionstyrelsen senast den
1 februari 2021.
x Förslag till organisation beslutas på budgetberedningen i maj 2021.
x

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att till budgetberedningen hösten 2020
ta fram förslag till samlad organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken och att redovisa modell, roll och uppdrag för en funktion som strateg för
kollektivtrafiken. Förslaget har tagits fram i dialog med teknikförvaltningen, hälsooch sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och med utgångspunkt i rapporten Kollektivtrafiken på Gotland.
Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Idag fullgör
tekniska nämnden Region Gotlands uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. På tjänstemannanivå ligger ansvaret
under teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet. I rapporten Kollektivtrafiken på
Gotland framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling
gör att arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning
och en renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska
frågorna ges mer utrymme.
Förvaltningen föreslår att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där
även resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska organiseras. Tekniska nämnden
föreslås ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som regional
kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram,
där ansvaret föreslås flyttas till regionstyrelsen.
forts

48 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-16

RF § 199 forts
RS 2019/968

En tjänst som kollektivtrafikstrateg föreslås tillsättas på regionstyrelseförvaltningen.
Tjänstens huvudsakliga ansvarsområde ska utgöras av att i samverkan och dialog
med näringsliv och intresseorganisationer ta fram, genomföra och följa upp det
regionala trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är ett strategiskt viktigt
dokument som ska fungera som en länk mellan den regionala utvecklingsstrategin
och det operativa kollektivtrafikarbetet. I tjänsten ska en nära dialog med tekniska
nämnden och den operativa enheten för kollektivtrafik ingå, för att tillse en god
förankring av mål och strategier.
Förvaltningen föreslår att förslagen i denna tjänsteskrivelse remitteras till tekniska
nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Remissinstanserna föreslås komma med synpunkter på förslag till
organisation och ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas
reglementen, senast den 1 februari 2021. Regionstyrelsen föreslås behandla ärendet
om förändrad organisation och förändring av reglementen i budgetberedningen maj
2021. Reglementsändringar beslutas slutgiltigt i regionfullmäktige.
Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Idag fullgör
tekniska nämnden Region Gotlands uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. På tjänstemannanivå ligger ansvaret
under teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet. I rapporten Kollektivtrafiken på
Gotland framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling
gör att arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning
och en renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska
frågorna ges mer utrymme.
Förvaltningen föreslår att delar av ansvaret för fullgörandet av uppdraget som
regional kollektivtrafikmyndighet flyttas till regionstyrelsen. En tjänst som kollektivtrafikstrateg föreslås tillsättas på regionstyrelseförvaltningen. De operativa frågorna
som rör själva verkställigheten av trafiken föreslås även fortsättningsvis organiseras
inom teknikförvaltningen. Vi bedömer att detta kommer att kräva ändringar i
nämndernas reglementen.
Förslag till samlad organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken.
Genom att koncentrera resurser på ett och samma ställe istället för att sprida dem
inom olika förvaltningar kan kompetensen inom upphandling och uppföljning höjas.
Förvaltningen föreslår att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där
även resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska organiseras. Tekniska nämnden
föreslås ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som regional
kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram,
där ansvaret föreslås flyttas till regionstyrelsen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-16

RF § 199 forts
RS 2019/968

De bestämmelser som reglerar respektive verksamhet gentemot kommunmedborgarna bör respektive nämnd ansvara för, men tillämpningen av de olika
regelverken bör hanteras inom teknikförvaltningen.
Strateg för kollektivtrafiken
Regionstyrelsen ansvarar för regionala utvecklingsfrågor och de uppgifter som ligger
inom det regionala utvecklingsansvaret. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen ska
ha det strategiska ansvaret avseende trafikförsörjningsprogram och integrering av
kollektivtrafikkompetens i processerna för regional utveckling. En tjänsteperson med
denna kompetens föreslås anställas vid regionstyrelseförvaltningen.
Samhällsbehoven ska vara i fokus vid planering av kollektivtrafik och samplanering
med infrastruktur, näringsliv, miljö och fysisk planering av bostäder m.m. är därför
viktig. Planeringen ska bygga på en helhetssyn på de olika trafikslagen. Tjänstens
huvudsakliga ansvarsområde ska utgöras av att i samverkan och dialog med näringsliv och intresseorganisationer ta fram, genomföra och följa upp det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är ett strategiskt viktigt dokument som ska
fungera som en länk mellan den regionala utvecklingsstrategin och det operativa
kollektivtrafikarbetet. I programmet fastställs strategiska mål för kollektivtrafikens
utveckling.
I tjänsten som kollektivtrafikstrateg ingår en nära dialog med tekniska nämnden och
den operativa enheten för kollektivtrafik för att tillse en god förankring av mål och
strategier. I uppdraget ingår också att utifrån strategier, program, policys och planer
antagna av regionfullmäktige och/eller regionstyrelsen samt i förekommande fall
nationella myndigheter och EU att:
-

Strategiskt analysera omvärld, nuläge och utvecklingsbehov.
Samordna, implementera och följa upp utvecklingsarbete relaterat till
ansvarsområdet.
Leda och delta i relevanta nätverk.
Handlägga motioner och medborgarförslag samt bistå med underlag till
förtroendevalda i samband med exempelvis interpellationssvar.
Som sakkunnig föredra ärenden inför regionstyrelsen och tekniska nämnden.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-16

RF § 199 forts
RS 2019/968

Processen framåt
Förvaltningen föreslår att förslagen i denna tjänsteskrivelse remitteras till tekniska
nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Remissinstanserna föreslås komma med synpunkter på förslag till
organisation och ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas
reglementen. Remissyttrandena ska lämnas till regionstyrelsen senast den 1 februari
2021. Synpunkterna kommer därefter att sammanställas och regionstyrelsen föreslås
behandla ärendet om förändrad organisation och förändring av reglementen i
budgetberedningen maj 2021. Reglementsändringar beslutas slutgiltigt i regionfullmäktige.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
Regionstyrelsen 2020-10-22, § 304
Skickas till
Tekniska nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens
arbetsutskott

Protokollsutdrag
GVN AU § 8

Sammanträdesdatum 2021-01-19

GVN AU § 8

Extra ärende: APL på gymnasiet

GVN 2021/56

Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

•

Förvaltningen ges i uppdrag att årligen rapport till nämnden i juni och december
hur arbetet med APL på gymnasiet går.

Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att förvaltningen ges i uppdrag att årligen
rapport till nämnden i juni och december hur arbetet med APL på gymnasiet går
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Svar på frågor

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

28 januari 2021

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Svar på frågor från arbetsutskottet.
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

1. KAA – Vad händer med de som vi inte fångar upp i systemet. Hur fångar

ni upp alla ungdomar.

Svar: I systemet som vi har får vi regelbundna listor på ungdomar som ej är

inskrivna på gymnasieutbildning. Vi söker upp dessa unga genom brev, sms,
telefonsamtal och uppsökande verksamhet (knackar dörr) Med alla unga ser vi till
att få kontakt, lyssna in vad de gör – vissa studerar utomlands, vissa jobbar osv.
De som ej vare sig arbetar eller studerar erbjuder vi stöd i form av coachning,
vägledning och samtal. Det är frivilligt så de unga kan tacka nej. Är de yngre än
18 finns vissa rutiner utifrån bedömningar av ex. orosanmälan eller liknande (om
medarbetare bedömer risker för den unge av ngt slag)
Vi fortsätter motivera till att ta emot stöd om man vid första kontakten säger nej.
2. Feriejobb – hur många fick vi ut i arbete i somras?
Svar: 232 ungdomar fick feriejobb under sommaren 2020 mot planerade 180
ungdomar.

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens
arbetsutskott

Protokollsutdrag
GVN AU § 10

Sammanträdesdatum 2021-01-19

GVN AU § 10

Extra ärende: Studieförbund

GVN 2021/57

Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

•

Förvaltningen ges i uppdrag att granska bidragen till studieförbund via
internkontroll.

Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att förvaltningen ges i uppdrag att granska
bidragen till studieförbund via internkontroll
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/222
2 februari 2021

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss. Revidering Internationell strategi för Region Gotland
Förslag till beslut

•

Nämnden ger arbetsutskottet i mars i uppdag att bevara remissen till
Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av
regionfullmäktige, § 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025.
Målen är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det
internationella arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat
lärande och kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Då de årliga uppföljningarna har visat att strategin fyller sitt syfte för inriktning och
avgränsning av det internationella arbetet, är förslaget till reviderad internationell
strategi för Region Gotland huvudsakligen en aktualiserad version. Mål och syfte är
desamma, liksom ansvarsfördelningen.
Beslutsunderlag
Remiss. Revidering Internationell strategi för Region Gotland

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 348

Revidering Internationell strategi för Region
Gotland

RS 2020/1254
Regu § 56

Regionstyrelsens beslut
x

Förslag till reviderad internationell strategi för Region Gotland 2021-2024 sänds på
remiss till Region Gotlands nämnder.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av regionfullmäktige, § 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands internationella
arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025. Målen är att
främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt
på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det internationella
arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat lärande och
kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Då de årliga uppföljningarna har visat att strategin fyller sitt syfte för inriktning och
avgränsning av det internationella arbetet, är förslaget till reviderad internationell
strategi för Region Gotland huvudsakligen en aktualiserad version. Mål och syfte är
desamma, liksom ansvarsfördelningen.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att i den mån det finns risker eller problem
med strategins genomslag i nämnder och förvaltningar så beror det på andra orsaker
än strategins utformning. En revidering av strategin utgör ett tillfälle att samla in
erfarenheter och medskick från nämnder och förvaltningar kring internationellt
strategiskt arbete. Utfallet av en intern remiss till samtliga nämnder av förslaget bör
därför kompletteras med frågor kring hur de upplever att arbeta med strategin och
hur de ser på strategins genomslag i den egna verksamheten.
Region Gotlands internationella strategi 2017-2020 har varit betydelsefull för att ge
ramar och tydlighet avseende mål, samarbeten i internationella nätverk, samt ansvarsfördelning och roller för olika funktioner i Region Gotlands interna organisation. Det
visar den årliga uppföljningen av Region Gotlands internationella strategi 2017-2020.
Uppföljningen visar även att integrering av det internationella arbetet, omvärldsbevakning och samarbeten inom de prioriterade internationella nätverken bedrivs i
varierande omfattning och intensitet av förvaltningarna.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 348 forts
RS 2020/1254
Regu § 56

Inom ramen för Region Gotlands interna internationella nätverk har några faktorer
som påverkar genomförandet identifierats:
Det finns ett intresse och en nyfikenhet att arbeta med internationella projekt och
samarbeten, samtidigt så sätter resurser i form av tid, konkurrerande uppdrag och
budget ramar för vad som hinns med.
Det finns en vana av att arbeta med projekt som arbetsform och i nätverk, men linjeorganisation och projekt måste koppla an till varandra, för att projektresultat ska ge
mervärde.
Det finns erfarenheter av att söka externfinansiering inte minst från nationella källor,
men det behövs stöd i omvärldsbevakning av internationella utlysningar och i
ansökningsförfarandet samt i rapporteringen.
Regionstyrelseförvaltningen ser att etablerandet under 2020 av projektkontoret på
avdelningen för regional utveckling (RU) ökar möjligheterna för förvaltningarna att
få stöd i att utveckla sina verksamheter med att driva fler externfinansierade och
internationella projekt. Projektkontorets huvudsakliga inriktning är inte internationalisering i sig. Men den internationella strategins inriktning mot omvärldsbevakning, nätverkande och extern finansiering ligger i linje med projektkontorets
funktion. Projektkontoret och EU-samordnaren är dessutom del av den funktion
som kallas finansieringsteamet på RU, vilket ger samordningsvinster.
För att få en aktualiserad bild av läget i nämnder och förvaltningar, vore det värdefullt att i samband med en revidering låta nämnder och förvaltningar signalera
erfarenheter och medskick kring hur de ser på att arbeta med internationellt samverkan och internationella projekt. Därför föreslås en remissperiod från den 1 januari
2021 till den 15 mars 2021.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionalt utvecklingsutskotts förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
Skickas till
Samtliga nämnder

57 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS 2020/1254

2020-10-26

Bilaga Förslag reviderad internationell strategi för Region Gotland 2021-2024

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av regionfullmäktige,
§Rf 31. Målen är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det internationella arbetet
sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat lärande och kunnande, för att utveckla
verksamheternas kvalitet. Strategin följs upp årligen och redovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelsen ansvarar för övergripande samordning och för relationerna i de internationellt
prioriterade nätverken. Nämnderna ansvarar för integration av internationella perspektiv i
verksamheten.
Bifogat förslag utgår från att reviderad internationell strategi för Region Gotland huvudsakligen
utgör en aktualiserad version utifrån nya förutsättningar och arbetet med Vårt Gotland 2040, ny
regional utvecklingsstrategi för Gotland. Mål och syfte är däremot desamma, liksom
ansvarsfördelningen, som i Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020.
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Vi välkomnar även synpunkter på
strategins användbarhet i er nämnd och förvaltning:
- Hur upplever ni att arbeta med strategin?
- Vilka möjligheter och hinder upplever ni med internationellt arbete?

Nuvarande lydelse
Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020
Gotland påverkas alltmer av
omvärlden. Den ökade
globaliseringen och
regionernas ökade betydelse i
Europa innebär att Region
Gotland, med ansvar för
regional utveckling och tillväxt,
har en viktig roll att fylla
internationellt som företrädare
för Gotland och därmed
säkerställa att regionens
intressen och internationella
samarbetsmöjligheter
tillvaratas.
Gotland har lång erfarenhet av
att arbeta internationellt.
Redan under tidigt 1990-tal

Föreslagen lydelse i kursiv
gulmarkerad text
Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020
2021-2024
Gotland påverkar och påverkas
alltmer av omvärlden. Som öregion har Gotland alltid varit
öppet för influenser från
omvärlden, något som
fortfarande är fallet, inte minst
genom internationellt
samarbete. Allt detta stärker
förmågan till förnyelse och
omställning.
Den ökade globaliseringen och
regionernas ökade betydelse i
Europa innebär att Region
Gotland, med ansvar för
regional utvecklingspolitik
regional utveckling och
tillväxt, har en viktig roll att
fylla internationellt som

Kommentar

Tillägget knyter an till lydelser I
förslag till ny regional
utveckligsstrategi för Gotland,
Vårt Gotland 2040.

Enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar och
förordningen om regionalt
tillväxtarbete har regionerna
och Gotlands kommun ansvar

engagerade sig Gotland i flera
europeiska nätverk med
koppling till strategisk
utveckling i örelaterade frågor
samt Östersjöfrågor. När det
kommer till EU-finansierade
projekt har Gotland drivit och
deltagit i flertalet projekt.
Gotland har även en lång
tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i
bland annat Tanzania och
Ukraina. Detta har framför allt
gjorts via finansiering från
Internationellt centrum för
lokal demokrati (ICLD).

Förutsättningar
Ett framgångsrikt
internationellt samarbete
kräver fortlöpande
kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som
bland tjänstepersoner.
Språkkunskaper, kunskaper om
det europeiska samarbetets
verktyg och möjligheter,
kunskaper om
samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner,

företrädare för Gotland och
därmed säkerställa att
regionens intressen och
internationella
samarbetsmöjligheter
tillvaratas.
Region Gotland har lång
erfarenhet av att arbeta
internationellt. Samarbeten
inom EU underlättas av att det
finns gemensamma strukturer
och finansieringsmöjligheter.
Samtidigt sker samarbeten
även med regioner utanför EU.
Geografin avgör inte val av
samarbetspartners, utan det är
mervärdet i Region Gotlands
verksmhetsutveckling och
mervärdet för Gotland och
gotlänningarna som är
avgörande.
Redan under tidigt 1990-tal
engagerade sig Gotland i flera
europeiska nätverk med
koppling till strategisk
utveckling i ö-relaterade frågor
samt Östersjöfrågor. När det
kommer till EU-finansierade
projekt har Gotland drivit och
deltagit i flertalet EU-projekt.
Region Gotland har även en
lång tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i bland
annat Tanzania och Ukraina.
Detta har framför allt gjorts via
finansiering från Internationellt
centrum för lokal demokrati
(ICLD).
Förutsättningar
Ett framgångsrikt
internationellt samarbete
kräver fortlöpande
kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som
bland tjänstepersoner.
Språkkunskaper, kunskaper om
det europeiska samarbetets
verktyg och möjligheter,
kunskaper om
samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner,

för det regionala
tillväxtarbetet i sina respektive
län. Från 2021 byter
politikområdet namn från
regional tillväxtpolitik till
regional utvecklingspolitik.
Region Gotland avser här
Gotlands kommun. Tillägget
med Region tydliggör att det är
organisationen Region Gotland
som avses.
Tillägget ersätter tidigare
lydelser och betonar
mervärdet för måluppfyllse
enligt regionala prioriteringar
och verksamhetsmål.

kompetens i projektledning
och projektarbete i samband
med internationellt samarbete
är några exempel på
kunskapsområden som kan
stärka och utveckla Gotlands
roll på den internationella
arenan.

kompetens i projektledning
och projektarbete i samband
med internationellt samarbete
är några exempel på
kunskapsområden som kan
stärka och utveckla Gotlands
roll på den internationella
arenan.

De rådande ekonomiska
förutsättningarna inom Region
Gotland medför stor
arbetsbelastning på de olika
förvaltningarna. Detta får dock
inte lägga hinder i vägen för ett
strategiskt fortsatt
utvecklingsarbete. Även om
arbetet med till exempel EUprojekt kan ses som
tidskrävande är det, om
kärnverksamheten får stå i
fokus, en investering för
framtiden som utvecklar
medarbetarna och
organisationen samtidigt som
det kan tillföra externa medel.
Syfte
Syftet med den internationella
strategin är att klargöra hur
Region Gotlands
internationella arbete ska
bidra till att uppnå de
strategiska mål som finns i det
regionala
utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, vilket är Region
Gotlands övergripande
styrdokument för hur Gotland
vill möta framtidens
utmaningar tillsammans med
näringslivet, myndigheter,
civilsamhället, akademi och
andra aktörer.

De rådande ekonomiska
förutsättningarna inom Region
Gotland medför stor
arbetsbelastning på de olika
förvaltningarna. Detta får dock
inte lägga hinder i vägen för ett
strategiskt fortsatt
utvecklingsarbete. Även om
arbetet med till exempel EUprojekt kan ses som
tidskrävande är det, om
kärnverksamheten får stå i
fokus, en investering för
framtiden som utvecklar
medarbetarna och
organisationen samtidigt som
det kan tillföra externa medel.
Syfte
Syftet med Den internationella
strategin är att klargöra hur
Region Gotlands
internationella arbete ska bidra
till att uppnå de strategiska
målen som finns i den
regionala utvecklingsstrategin
Vårt Gotland 2040, som är en
strategi för en långsiktig
hållbar regional utveckling för
Gotland. det regionala
utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, vilket är Region
Gotlands övergripande
styrdokument för hur Gotland
vill möta framtidens
utmaningar tillsammans med
näringslivet, myndigheter,
civilsamhället, akademi och
andra aktörer.
Strategin syftar även till att ge
ramar för tydliggöra hur
Region Gotlands samtliga
nämnder och förvaltningar i
större utsträckning kan att

Strategin syftar även till att
tydliggöra hur Region Gotlands
samtliga nämnder och
förvaltningar i större
utsträckning kan integrera det
internationella arbetet i sina
verksamheter för att kunna

Den regionala
utvecklingsstrategin Vårt
Gotland 2040 ersätter Vision
2025.

Strategin sätter mål och
avgränsar, själva arbetet med
att integrera internationellt

förstärka, förbättra och
utveckla Gotland.

integrera det internationella
arbetet i sina verksamheter.
för att kunna förstärka,
förbättra och utveckla Gotland.

Mål
De övergripande målen för
Region Gotlands
internationella strategi är:
 att främja internationellt
utbyte för en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt
 att utveckla Region Gotlands
verksamheter.

Mål
De övergripande målen för
Region Gotlands
internationella strategi är:
 att främja internationellt
utbyte för en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling och tillväxt
på Gotland, samt
 att utveckla Region Gotlands
verksamheter.

Internationalisering ska vara
integrerat i Region Gotlands
samtliga verksamheter. Det
innebär att internationellt
arbete inte är ett avgränsat
sakområde, utan ett ansvar för
alla nämnder och förvaltningar
där sakkunskap finns. Goda
kontakter med nationella
myndigheter och nätverk ökar
möjligheterna till framgång i
det internationella arbetet.
Genom att sträva mot de
uppsatta målen ska Region
Gotlands internationella
arbete leda till:
 ökad internationell
samverkan mellan olika
aktörer som ger en tydlig nytta
för den egna verksamheten
och gotlänningarna,
 en ökad extern finansiering
genom olika samarbetsprojekt,
 en ökad kompetens inom
Region Gotland, men även hos
andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och
kunskapsutbyte,
 en ökad kulturell förståelse
mellan människor med olika
bakgrund, samt
 en tydligare roll och profil för
Region Gotland i nationella och
internationella sammanhang.

Internationalisering ska vara
integrerat i Region Gotlands
samtliga verksamheter. Det
innebär att internationellt
arbete inte är ett avgränsat
sakområde, utan ett ansvar för
alla nämnder och förvaltningar
där sakkunskap finns. Goda
kontakter med nationella
myndigheter och nätverk ökar
möjligheterna till framgång i
det internationella arbetet.
Genom att sträva mot de
uppsatta målen ska Region
Gotlands internationella arbete
leda till:
 ökad internationell
samverkan mellan olika aktörer
som ger en tydlig nytta för den
egna verksamheten och
gotlänningarna,
 en ökad extern finansiering
genom olika samarbetsprojekt,
 en ökad kompetens inom
Region Gotland, men även hos
andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och
kunskapsutbyte,
 en ökad kulturell förståelse
mellan människor med olika
bakgrund, samt
 en tydligare roll och profil för
Region Gotland i nationella och
internationella sammanhang,

arbete görs i respektive
förvaltning.

Förtydligande tillägg om att
internationell strategi ligger i

Region Gotlands behov och
långsiktig nytta ska styra
engagemang och deltagande i
det internationella arbetet.
Målen ska brytas ner och
konkretiseras per nämnd, och
aktiviteter redovisas i
nämndernas
verksamhetsplaner. Till stöd
för arbetet finns ett nätverk
som utgörs av förvaltningarnas
utsedda internationella
kontaktpersoner.

samt en förstärkt position av
varumärket Gotland.

Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s
övergripande strategi för
tillväxt, jobb och välstånd2 .
Den regionala utvecklingen är
en central fråga i Europa 2020strategin och samtliga
regionala tillväxtstrategier ska
ta hänsyn till strategin. Även
alla EU:s fonder och program
syftar till att uppfylla målen i
Europa 2020-strategin och det
är därför logiskt att Region
Gotlands internationella
insatser tar sin utgångspunkt i
Europa 2020-strategin.

Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s
övergripande strategi för
tillväxt, jobb och välstånd2 .
Den regionala utvecklingen är
en central fråga i Europa 2020strategin och samtliga
regionala tillväxtstrategier ska
ta hänsyn till strategin. Även
alla EU:s fonder och program
syftar till att uppfylla målen i
Europa 2020-strategin och
Region Gotlands
internationella arbete insatser
tar sin utgångspunkt i Vårt
Gotland 2040, vilken bygger på
En nationell strategi för hållbar
regional tillväxt, Agenda 2030
samt EU:s klimatmål 2050.

Under de kommande åren är
det viktigt att Region Gotland
prioritera utifrån mervärde,
nytta och resurser inför
medverkan i projekt och
nätverk och för andra
åtaganden med koppling till
det internationella arbetet.
Region Gotland finns
representerat i flera nationella
nätverk och beredningar,
bland annat inom Sveriges
kommuner och Landsting
(SKL). Medlemskapen är viktiga
att aktivt nyttja för
kunskapsinhämtning och
påverkansarbete. För att
optimera medlemskapen i

Region Gotlands behov och
långsiktig nytta ska styra
engagemang och deltagande i
det internationella arbetet.
Målen ska brytas ner och
konkretiseras per nämnd, och
aktiviteter redovisas i
nämndernas
verksamhetsplaner. Till stöd
för arbetet finns ett nätverk
som utgörs av förvaltningarnas
utsedda internationella
kontaktpersoner.

Under de kommande åren Det
är det viktigt att Region
Gotland prioriterar utifrån
mervärde, nytta och resurser
inför medverkan i projekt och
nätverk och för andra
åtaganden med koppling till
det internationella arbetet.
Region Gotland finns
representerat i flera nationella
nätverk och beredningar, bland
annat inom Sveriges
kommuner och regioner
(SKR)Landsting (SKL).
Medlemskapen är viktiga att

linje med arbetet med
varumärkesplattformen för
Gotland.

Europa 2020-strategin tar
snart slut. Ingen ny
helhetsstrategi har tagits fram
av EU ännu, men
kommissionen har beslutat att
stärka den europiska
planeringsterminen genom
tätare band till den sociala
pelaren, Agenda 2030 samt
EU:s klimatmål 2050.

internationella nätverk
kommer Region Gotland,
utifrån relevans och resurser,
att aktivt arbeta med
medlemskapen i Conference of
Peripheral Maritime Regions
(CPMR)3 , Union of the Baltic
Cities (UBC), Organization of
World Heritage Cities (OWHC)
samt Stockholmregionens
Europakontor. Region
Gotlands engagemang i
Hansan är fortsatt en
prioriterad uppgift, och ska,
liksom engagemanget i övriga
prioriterade nätverk och
projekt, eftersträva
synergieffekter dem emellan.
Region Gotland kommer även
att fortsätta att prioritera sitt
engagemang i ICLD. Det är
viktigt att sakfrågan i
förstahand styr arbetet och
inte geografin. Genom att
säkerställa att projekt ligger i
linje med befintliga strategier
kan de skapa ett mervärde till
redan planerade insatser.

Arbetssätt
Region Gotlands
internationella arbete ska vara
ett verktyg till att nå de mål
och inriktningar som är
fastställda i styrdokument.
Arbetet ska präglas av
nyfikenhet och samtidigt vara
målinriktat, såväl vid
studiebesök och konferenser

aktivt nyttja för
kunskapsinhämtning och
påverkansarbete. För att
optimera medlemskapen i
internationella nätverk
kommer Region Gotland
prioriterar , utifrån relevans
och resurser, att aktivt arbeta
med medlemskapen i
Conference of Peripheral
Maritime Regions (CPMR),
Union of the Baltic Cities
(UBC), Organization of World
Heritage Cities (OWHC) samt
Stockholmregionens
Europakontor. Region Gotlands
engagemang i Hansan är
fortsatt en prioriterad uppgift,
och ska, liksom engagemanget
i övriga prioriterade nätverk
och projekt, eftersträva
synergieffekter dem emellan.
Region Gotland prioriterar
kommer även att fortsätta att
prioritera sitt engagemang i
ICLD.
Det är viktigt att sakfrågan i
förstahand styr det
internationella arbetet och inte
geografin. Genom att
säkerställa att projekt och
samarbeten ligger i linje med
övriga befintliga strategier kan
de skapa ett mervärde i Region
Gotlands verksamheter och det
regionala tillväxtarbetet. till
redan planerade insatser.

Arbetssätt
Region Gotlands
internationella arbete ska vara
ett verktyg för till att nå de mål
och inriktningar som är
fastställda i styrdokument.
Arbetet ska präglas av
nyfikenhet och samtidigt vara
målinriktat, såväl vid
studiebesök och konferenser

Det är synergieffekter mellan
regionalt prioriterade mål som
Region Gotland fokuserar på,
och inte främst synergieffekter
mellan nätverken.
Medlemskapen i
internationella nätverk och
deltagande i internationella
samarbetsprojekt utgör medel
för att uppnå våra regionalt
prioriterade mål.

Tillägg för att förtydliga att
internationellt arbete ska
integreras i ordinarie arbete.
Så det kopplar an till första
meningen under rubriken
Arbetssätt.

som vid medverkan i projekt.
Resultat och erfarenheter från
projekt, resor och konferenser
ska dokumenteras, spridas och
delas med kollegor på
hemmaplan. Nya kontakter
och möjliga projektidéer ska
följas upp. Genom att arbeta
på detta sätt blir Region
Gotland en relevant, attraktiv
och kunnig samarbetspartner
som samtidigt bidrar till ökad
förståelse för mervärdet av
internationella relationer på
Gotland. För att skapa
förutsättningar för
engagemang i nätverk och
andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i
regionstyrelseförvaltningens
budget med syftet att
stimulera förvaltningarna att
arbeta med internationella
aktiviteter. För att uppnå
Region Gotlands mål med det
internationella arbetet krävs
ofta samverkan med andra
aktörer. Region Gotland har
bland annat en
överenskommelser om
samverkan med Länsstyrelsen i
Gotlands län där
internationella frågor ingår
liksom en
partnerskapsöverenskommelse
med Uppsala universitet
campus Gotland där
internationalisering är ett av
samverkansområdena.

som vid medverkan i projekt.
Resultat och erfarenheter från
projekt, resor och konferenser
ska dokumenteras, spridas och
delas med kollegor på
hemmaplan. Nya kontakter och
möjliga projektidéer ska följas
upp. Genom att arbeta på
detta sätt blir Region Gotland
en relevant, attraktiv och
kunnig samarbetspartner som
samtidigt bidrar till ökad
förståelse för mervärdet av
internationell samverkan a
relationer på Gotland.

Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska
uppnå målen med den
internationella strategin krävs:
- Tydliga prioriteringar som
utgår från Region Gotlands
strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till

Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska
uppnå målen med den
internationella strategin krävs:
- Tydliga prioriteringar som
utgår från Region Gotlands
strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till

För att skapa förutsättningar
för engagemang i nätverk och
andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i
regionstyrelseförvaltningens
budget med syftet att
stimulera förvaltningarna att
arbeta med internationella
aktiviteter.
För att uppnå Region Gotlands
mål med det internationella
arbetet krävs ofta samverkan
med andra aktörer. Region
Gotland har bland annat en
överenskommelser om
samverkan med Länsstyrelsen i
Gotlands län där
internationella frågor ingår,
liksom en
partnerskapsöverenskommelse
med Uppsala universitet
Campus Gotland, där
internationalisering är ett av
samverkansområdena.

ordinarie verksamhet och dess
behov.
- Långsiktighet, uthållighet och
aktivt engagemang – nya
kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan
därför inte alltid ses direkt.
- Att Region Gotland aktivt ska
identifiera möjligheterna för
delfinansiering av
verksamhetsutveckling via
externfinansiering som ligger
väl i linje med styrdokument
och utvecklingsmål.
- Tydlig styrning och
uppföljning från såväl den
politiska ledningen som
förvaltningsledningarna för ett
hållbart och långsiktigt
internationellt arbete.
- Att Region Gotlands aktivt
och strategiskt använder sig av
medlemskapen i nationella och
internationella nätverk för
påverkansarbete,
kunskapsutveckling och nya
perspektiv för både politiker
och tjänstepersoner.
Medverkan ska värderas
utifrån relevans, mervärde,
kostnad och arbetstid/restid.
Deltagandet ska kontinuerligt
utvärderas, följas upp och
redovisas.
Ett internationellt perspektiv
är viktigt för den
verksamhetsutveckling som
kontinuerligt behövs för att
förbättra, anpassa eller
förändra regionens
verksamheter för att möta
omvärldsförändringar och för
att nå uppsatta mål. Viktiga
förutsättningar för
verksamhetsutveckling skapas
genom ett internationellt
fokus, där personella och
finansiella resurser avsätts för
att få tillgång till extern
projektfinansiering,

ordinarie verksamhet och dess
behov.
- Långsiktighet, uthållighet och
aktivt engagemang – nya
kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan
därför inte alltid ses direkt.
- Att Region Gotland aktivt ska
identifiera möjligheterna för
delfinansiering av
verksamhetsutveckling via
externfinansiering som ligger
väl i linje med styrdokument
och utvecklingsmål.
- Tydlig styrning och
uppföljning från såväl den
politiska ledningen som
förvaltningsledningarna för ett
hållbart och långsiktigt
internationellt arbete.
- Att Region Gotlands aktivt
och strategiskt använder sig av
medlemskapen i nationella och
internationella nätverk för
påverkansarbete,
kunskapsutveckling och nya
perspektiv för både politiker
och tjänstepersoner.
Medverkan ska värderas
utifrån relevans, mervärde,
kostnad och arbetstid/restid.
Deltagandet ska kontinuerligt
utvärderas, följas upp och
redovisas.
Ett internationellt perspektiv är
viktigt för den
verksamhetsutveckling som
kontinuerligt behövs för att
förbättra, anpassa eller
förändra regionens
verksamheter för att möta
omvärldsförändringar och för
att nå uppsatta mål. Viktiga
förutsättningar för
verksamhetsutveckling skapas
genom ett internationellt
fokus, där personella och
finansiella resurser avsätts för
att få tillgång till extern
projektfinansiering,

omvärldsinformation,
kompetens och idéer.
GENOMFÖRANDE – ansvar och
arbetsfördelning
Politikerorganisation

omvärldsinformation,
kompetens och idéer.
GENOMFÖRANDE – ansvar och
arbetsfördelning
Politikerorganisation

Regionfullmäktige har det
övergripande ansvaret för att
strategin följs. Rapportering av
det internationella arbetet
görs årligen till
regionfullmäktige i samband
med årsredovisningen.

Regionfullmäktige har det
övergripande ansvaret för att
strategin följs. Rapportering av
det internationella arbetet görs
årligen till regionfullmäktige i
samband med
årsredovisningen.

Regionstyrelsen leder och
samordnar det övergripande
internationella arbetet och
ansvarar även för de
långsiktiga relationerna med
vänorterna och de
internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut
om val av politiska företrädare
till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter
och permanent deltagande i
kommittéer och
arbetsgrupper. Rapportering
av det internationella arbetet
görs årligen till regionstyrelsen
i samband med
årsredovisningen. Den beslutar
även om eventuell revidering
av strategin.

Regionstyrelsen leder och
samordnar det övergripande
internationella arbetet och
ansvarar även för det
långsiktiga deltagandet i de
internationella nätverken de
långsiktiga relationerna med
vänorterna och de
internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut
om val av politiska företrädare
till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter
och permanent deltagande i
kommittéer och
arbetsgrupper. Rapportering
av det internationella arbetet
görs årligen till regionstyrelsen
i samband med
årsredovisningen.
Regionstyrelsen Den beslutar
även om eventuell revidering
av strategin.

Nämnderna ansvarar för att
det internationella
perspektivet integreras i
verksamheten och att
möjligheter till extern
medfinansiering undersöks,
samt de samarbeten och
nätverk som är ämnesspecifika
utifrån deras uppdrag.

Tjänstemannaorganisation

Nämnderna ansvarar för att
det internationella
perspektivet integreras i
verksamheten och att
möjligheter till extern
medfinansiering undersöks,
samt de samarbeten och
nätverk som är ämnesspecifika
utifrån deras uppdrag.
Tjänstemannaorganisation

Koncernledningsgruppen (KLG)
agerar styr/avstämningsgrupp

Koncernledningsgruppen (KLG)
agerar styr/ avstämningsgrupp

Ändringen motiverad av att
lyfta fram det arbete som de
av RF utsedda
representanterna utför.
Medlemskap i nätverk har
ersatt bilaterala avtal.

för koncernövergripande
frågor och prioriteringar.

för koncernövergripande
frågor och prioriteringar.

Förvaltningscheferna ansvarar
för och bevakar den
internationella utvecklingen
inom sina respektive områden,
samt för att undersöka
möjligheten till extern
medfinansiering av beslutad
verksamhetsutveckling.
Förvaltningschefen ansvarar
också för att utse en
internationell kontaktperson
till det interna internationella
nätverket.

Förvaltningscheferna ansvarar
för och bevakar den
internationella utvecklingen
inom sina respektive områden,
samt för att undersöka
möjligheten till extern
medfinansiering av beslutad
verksamhetsutveckling.
Förvaltningscheferna ansvarar
också för att utse en
internationell kontaktperson
till det interna internationella
nätverket.

EU-samordnaren har i uppdrag
att hålla sig ajour med EUagendan och utveckling som
påverkar Region Gotland och
Gotland i stort. EUsamordnaren är övergripande
kontaktperson för Region
Gotlands internationella
nätverk och stödjer
förvaltningarna i deras
nätverksaktiviteter. Vidare ska
samordnaren bistå Region
Gotlands samtliga
verksamheter med aktuell
information om
utbildningsmöjligheter i EUrelaterade frågor,
omvärldsbevakning samt
projektstöd. Primär kontakt
med förvaltningarna sker
genom det interna
internationella nätverket som
EU-samordnare är
sammankallande av.

EU-samordnaren har i uppdrag
att hålla sig ajour med EUagendan och utveckling som
påverkar Region Gotland och
Gotland i stort.
EU-samordnaren är
övergripande kontaktperson
för Region Gotlands
internationella nätverk och har
i uppdrag att:
 hålla sig ajour med EUagendan och
utveckling som
påverkar Region
Gotland och Gotland i
stort
 bistå de
förtroendevalda
representanterna för
Region Gotland i de
internationella
nätverken och stödja
förvaltningarna i sina
deras
nätverksaktiviteter
 sammankalla Region
Gotlands interna
internationella
nätverk.

Förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner företräder
den egna förvaltningen i det
internationella nätverket.
Kontaktpersonen ska, med
stöd av EU-samordnaren,
ansvara för informations- och
kunskapsförmedling med
syftet att stimulera

Regionstyrelseförvaltningens
finansierings- och
projektkontor Vidare ska
samordnaren bistår Region

Tillägget förtydligar EUsamordnarens uppdrag.

förvaltningens internationella
arbete. Tillsammans bildar
kontaktpersonerna ett nätverk
som träffas regelbundet för
kunskaps- och
informationsutbyte.

Gotlands samtliga
verksamheter med aktuell
information om
utbildningsmöjligheter i EUrelaterade frågor,
omvärldsbevakning samt
projektstöd,
finansieringsmöjligheter och
omvärldsbevakning. Primär
kontakt med förvaltningarna
sker genom det interna
internationella nätverket som
EU-samordnare är
sammankallande av.
Förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner företräder
den egna förvaltningen i
Region Gotlands det
internationella nätverk.
Kontaktpersonen ska, med
stöd av EU-samordnaren,
ansvara för informations- och
kunskapsförmedling med syftet
att stimulera förvaltningens
internationella arbete.
Tillsammans bildar
kontaktpersonerna ett nätverk
som träffas regelbundet för
kunskaps- och
informationsutbyte.

Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för
att det internationella arbetet
beskrivs, rapporteras och
utvärderas i nämndens
verksamhetsberättelse.
Redovisningen ska innehålla:
- Pågående EU-projekt och
andra internationella projekt.
- Övrigt internationellt arbete.
- Verksamhetsrelaterade
effekter och resultat av det
internationella arbetet.
- Där det är möjligt ska
rapportering ske med
könsuppdelad statistik.

Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för
att det internationella arbetet
beskrivs, rapporteras och
utvärderas i nämndens
verksamhetsberättelse.
Redovisningen ska innehålla:



Pågående EU-projekt
och andra
internationella projekt.
Övrigt internationellt
arbete. Verksamhetsrelaterade
effekter och resultat av
det internationella
arbetet.

För att tydliggöra det
internationella arbetet och visa
på resultat ska årligen en
sammanställning med goda
exempel redovisas. Detta görs
av EU-samordnaren i
samarbete med
förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner. För den
regiongemensamma
utvärderingen ansvarar
regionstyrelsen. Syftet är att
det arbetssätt som tillämpas
för det internationella arbetet
blir mer resultat- och
kunskapsinriktat. Fokus läggs
på ett ökat lärande i
verksamheterna.



Där det är möjligt ska
rapportering ske med
könsuppdelad statistik.

För att tydliggöra det
internationella arbetet och visa
på resultat ska årligen en
sammanställning med goda
exempel redovisas. Detta görs
av EU-samordnaren i
samarbete med
förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner. För den
regiongemensamma
utvärderingen ansvarar
regionstyrelsen. Syftet är att
det arbetssätt som tillämpas
för det internationella arbetet
blir mer resultat- och
kunskapsinriktat. Fokus läggs
på ett ökat lärande i
verksamheterna.

Företeckning över Region Gotlands internationella nätverk
Nuvarande lydelse
Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlem av
Stockholmregionens Europaförening
som äger Stockholmregionens
Europakontor. Dem har sin bas i Bryssel
och verksamheten syftar till att hålla
Stockholmsregionen ajour med EUagendan samt profilera regionen i
Bryssel. Region Gotland har en
styrelseplats i Stockholmregionens
Europaförening och kan på så sätt vara
med och påverka utvecklingen av
organisationen.
Hemsida:
http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor
(2017).
Conference of Peripheral Maritime
Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner
från 28 länder och har till syfte att
påverka EU så att EU:s politik främjar
en balanserad territoriell utveckling.

Föreslagen lydelse i kursiv
gulmarkerad text
Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlem av
Stockholmregionens Europaförening
som äger Stockholmregionens
Europakontor. Dem har sin bas i Bryssel
och verksamheten syftar till att hålla
Stockholmsregionen ajour med EUagendan samt profilera regionen i
Bryssel. Region Gotland har en
styrelseplats i Stockholmregionens
Europaförening och kan på så sätt vara
med och påverka utvecklingen av
organisationen.
Hemsida:
http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor
(20202017).
Conference of Peripheral Maritime
Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner
från 28 länder och har till syfte att
påverka EU så att EU:s politik främjar
en balanserad territoriell utveckling.

Kommentar

Gotland har varit medlem i CPMR
sedan tidigt 1990-tal och är idag
medlemmar i två av nätverkets sex
arbetsgrupper: Island Commission som
arbetar med ö-frågor, och Baltic Sea
Commission som arbetar med
Östersjörelaterade frågor. För Gotland
är det viktigt att vara aktiva inom detta
nätverk för regionala utvecklingsfrågor
där vi kan möta andra regioner med
liknande utmaningar. Hemsida CPMR:
www.cpmr.org Hemsida Baltic Sea
Commission:
http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission:
http://www.islandscommission.org/en/
Årlig medlemsavgift:13 372 euro
(CPMR 7180 euro, Baltic Sea
Commission 1600 euro (kostnaden
kommer öka) Island Commission 4592
euro).
Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100
medlämsstäder från länder i
Östersjöområdet. Huvudsyften är att
främja samarbete och utbyte av
erfarenheter mellan städerna, och här
kan Region Gotlands kommunala
uppdrag få input i sitt arbete, samt
hitta partners till eventuella projekt.
Arbetet är uppdelat i sju
arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett
omtag under 2015 då arbetsgrupper
slogs ihop, en ny hemsida lanserades
och inriktningen i nätverket ändrades
och mer fokus lades på
projektsamarbete och
erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är
placerat i Gdansk. Hemsida:
www.ubc.net Årlig medlemsavgift:
1200 euro (2017).
Organization of World Heritage Cities
(OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med på
FN:s världsarvslista; platser värda att
bevara för framtiden. OWHC
samarbetar framför allt i frågor kring
de särskilt anpassade
utvecklingsinsatser som kan behövas i
världsarvsstäderna under ledning av
städernas borgmästare. Sekretariatet

Gotland har varit medlem i CPMR
sedan tidigt 1990-tal och är idag
medlemmar i två av nätverkets sex
arbetsgrupper: Island Commission som
arbetar med ö-frågor, och Baltic Sea
Commission som arbetar med
Östersjörelaterade frågor. För Gotland
är det viktigt att vara aktiva inom detta
nätverk för regionala utvecklingsfrågor
där vi kan möta andra regioner med
liknande utmaningar. Hemsida CPMR:
www.cpmr.org Hemsida Baltic Sea
Commission:
http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission:
http://www.islandscommission.org/en/
Årlig medlemsavgift:19 228 13 372
euro (CPMR 7636 7180 euro, Baltic Sea
Commission 7000 1600 euro,
(kostnaden kommer öka) Island
Commission 4592 euro).
Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100
medlämsstäder från länder i
Östersjöområdet. Huvudsyften är att
främja samarbete och utbyte av
erfarenheter mellan städerna, och här
kan Region Gotlands kommunala
uppdrag få input i sitt arbete, samt
hitta partners till eventuella projekt.
Arbetet är uppdelat i sju
arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett
omtag under 2015 då arbetsgrupper
slogs ihop, en ny hemsida lanserades
och inriktningen i nätverket ändrades
och mer fokus lades på
projektsamarbete och
erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är
placerat i Gdansk. Hemsida:
www.ubc.net Årlig medlemsavgift:
3250 1200 euro (2020).
Organization of World Heritage Cities
(OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med på
FN:s världsarvslista; platser värda att
bevara för framtiden. OWHC
samarbetar framför allt i frågor kring
de särskilt anpassade
utvecklingsinsatser som kan behövas i
världsarvsstäderna under ledning av
städernas borgmästare. Sekretariatet

ligger i Quebec. Inom OWHC finns en
särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt
sekretariat för nordvästra Europa och
Nordamerika i Regensburg. Hemsida:
http://www.ovpm.org/. Årlig
medlemsavgift: 2700 euro (2017)
Hansan
Hansan är ett nätverk med 185
medlemsstäder i 16 länder. En stad är
årligen värd för Hansedagen, där 75120 städer årligen deltar på
Hansemarknaden, med kulturgrupper
och konstnärer samt på interna möten
och seminarier för att främja utbyte
mellan städerna. Det finns också en
ideell förening som ansvarar för
Hansan som en av Europarådet
certifierad Cultural Route. Därutöver
finns Hansa Business som vänder sig
inte bara till städer utan till enskilda
företag för att främja handel mellan
städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck.
Gotland innehar platsen som vice
ordförande både i nätverket och i
föreningen. Gotland står värd för
Hansadagarna 2025. Hemsida:
www.hanse.org. Årlig medlemsavgift:
Ingen medlemsavgift. (Varje
organisation täcker sina egna
kostnader för deltagande i olika
aktiviteter, årlig kostnad för webmedverkan är 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade nätverket
B7 1989. Nätverket har haft en stor
betydelse för Gotland i Östersjöfrågor
och i EU-policy arbetet men har under
senare år haft en lägre aktivitetsgrad
med fokus på konst- idrotts och
ungdomsutbyten. Hemsida:
http://www.b7.org/. Årlig
medlemsavgift:1000 euro (2017).
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande
(NVL)
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande
som Vox, nasjonalt fagorgan for
kompetansepolitikk, administrerar på
uppdrag av Nordiska Ministerrådet
(NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt
önätverk där Bornholm, Gotland och

ligger i Quebec. Inom OWHC finns en
särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt
sekretariat för nordvästra Europa och
Nordamerika i Regensburg. Hemsida:
http://www.ovpm.org/. Årlig
medlemsavgift: 2700 euro (2020)
Hansan
Hansan är ett nätverk med mer än 190
185 medlemsstäder i 16 länder. En stad
är årligen värd för Hansedagen, där 75120 städer årligen deltar på
Hansemarknaden, med kulturgrupper
och konstnärer samt på interna möten
och seminarier för att främja utbyte
mellan städerna. Det finns också en
ideell förening som ansvarar för
Hansan som en av Europarådet
certifierad Cultural Route. Därutöver
finns Hansa Business som vänder sig
inte bara till städer utan till enskilda
företag för att främja handel mellan
städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck.
Gotland innehar platsen som vice
ordförande både i nätverket och i
föreningen. Gotland står värd för
Hansadagarna 2025. Hemsida:
www.hanse.org. Årlig medlemsavgift:
Ingen medlemsavgift. (Varje
organisation täcker sina egna
kostnader för deltagande i olika
aktiviteter, årlig kostnad för webmedverkan är 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade nätverket
B7 1989. Nätverket har haft en stor
betydelse för Gotland i Östersjöfrågor
och i EU-policy arbetet men har under
senare år haft en lägre aktivitetsgrad
med fokus på konst- idrotts och
ungdomsutbyten. Hemsida:
http://www.b7.org/. Årlig
medlemsavgift:1000 euro (2017).
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande
(NVL)
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande
som Vox, nasjonalt fagorgan for
kompetansepolitikk, administrerar på
uppdrag av Nordiska Ministerrådet
(NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt
önätverk där Bornholm, Gotland och

Nätverket
nedlagt 2019

Åland deltar. Nätverket fokuserar på
särskilda utmaningar och möjligheter
inom ”glesbygden”, förnärvarande och
framöver är integrationsfrågor
prioriterad ur olika perspektiv.
Hemsida: http://nvl.org/. Årlig
medlemsavgift: Arbetstid (övriga
kostnader står NMR för).
Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati (ICLD)
ICLD arbetar med
fattigdomsbekämpning genom lokal
demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar
ICLD:s program till att stärka lokala och
regionala politiskt styrda organ,
decentraliseringsprocesser, lokalt
självstyre och medborgardeltagande i
den svenska regeringens prioriterade
samarbetsländer. SKL är ICLD:s
huvudman. Lunds Universitet, Region
Gotland och SKL utgör ICLD:sstyrelse.
Hemsida: www.icld.se. Sveriges
kommuner
Sveriges kommuner och landsting
(SKL)
Medlemsorganisation för alla Sveriges
kommuner, landsting och regioner som
har till uppgift att stötta och bidra med
verksamhetsutveckling och fungerar
som ett nätverk för kunskapsutbyte
och samordning. SKL har till uppgift att
ge service och professionell rådgivning
inom alla de områden kommuner,
landsting och regioner är verksamma.
Region Gotland är aktiva inom flera
nätverk och beredningar som drivs av
SKL, både på tjänstepersonnivå och
politikernivå.
Hemsida: www.skl.se

Åland deltar. Nätverket fokuserar på
särskilda utmaningar och möjligheter
inom ”glesbygden”, förnärvarande och
framöver är integrationsfrågor
prioriterad ur olika perspektiv.
Hemsida: http://nvl.org/. Årlig
medlemsavgift: Arbetstid (övriga
kostnader står NMR för).
Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati (ICLD)
ICLD arbetar med
fattigdomsbekämpning genom lokal
demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar
ICLD:s program till att stärka lokala och
regionala politiskt styrda organ,
decentraliseringsprocesser, lokalt
självstyre och medborgardeltagande i
den svenska regeringens prioriterade
samarbetsländer. SKR SKL är ICLD:s
huvudman. Lunds Universitet, Region
Gotland och SKR SKL utgör
ICLD:sstyrelse. Hemsida: www.icld.se.
Sveriges kommuner
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Sveriges kommuner och landsting
(SKL)
Medlemsorganisation för alla Sveriges
kommuner, landsting och regioner som
har till uppgift att stötta och bidra med
verksamhetsutveckling och fungerar
som ett nätverk för kunskapsutbyte
och samordning. (SKR) SKL har till
uppgift att ge service och professionell
rådgivning inom alla de områden
kommuner, landsting och regioner är
verksamma. Region Gotland är aktiva
inom flera nätverk och beredningar
som drivs av (SKR) SKL, både på
tjänstepersonnivå och politikernivå.
Hemsida: www.skr.se www.skl.se
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Delegationsbeslut. Anmälningsärende
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Beslut gällande anställning. Beslut fattat av rektor Peter Lerman. Beslut fattat i
november 2020 (GVN 2020/17:25)
Beslut gällande anställning. Beslut fattat av rektor Peter Lerman. Beslut fattat i
december 2020 (GVN 2021/17:1)
Beslut gällande inackorderingsbidrag. Beslut fattat av antagningshandläggare Camilla
Solnes. Beslut fattat i aug-okt 2020 (GVN 2020/17:26)
Beslut gällande ansökan för att utföra utbildning där distansundervisning används för
en hel utbildning - Skolinspektionen. Beslut fattat av ordförande Anders Unger.
Beslut fattat i januari 2021 (GVN 2021/63)
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