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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2021:2
Förslag till beslut

•

Delårsrapport 2021.2 inklusive bilaga godkänns.

Pandemin fortsätter att påverka
Den rådande coronapandemin har präglat nämndens verksamheter under hela våren
och kommer att göra så även under hösten. Under stor del av året har gymnasiet,
vuxenutbildningen och folkhögskolan bedrivit distans- och fjärrundervisning. Från
läsårsstarten i augusti är närundervisning huvudalternativet. Det finns en oro att
sommaren 2021 med många besökare och mindre efterlevnad av restriktionerna med
ökad smittspridning som följd kan komma att påverka gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens (GVN) verksamheter negativt. Förvaltningens
bedömning är dock att beredskapen hos de enskilda enheterna är god och rutiner och
arbetssätt för återgång till distansundervisning kan snabbt tas fram Den digitala
kompetensen hos elever och personal har gynnats positivt. I pandemins fotspår
kommer verksamheterna att noga följa elevernas behov av kompensatorisk
undervisning och psykosocialt stöd.
En effekt av pandemin är att fler människor behöver göra omställningar i livet och
både arbetsmarknad och etablering och vuxenutbildningen har fått ett ökat antal
deltagare och studerande. Förväntningarna på dessa verksamheter har ökat.
För att Komvux i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och
bättre möta vuxnas behov av utbildning har Riksdagen beslutat om en rad
förändringar som syftar till att ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning.
Några förändringarna som har särskild betydelse för studie- och yrkesvägledningen i
gymnasieskolan är nya bestämmelser om komvuxarbete, ny högskoleförberedande
examen inom vuxenutbildningen, att ett komvuxbevis införs och att urvalsreglerna
för vuxenutbildning på gymnasial nivå förändras.
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Vuxenutbildningen växer
Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, tidigare Särvux, har flyttat in
under GVN:s ansvarsområde sedan 1 juli 2020. En kartläggning har gjorts som visar
på att mer resurser behöver tillföras den här verksamheten om intentionerna från
staten skall uppfyllas. Inför kommande år behöver en ramförstärkning göras för att
stärka vuxenutbildningen så att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller
förvärvad hjärnskada ska kunna få den utbildning som de behöver.
Viktigt att samla arbetsmarknadsinsatserna
Arbetet med att få till en samlad arbetsmarknadspolitik inom Region Gotland fortgår.
Inför budgetberedningen 2022 skall ett förslag till beslut om försörjningsstödets
organisationstillhörighet vara klart. En arbetsgrupp från socialförvaltningen (SOF)
och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) arbetar med underlaget.
Omvärlden påverkar
Omvärlden påverkar Gotland och mottagandet av anvisade flyktingar har kommit
igång efter en ”pandemipaus”. En beredskap finns för att eventuellt ta emot några
fler anvisningar än Gotlands kvot, så kallade akutplatser (Sverige har ett
åtagande om 500 sådana platser).
Ekonomi
Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 4,5 miljoner kronor. Detta är
en förbättring i jämförelse med den senaste prognosen för april månad där
prognosen beräknades bli 2,2 miljoner kronor.
Periodens resultat ökar från 15 miljoner kronor till 17,8 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har förbättrats med 2,8 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 3,6 procent ökningstakten för de egna
kostnaderna har minskat med en halv procent och intäkterna har minskat med 5,4
procent.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 20 elever färre än budgeterat,
vilket blir en positiv post i resursfördelningen motsvarande 3,2 miljoner kronor.
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas göra ett positivt resultat på 1,7 miljoner kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
En del i effektiviseringsprogrammet gäller lokaler och investeringar. För att klara det
utökade behovet av lokaler och undvika fler investeringar inom gymnasie- och
vuxenutbildningens (GVN:s) verksamheter krävs ett utökat samarbete mellan
avdelningarna. Arbetet pågår under ledning av försörjningsenheten på förvaltningen.
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen, både på lång och kort sikt, är den största utmaningen inom
medarbetarperspektivet. För att möta den krävs ett fortsatt aktivt arbete inom
samtliga målområden; organisationskultur, särskilda kompetensförsörjningsaktiviteter
samt ett brett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Ett stort, särskilt bekymmer är bostadsbristen på Gotland. Det finns sökande som tar
tillbaka sin ansökan på grund av att det inte gick att lösa bostadsfrågan. Den
pågående gentrifieringen påverkar naturligtvis också, barnfamiljer har svårt att
ekonomiskt etablera sig i våra mest perifera områden. Det vill säga de områden som
är mest attraktiva för sommarboende och där vi också har skolor som skulle behöva
ett tillskott av elever för att vara bärkraftiga ur ett ekonomiskt och
kompetensförsörjningsperspektiv.
Page 4 of 338

2 (3)

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/5

Här redovisas konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget, t ex
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Ekokommun eller hur ärendet kopplas till Region Gotlands övergripande mål.
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1 Sammanfattning
Pandemin fortsätter att påverka
Den rådande coronapandemin har präglat nämndens verksamheter under hela våren och
kommer att göra så även under hösten. Under stor del av året har gymnasiet,
Vuxenutbildningen och folkhögskolan bedrivit distans- och fjärrundervisning. Från
läsårsstarten i augusti är närundervisning huvudalternativet. Det finns en oro att sommaren
2021 med många besökare och mindre efterlevnad av restriktionerna med ökad
smittspridning som följd kan komma att påverka gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens (GVN) verksamheter negativt. Förvaltningens bedömning är
dock att beredskapen hos de enskilda enheterna är god och rutiner och arbetssätt för
återgång till distansundervisning kan snabbt tas fram Den digitala kompetensen hos elever
och personal har gynnats positivt. I pandemins fotspår kommer verksamheterna att noga
följa elevernas behov av kompensatorisk undervisning och psykosocialt stöd.
En effekt av pandemin är att fler människor behöver göra omställningar i livet och både
arbetsmarknad och etablering och Vuxenutbildningen har fått ett ökat antal deltagare och
studerande. Förväntningarna på dessa verksamheter har ökat.
För att Komvux i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre
möta vuxnas behov av utbildning har Riksdagen beslutat om en rad förändringar som
syftar till att ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning. Några förändringarna som
har särskild betydelse för studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan är nya
bestämmelser om komvuxarbete, ny högskoleförberedande examen inom
Vuxenutbildningen, att ett komvuxbevis införs och att urvalsreglerna för vuxenutbildning
på gymnasial nivå förändras.
Vuxenutbildningen växer
Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, tidigare Särvux, har flyttat in under
GVN:s ansvarsområde sedan 1 juli 2020. En kartläggning har gjorts som visar på att mer
resurser behöver tillföras den här verksamheten om intentionerna från staten skall
uppfyllas. Inför kommande år behöver en ramförstärkning göras för att stärka
Vuxenutbildningen så att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad
hjärnskada ska kunna få den utbildning som de behöver.
Viktigt att samla arbetsmarknadsinsatserna
Arbetet med att få till en samlad arbetsmarknadspolitik inom Region Gotland fortgår. Inför
budgetberedningen 2022 skall ett förslag till beslut om försörjningsstödets
organisationstillhörighet vara klart. En arbetsgrupp från socialförvaltningen (SOF) och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) arbetar med underlaget.
Omvärlden påverkar
Omvärlden påverkar Gotland och mottagandet av anvisade flyktingar har kommit igång
efter en ”pandemipaus”. En beredskap finns för att eventuellt ta emot några fler
anvisningar än Gotlands kvot, så kallade akutplatser (Sverige har ett åtagande om 500
sådana platser).
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Ekonomi
Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 4,5 miljoner kronor. Detta är en
förbättring i jämförelse med den senaste prognosen för april månad där prognosen
beräknades bli 2,2 miljoner kronor.
Periodens resultat ökar från 15 miljoner kronor till 17,8 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har förbättrats med 2,8 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 3,6 procent ökningstakten för de egna
kostnaderna har minskat med en halv procent och intäkterna har minskat med 5,4 procent.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 20 elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen motsvarande 3,2 miljoner kronor.
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas
göra ett positivt resultat på 1,7 miljoner kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
En del i effektiviseringsprogrammet gäller lokaler och investeringar. För att klara det
utökade behovet av lokaler och undvika fler investeringar inom gymnasie- och
vuxenutbildningens (GVN:s) verksamheter krävs ett utökat samarbete mellan
avdelningarna. Arbetet pågår under ledning av försörjningsenheten på förvaltningen.
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen, både på lång och kort sikt, är den största utmaningen inom
medarbetarperspektivet. För att möta den krävs ett fortsatt aktivt arbete inom samtliga
målområden; organisationskultur, särskilda kompetensförsörjningsaktiviteter samt ett brett
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Ett stort, särskilt bekymmer är bostadsbristen på Gotland. Det finns sökande som tar
tillbaka sin ansökan på grund av att det inte gick att lösa bostadsfrågan. Den pågående
gentrifieringen påverkar naturligtvis också, barnfamiljer har svårt att ekonomiskt etablera
sig i våra mest perifera områden. Det vill säga de områden som är mest attraktiva för
sommarboende och där vi också har skolor som skulle behöva ett tillskott av elever för att
vara bärkraftiga ur ett ekonomiskt och kompetensförsörjningsperspektiv.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemins effekter på verksamheterna
Coronapandemin har fortsatt att påverka verksamheten under den aktuella perioden. En
viktig del av den nationella strategin för att minska risken för smittspridning har varit att
övergå till distans- och fjärrundervisning. För att skapa goda förutsättningar för att kunna
hålla smittsäkert avstånd mellan eleverna och mellan elever och lärare även efter återgången
till närundervisning flyttades gymnasieeleverna i årskurs 3 på de högskoleförberedande
programmen under den andra halvan av vårterminen till konferens- och
kongressanläggningen Wisby Strand. Det innebar att antalet elever i gemensamma
utrymmen såsom korridorer, caféer, bibliotek och matsal kunde minskas. Under hela
pandemin har Wisbygymnasiet i princip varit helt förskonad från smittspridning i skolan.
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Kraftfulla insatser har satts in för att kompensera de elever som missgynnats av
distansundervisningen.
Pandemin är en anledning till att Vuxenutbildningen har haft fortsatt ökad efterfrågan av
utbildning inom alla områden. Elevantalet har ökat markant jämfört med motsvarande
period föregående år. Det går också att se en tendens till en ökning av andelen unga elever
med ofullständiga gymnasiebetyg. Högst söktryck har det varit till yrkesutbildningar med
begränsat antal utbildningsplatser, vilket har inneburit att fler än tidigare inte kunnat antas
till sökt utbildning. Antalet SFI-elever har fortsatt att öka trots minskade anvisningstal.
Eleverna har svårare att komma ut på arbetsmarknaden och återvänder till studier.
Ungdomsgårdarna har under våren varit stängda. Som alternativ har ungdomsavdelningen
erbjudit en digital ungdomsgård via plattformen Discord - en insats som fallit väl ut.
Personalen har istället mött ungdomarna där de är – på nätet.
Lättnader i restriktionerna gjorde att Gotlands folkhögskola har kunnat genomföra många
av de sommarkurser som planerats. Främst är det internationella kursdeltagare som
uteblivit denna sommar. Sommarkursernas genomförande har stor betydelse för såväl
personalplanering som skolans ekonomi.
Förändringar inom Komvux
Det stegvisa införandet av Komvux för stärkt kompetensförsörjning innebär för den
aktuella perioden från 1 juli 2021 att:
- de med störst behov av utbildning prioriteras
- ett komvuxarbete, liknande gymnasiearbetet, införs
- prövning införs inom särvux
Förändringar kring statsbidrag
Med anledning av ändringarna i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional
yrkesinriktad vuxenutbildning har Skolverket valt att ställa in den ansökan som var öppen
mellan 1 april – 3 maj 2021. En av de större förändringarna är att man ändrar villkoren för
kombinationsutbildningarna. Bidragsnivån höjs och medfinansieringskravet tas bort.
Insats utifrån oro kring motorburen ungdom
Under 2020 har aktörerna inom Operativt Samverkansforum (OSF), bland annat Region
Gotland och Polisen, sett en ökning av ungdomar/unga vuxna som rör sig i offentlig miljö,
vilket har resulterat i bråk, fylleri och i visa fall ofredande. Ungdomsavdelningen har arbetat
uppsökande på fredagskvällar i den miljön där dessa problem uppstått. Detta i syfte att
skapa en tryggare miljö och att vid upptäckt av ungdomar under 18 år som använder
alkohol eller andra sinnesförändrande substanser kontakta föräldrar och vid behov polis
eller socialtjänst. Detta är en extraordinär insats som ligger utanför ungdomsavdelningens
uppdrag, men under rådande omständigheter har förvaltningen valt att genomföra insatsen.
Hur länge insatsen kommer att pågå beror på utvecklingen av pandemin och hur den
påverkar möjligheten att hålla ungdomsgårdarna öppna på fredagar.
Utfallet av årets gymnasieval
Efterfrågan på utbildningsplatser på Wisbygymnasiet är fortsatt hög och antalet elever som
söker till skolan ökar. Antalet förstahandssökande elever steg i år från 540 till 560 st. Att
klara att budgetera verksamheten och anpassa organisationen innan elevernas val är gjorda
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har blivit en allt större utmaning, då skolan ser en ökad rörlighet efter gymnasievalet i
februari. Antalet omval har ökat sedan förra året från 150 till 171 och antalet nya
ansökningar under omvalsperioden har ökat från 31 till 39 stycken. Fler elever söker till
utbildningar på fastlandet. I år ökade antalet ansökningar från 45 till 72 i preliminärvalet. I
cirka en tredjedel av fallen kan man se att sökande elever inte kommer iväg som planerat
eller flyttar tillbaka. Där utgör den kommunala gymnasieskolan garanten för att dessa elever
ska kunna fortsätta sin utbildning. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är antalet obehöriga
gymnasieelever på programinriktat val (IMV) och yrkesintroduktion (IMY) som i mån av
plats erbjuds utbildning inom nationella gymnasiekurser. Dagens slimmade organisation,
som är förutsättningen för en ekonomi i balans, påverkar elevernas rörlighet negativt och
riskerar att missgynna elever som till exempel kommer in med en sen ansökan eller av
någon anledning önskar byta studieväg.
Uppdrag för en samlad arbetsmarknadspolitik
Utredningen kring en mer sammanhållen arbetsmarknadspolitik inom Region Gotland är
klar och en slutrapport har lämnats under våren. Vid regionfullmäktiges sammanträde i juni
fattades det ett beslut i ärendet som innebär att avdelningen för arbetsliv och etablering
tilldelas två miljoner kronor extra för insatser till dem som står längst från
arbetsmarknaden. Samtliga förvaltningar gavs i uppdrag att arbeta mer aktivt för att ta emot
individer som är i en arbetsmarknadsinsats. Frågan om försörjningsstödets organisatoriska
tillhörighet återremitterades till socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Utvecklingsarbete sker kring fullföljd utbildning
Under 2021 deltar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i SKR:s utbildning kring
fullföljd utbildning tillsammans med två andra kommuner. Syftet är att öka antalet elever
som fullföljer grundskola och senare gymnasiet med fullgoda betyg. Utbildningen är
evidensbaserad och förvaltningen ser fram emot att följa vilka resultat som kan komma av
detta. Grundskolan, gymnasiet samt avdelningen för arbetsliv- och etablering (som ansvarar
för kommunala aktivitetsansvaret) och studie- och yrkesvägledning deltar.
Nya arbetsmarknadsinsatser på individnivå
Det finns ett fortsatt stort behov av stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Därför
har avdelningen för arbetsliv och etablering under perioden förändrat insatsen inom
Vuxkomp för att möta behovet för unga med försörjningsstöd att nå eller närma sig
arbetsmarknaden. Större delen av de nyinskrivna inom Vuxkomp är numera unga vuxna
och enligt enheten för stöd- och försörjning/socialförvaltningen så är det den målgruppen
de ser en ökning av.
JobbSam har fortsatt ta emot nya deltagare och även här har det varit en hög efterfrågan på
platserna. Flertalet samverkansaktörer menar att det finns behov av ytterligare platser för
att möta behovet hos deras deltagare. Under perioden har avdelningen för arbetsliv och
etablering beviljats ett projekt som är finansierat av FinSam Gotland och som drivs i
samarbete med hälso- och sjukvården. Projektet heter "Hälsobalans Gotland" och syftar till
att testa en modell för hälsokurs med mål att upprätthålla en god hälsa.
Samarbetet med ESF-projektet "Norma – se kompetensen" har utvecklats och
framtagandet av en handledarutbildning har påbörjats för att öka stödet till arbetsgivare
som tar emot deltagare från avdelningen.
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3 Förväntad utveckling
Lärdomar under pandemin
Efter en längre period av snabba omställningar utifrån ständigt nya förutsättningar behöver
verksamheterna gå in i en tid av stabilitet och långsiktighet där man, utifrån förvärvade
erfarenheter, systematiskt kan utveckla kunskapsuppdraget. För att samla ihop dessa
lärdomar har verksamheterna i uppdrag att identifiera vad som gynnat verksamheten och
vad som kan fasas ut.
Hur har resultaten påverkats?
En preliminär analys av betygsstatistiken läsåret 2020/21 visar på en relativt liten påverkan
av genomströmning och resultat med anledning av pandemin. Under vårterminen gjordes
kraftfulla insatser för att kompensera de elever som missgynnats av distansundervisningen.
Detta har bidragit till att kunskapstappet delvis kunnat motverkas.
Kompensatorisk undervisning och hälsofrämjande insatser kommer fortsatt att behövas för
den här elevgruppen.
Gymnasiet
Skolan håller fast vid sina fokusområden detta läsår, det vill säga att utveckla
klassrumspraktiken och mentorsrollen, att säkerställa utövandet kring bedömning och
betygsättning, öka tillgängligheten i lärmiljöerna, utveckla introduktionsprogrammen,
relationen skola-arbetsliv, arbetet med Agenda 2030 och de globala målen samt skolans
strategiska hälsoarbete.
Inriktningar, programfördjupningar och ämnen på yrkesprogrammen och det estetiska
programmet har reviderats inför läsåret 2021/22. Likaså har ämnesplanerna i matematik,
engelska och moderna språk reviderats. Syftet är att anpassa utbildningarna utifrån
efterfrågan från elever och samtidigt göra en anpassning utifrån arbetslivets behov. Bland
annat gäller förändringarna det arbetsplatsförlagda lärandet där eleven ska reflektera över
yrkeskulturen istället för som tidigare förstå yrkeskulturen.
Vuxenutbildning
Antalet elever har ökat markant sedan 2017 och på grund av pandemin har utvecklingen
det senaste året eskalerat. 2018 hade Vuxenutbildningen 1664 elever under ett kalenderår.
2021 har Vuxenutbildningen 1578 elever vid halvårsskiftet. Inför höststarten 2021 är det ett
fortsatt högt söktryck.
Många av de elever som söker till vuxenutbildning idag har större behov av pedagogiskt
stöd och vägledande insatser. En högre andel av eleverna på SFI är idag kortutbildade
vilket är mer resurskrävande.
Statsbidragen är en stor men osäker del av Vuxenutbildningens ekonomi vilket påverkar
organisering och planering av utbildningsinsatser.
En av de större förändringarna är att man ändrar villkoren för kombinationsutbildningarna.
Bidragsnivån höjs och medfinansieringskravet tas bort vilket är en tydlig signal från staten
att man vill att kommunerna prioriterar utbildningsformen.
Ändringar har också skett gällande statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.
Validering är ett prioriterat område och det kommer vara möjligt att söka ett särskilt
statsbidrag för validering. Vuxenutbildningen har de senaste åren bland annat haft en
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pilotverksamhet inom vård och omsorg där 20 anställda inom socialförvaltningen validerats
till undersköterskor. Inom ramen för ESF-projektet "Framtidens barnskötare i fokus"
kommer en av pedagogerna ta fram ett valideringsmaterial.
Komvux som särskild utbildning (före detta särvux) togs över från särskolan föregående
år. Verksamheten är under uppbyggnad och Vuxenutbildningen ser ett behov av
ramförstärkning inför kommande år kopplat till detta. Hittills är en samordnare och en
specialpedagog anställd men detta kommer inte att räcka utifrån den initiala kartläggning
som samordnaren gjort.
Ett avtalsförslag för förändrat arbetstidsavtal för lärare på Vuxenutbildningen finns nu
framtaget. Förslaget innebär att lärarna övergår från ferietjänst till semestertjänst. För att
klara skollagens krav på att kunna starta utbildningar mer flexibelt. Vuxenutbildning är inte
låst i tid och rum.
Gemensamt uppdrag för gymnasiet/Vuxenutbildningen
Gymnasiet och Vuxenutbildningen har i uppdrag att samverka i högre grad kring
medarbetare och lokaler. En lokalöversyn av resursutnyttjandet pågår där gymnasieskolans
behov matchas med Vuxenutbildningens önskemål, som ofta består av snabba och korta
insatser. Försörjningsavdelningen stödjer det arbetet och har identifierat potential i
exempelvis gemensam schemaläggning.
Gotlands folkhögskola
Folkhögskolan räknar med fyllda utbildningar och välfyllda studentboenden inför hösten.
Därtill planeras för nya utbildningar under läsåret. Den intensifierade utvecklingen av
digitala metoder kommer att fortsätta. Folkhögskolan har tilldelats yrkeshögskoleplatser för
tolkutbildning.
Ungdomsavdelningen
Ungdomsgårdarna planerar för att ha flexibla öppettider parallellt med digitala
ungdomsgårdar under hösten. Utifrån att intresset för motorfordon bland ungdomar är
stort planeras en verksamhet som är riktad till ungdomar från 15–19 år med ett
motorintresse.
Det är en tendens att ungdomar rör sig mer på allmän plats. Avsaknaden av vuxna vid
dessa tillfällen medför en risk för en ökad psykisk ohälsa och risk att unga människor far
illa. Utifrån detta ser ungdomsavdelningen ett behov av fältverksamhet. Ett projekt startas i
höst och 1,5 år framåt där fältverksamhet kommer att bedrivas på fredags- och
lördagskvällar samt under tillfällen där man vet att ungdomar rör sig mer ute.
Avdelningen för arbetsliv och etablering
Ett internt projekt kallat "En väg in -flera möjligheter ut" har påbörjats under våren.
Projektet är en förstudie och skall ta fram förslag på hur avdelningens olika insatser kan
sammansvetsas mer, skapa en tydligare process för individen samt öka möjliggöra för fler
vägar vidare genom tydliggjord samverkan. Ett förslag på arbetssätt skall tas fram och
presenteras i september.
Utifrån utredningen och rapporten kring en samlad arbetsmarknadspolitik så har
Regionstyrelsen gett socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i
uppdrag att utreda frågan om försörjningsstödets organisatoriska tillhörighet vidare under
hösten. Uppdraget hanteras av en arbetsgrupp från socialförvaltningen
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(SOF)Socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF). Utbildningsoch arbetslivförvaltningen.
Flyktingmottagandet förväntas öka under hösten
Utvecklingen i världen, i synnerhet Afghanistan påverkar våra verksamheter. Det gäller dels
de som redan finns här eftersom Migrationsverket stoppat alla av- och utvisningar till
Afghanistan samt pausat avslagsbeslut gällande afghanska asylärenden. Det finns en stor
oro i gruppen som redan etablerat sig på Gotland, anställda och elever i alla våra
skolformer för nära anhöriga som fortfarande finns i Afghanistan. Eftersom
Migrationsverket har förvarnat om en ny flyktingström därifrån förbereder sig
verksamheterna på ett mottagande av kvotflyktingar med akuta placeringar. Bostäder kan
bli det som sätter stopp för detta, skolorna genom Lotsen - den centrala
mottagningsverksamheten och avdelningen arbetsliv och etablering har beredskap.
Migrationsverket har för avsikt att klara årets anvisningstal vilket kan innebära ytterligare 77
personer som ska tas emot i höst. Av årets anvisningstal är det 50 platser kvar samt
ytterligare 27 från 2020. Den tidigare årsplaneringen på sex personer per månad har inte
stämt.

4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

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.
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Mål

Bedömning

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

Inledning
Att klara gymnasiet har stor betydelse och ger förutsättningar för det fortsatta livet. Det
vittnar både forskning och erfarenhet om. För att klara det här målet är det viktigt att
samtliga delar i förvaltningens verksamhet fungerar väl och ser sig som lika viktiga delar i
en lång kedja. Det är redan i förskolan grunden läggs för att målet skall uppnås och för de
elever som inte fullföljde gymnasiet på den dag vi kallar att ta studenten så finns alla
möjligheter att klara detta på Folkhögskolan och Komvux. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen skall ge förutsättningar för ett livslångt lärande. I delårsrapporten
beskriver vi hur arbetet med den kedjan går just nu, vilka aktiviteter som genomförs och
sedan följer en kort beskrivning från varje avdelning kring hur det gått med
måluppfyllelsen.
Aktiviteter som leder mot målet
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. Kunskap om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med
funktionsnedsättning ökar och även central förvaltnings förmåga till stöd och stödmaterial
bidrar successivt till ökad måluppfyllelse.
Avdelning stöd och utveckling arbetar kontinuerligt för att bidra med stöd och råd inom
arbetet med övergångar. Förvaltningen har utvecklat en större generell kompetens när det
gäller betydelsen av väl fungerande övergångar inom och mellan skolor och skolformer.
En förvaltningsövergripande elevhälsoplan är nu framtagen och skall implementeras
under 2022. Där har övergångar ett eget kapitel.
Central förvaltning har utvecklat närmare samarbete med följande;
SKR - utvecklingsprogram:
• Projekt fullföljd utbildning; Utvecklingsprogrammet riktar sig till kommuner som
vill göra en medveten och strategisk satsning för att förbättra det förebyggande
arbetet och ge fler unga möjligheter att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina
studier. Programmet riktar sig till huvudmannanivå och dess verksamheter
• STL- skriva sig till lärande som startade 2019. Förenar pedagogiska
framgångsfaktorer för lärande med digital teknik.
Uppsala universitet;
• Planering av utbildningsinsats för förstelärare; "Processledarskap och
skolutveckling". Preliminär start; ht22 Etablerat samarbete med lärarutbildning
inom Uppsala universitet. - Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), kontaktlärare
och forskar-lärarsamverkan är under utveckling
Handlingsplan digitalisering för UAF är reviderad och den bygger delvis på den Nationella
IT-strategin. Planen är etablerad inom verksamheterna och den följs upp kontinuerligt i
samband med de årliga rapporteringarna. Kontinuerligt stöd, utbildning och utveckling av
hur digitala verktyg används inom fjärr- och distansundervisning och digitala möten har
haft stor betydelse under 2020.
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En förutsättning för att nå målet är en väl fungerande Barn- och Elevhälsa (BEH).
Samarbetet med verksamheterna fungerar bra. Medarbetare arbetar kontinuerligt nära
skolledning och specialpedagoger på varje skolenhet för att driva och utveckla tillgänglig
lärmiljö för barnen och eleverna. BEH är också en aktiv och drivande part i
förvaltningens olika utvecklingsarbeten och samarbetar för förbättring gällande bland
annat: tilläggsbelopp, övergripande elevhälsoplan, likvärdig skola, problematisk
skolfrånvaro, elever med problemskapande beteende, medicinsk studie- och
yrkesvägledning, Resursskola, Lotsen och projektet Fullföljd utbildning.
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
Folkhögskolan har som mål att deltagare fullföljer sin utbildning. Folkhögskolan arbetar
för att nå de grupper som tidigare avbrutit sina studier eller av annan anledning saknar
grundskola eller gymnasiekompetens. Folkhögskolan 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
folkhögskolan. En grundläggande ambition och målsättning är att de studerande skall öka
sin förmåga till inflytande och egenmakt. För att nå de prioriterade grupperna försöker
folkhögskolan att öka samarbetet med andra skolfomer, utbildningar och andra aktörer.
Folkhögskolan erbjuder en utbildningsform som möter människor utifrån deras
livssituation, erfarenhet och möjligheter.
Utbildningarna präglas av folkbildningens fyra mål:
- Demokratiuppdraget
- ge individer förutsättningar att påverka sin livssituation och engagera sig i
samhällsutvecklingen
- utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån
- öka intresset för och delaktighet i kulturlivet.
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Ungdomsavdelningen
Att möjliggöra för unga människor att ha en meningsfull fritid är vårt uppdrag. Detta
möjliggör och ger bättre möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och lärande. Under året
har vi fokuserat på två aktiviteter.
• utökad verksamhet för hbtqia+ besökare och en utbildningsinsats för vår personal
inom samma område.
• samarbeta och erbjuda jag-utvecklande gruppverksamhet till elever i regionens
högstadieskolor under skoltid
Dessa två aktiviteter har haft gott utfall och dessa kommer vi att fortsätta med. De bidrar
till detta mål genom att de är inriktade på att stärka den unges känsla-av-sammanhang
utifrån teorin KASAM (Aaron Antonovsky) att stärka den friska sidan hos mänskan klarar
hon motgångar bättre. Resultatet av denna typ av aktiviteter är svåra att mätta 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.
Gymnasiet
Resultatsammanställningen för läsåret 2020/2021 visar på en relativt liten påverkan av
genomströmning och resultat med anledning av pandemin. Totalt på skolan har andelen
elever som tar examen av ”antalet elever som tar examen eller studiebevis och läser minst
2 500p” sjunkit med knappt två procentenheter från 93,2 procent (2020) till 91,4 procent
(2021). Före pandemin (2019) var motsvarande andel 92,7 procent. Det är eleverna på
yrkesprogrammen som står för den största minskningen. Betygsresultaten har under det
senaste året förbättrats. Den genomsnittliga betygspoängen har ökat från 14,0 (2020) till
15,3 (2021). Motsvarande poäng före pandemin var 15,1 (2019). Resultaten har ökat på
såväl de yrkes- som de högskoleförberedande programmen. För den största ökningen står
yrkesprogrammen.
Orsaken till resultaten kan härledas till flera insatser under läsåret:
- Skolan har haft veckovisa uppföljningar på gymnasieprogrammen, där elevgrupper
identifierats som haft särskilda behov av närundervisning i karaktärskurser och moment.
- Mentorsrollen har utvecklats och fler elever med särskilda behov har tidigare
uppmärksammats och därmed kunnat erbjudas särskilt stöd.
- Genomförda insatser under vårterminen för att kompensera elever som missgynnats av
distansundervisningen. Som särskilt stöd erbjöds eleverna såväl lovskola (sportlov,
påsklov och sommarlov) som extra undervisning.
Arbetsliv och etablering
Avdelningens aktiviteter för att klara målet är att bedriva ett strukturerat arbete med
studievägledning, skola- arbetsliv som hela skolans ansvar, välunderbyggda val för
eleverna, möjlighet till stöd vid övergångar mellan skolgångar samt god och tillgänglig
lärmiljö under studietiden för elever som riskerar att ej påbörja eller avsluta sina
gymnasiestudier.
Avdelningen arbetsliv och etablering bidrar också till denna måluppfyllelse genom det
kommunala aktivitetsansvaret, studie- och yrkesvägledningsorganisationen samt genom att
arbetsmarknadsinsatser som bedrivs också har välförankrade inslag av studievägledning
och möjligheter till studier vid ex. extratjänst.
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Bedömning

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

Målet rymmer mycket. Att bli väl bemött i våra verksamheter, att få lämna våra
verksamheter med gott självförtroende och stärkt självkänsla inför nästa steg i livet, att få
det stöd man behöver och att våra lärmiljöer är hälsofrämjande. Att klara skolan är en
viktig del. Tyvärr kan vi konstatera att vi inte har fullt ut likvärdiga skolor på Gotland.
Den bilden verifieras även av den granskningsrapport som Regionens revisorer, KPMG,
lämnade i juni. Det är för stor skillnad i förutsättningar mellan våra skolor för att det skall
vara likvärdigt.
Det fria skolvalet påverkar likvärdigheten, några skolor har en stor andel vårdnadshavare
som väljer annan skola än den anvisade medan andra är nöjda med sin anvisade skola.
Tillgången till behöriga lärare påverkar kunskapsresultaten.
Samarbetet med övriga förvaltningar i det som vi numer benämner samverkansstrukturen
(tidigare BarnSam och VuxenSam) fungerar allt bättre och är mycket viktigt för att nå
målet. I vår egen förvaltning är en väl fungerande barn- och elevhälsa som samarbetar väl
med våra enheter mycket viktigt.
Tvärs över förvaltningsgränserna pågår omställningsarbetet till en god och nära vård samt
ett uppdrag för att minska livsstilssjukdomar. Förvaltningen deltar aktivt.
Tydligare rutiner för arbetet mot kränkande behandling har tagits fram under året. Barnoch elevhälsans kuratorsgrupp har gjort en inventering av skolornas arbete mot kränkande
behandling på strukturell nivå som bas i ett utvecklingsarbete för ökad kvalitet och
likvärdighet. E-tjänsten för att anmäla kränkande behandling används och bedöms
fungera mycket bra.
En övergripande elevhälsoplan är nu framtagen och redo för implementering. Stöd för
rektorer och personal i elevhälsoarbetet som skall ge en övergripande helhetssyn av
elevhälsoarbetet för att kunna utvärdera och kontinuerligt utveckla elevhälsoarbetet.
Preliminärt implementeras planen till 2022.
Utvärderingen av de organisationsförändringar som genomfördes under 2020 visar att
förvaltningen tar steg framåt i hälso- och arbetsmiljöarbetet: Personal känner sig mer
delaktig, mer informerad och har en god dialog med närmaste chef. Ett ökat förtroende
för förvaltningsledningsgruppen lyfts fram. Kvarstår att än mer utveckla samarbeten och
att minska sårbarhet och upplevd stress hos några.
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 har det bland annat genomförts 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 med bland annat en tipspromenad i såväl fysisk som digital form.
Under pandemin har det varit en större utmaning att nå eleverna då de under perioder
studerat helt eller delvis på distans. En elevenkät genomfördes i slutet av våren och där
framkom det att en del av eleverna mådde dåligt av isoleringen till följd av pandemin.
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Att aktivt föra en dialog om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för medarbetarna
under pandemin har varit en prioriterad aktivitet för skolledningen. Konkret har det
inneburit att Coronasäkra verksamheten för att lärare och övriga medarbetare ska känns
sig trygga i undervisningssituationer för att eleverna i sin tur ska kunna ges möjlighet att
uppnå målen med sin utbildning. Vuxenutbildningen har även 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.
Folkhögskolan
Folkhögskolan 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 folkhögskolan aktivt med att stärka deltagarnas självinsikt och
självförtroende är nyckelfaktorer för att lyckas med sina studier.
Gymnasiet
En stor del av de aktiviteter som planerats inför 2021 i syfte att skapa likvärdiga
förutsättningar för en god hälsa och goda uppväxtvillkor har genomförts. Bland annat har
inför innevarande läsår en ny likabehandlingsplan tagits fram av elevhälsoteamet. Utfallet
av insatserna kommer att utvärderas i samband med kommande års elevenkät.
Den planerade e-tjänsten för elever att rapportera in kränkande behandling har inte gått
att implementera utifrån kraven som ställs kring personuppgiftsbehandling genom dataskyddsförordningen
svårigheten att möta kraven som ställs kring personuppgiftsbehandling genom
dataskyddsförordningen-GDPR.
Arbetsliv och etablering
För att hela Gotland skall leva och tillväxt skall vara god behöver alla medborgare ha
likvärdiga förutsättningar för god och jämlik hälsa. Avdelningen arbetar med frågan kring
hälsa genom bland annat att samverka med hälso- och sjukvården, skapa förutsättningar
för ny bild av välmående under tiden man har en aktiv insats inom avdelningen.
Utvecklingen att sänka trösklar för de som har svårast att till sig nya levnadsvanor är av
största vikt, att göra hälsofrämjande arbete tillgängligt för olika åldrar, nationaliteter och
funktionsvariationer pågår genom att erbjuda olika alternativ.
Hälsobalans Gotland är ett exempel på ett projekt som avdelningen, i samarbete med
enheten för habilitering och rehab inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, drivit under
januari till juni 2021. Projektet innebar att 40 deltagare i avdelningens olika insatser
erbjöds sex veckors hälsoinriktad aktivitet i form av både kunskapshöjande föreläsningar,
rörelse i grupp och individuella träffar med arbetsterapeut och sjukgymnast. Resultatet var
tillfredställande och deltagarna visade samtliga en positiv utveckling ur ett hälsoperspektiv
och avdelningen avser fortsätta med aktiviteten under kommande period.
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03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Att hantera samhällsstörningar har förvaltningen övat i skarpt läge under ett och ett halvt
år med en pågående pandemi.
Mycket som ryms inom mål tre har hanterats väl inom förvaltningen. Det vittnar också
granskningen som gjordes av konsulten Ramböll under året. Dialogen med smittskyddet
och beredskapsgrupp har fungerat mycket bra.
Krisplanen har kommit väl till användning när beredskapen och kunskapen kring
Coronapandemin succesivt ökat. Förmågan att hantera olika väntade och oväntade
scenarios har ökat. Förmåga och struktur kring kommunikation har förbättrats. I samband
med pandemin har också information tagits fram på olika språk.
Att det fungerat bra undantar dock inte behovet av fortsatt kontinuerlig dialog, utbildning,
repetition och uppföljning för att hålla god kompetens inom området krishantering.
Behovet av kontinuerliga utbildningsinsatser och reviderade handlingsplaner har
tydliggjorts.
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

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder

För att fler människor skall välja att flytta till Gotland så är det mycket viktigt att
förvaltningens verksamheter håller en god kvalitet. Gotland har en hög attraktionskraft
och vi har en ökande befolkning. Den ”trånga sektorn” är bostäder. Vi har exempel på
lärare som gärna skulle flytta till Gotland men där bristen på en bostad har varit hindret.
Goda kommunikationer till och från ön är den andra avgörande frågan för en potentiell
inflyttare.
Genom ett ständigt pågående systematiskt kvalitetsarbete arbetar verksamheterna med att
bidra med bästa möjliga kvalitet för dem vi är till för.
Kompetensförsörjning är en utmaning. För att tillväxt och kompetensförsörjning skall
kunna vara mer stabil på Gotland behöver våra arbetsplatser öka sitt mottagande och
bredda kompetensnormen. Att skapa ett ”innanförskap” på arbetsmarknaden och jobba
bort det utanförskap som finns utifrån kriterier som etnisk bakgrund, funktionsvariation,
utbildning och ålder är väsentligt i förvaltningens uppdrag.
Avdelningen arbetsmarknad och etablering har flera projekt och insatser för
arbetsmarknadsåtgärder på individnivå.
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•

JobbSam 3.0 i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt
Region Gotland och FinSam. Projektet syftar till att möjliggöra för arbetsträning
och förberedande insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och
har behov av ett sammansatt stöd för att påbörja sin process mot egen
försörjning.
• ESF-projekt som “Norma – se kompetensen” och “Alla behövs på Gotland”,
båda vilka på olika sätt syftar till att bredda kompetens, skapa förutsättningar för
goda relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare, möjliggöra för fler att nå
egen försörjning.
• ESF-projekt som “Norma – se kompetensen” och “Alla behövs på Gotland”,
vilka på olika sätt syftar till att bredda kompetens, skapa förutsättningar för goda
relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare, möjliggöra för fler att nå egen
försörjning.
• DUA1- överenskommelsen som finns mellan Region Gotland och
Arbetsförmedlingen där förvaltningen sig till samverkan för de individer som på
olika sätt kan behöva stöd från båda parter i sin progression mot arbete eller
studier. Överenskommelsen innehåller bland annat strukturell plan för samverkan
på olika nivåer av chefer och nätverk, tydliga riktningsmål och utifrån kartläggning
utvalda behovsgrupper att samverka kring.
Under perioden har en utredning kring framtida utmaningar gällande
arbetsmarknadspolitik och åtgärder som regionen skall ansvara för att skapa ytterligare
möjligheter för fler i arbetsför ålder att bidra. Utredningen pekar på att regionen i
jämförelse med andra kommuner gör många betydande insatser men till en lägre
resurstilldelning. Utredningen pekar också på att regionen behöver ta ett mer strategiskt
ansvar för frågan. Utredningen föreslog några förändringar, resursförstärkningar och
inriktningsbeslut som regionfullmäktige beslutade om i juni 2021. Dessa beslut kommer
att skapa ytterligare förutsättningar för avdelningen i samverkan med
regionstyrelseförvaltningen att bidra med aktiviteter i riktning med vad utredningen
påvisar behöver prioriteras.

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

Situationen med covid-19 har tyvärr hindrat många lokala samarbeten de senaste
månaderna. Nationella utbyten har dock istället tillkommit i form av nya digitala forum.
För att skapa nyfikenhet och lärande kring entreprenörskap och företagande deltar
gymnasiet varje år i UF (Ung Företagsamhet) med stor framgång. Eleverna startar företag
på riktigt och deltar i en rikstäckande tävling. Flera av dessa gymnasieföretag har efter
avslutat gymnasium blivit företag på riktigt och hela UF-verksamheten ger mod åt
ungdomar att våga starta eget, förhoppningsvis också på Gotland.
Arbetsliv och etablering

1

DUA - Delegationen för unga och nyanlända till arbete

15

Page 21 of 338

Delårsrapport 2
2021

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gotland har en utpräglad företagarkultur. Inom vissa branscher är små eller medelstora
företag normen medan det också finns större företag. Vidare är branscherna på GotlandVidare är
Gotlands branscher säsongsbetonade och under sommarmånaderna är besöksnäringen i stort
behov av kompetens. För att skapa dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare behöver
man föras samman på olika sätt och förstå varandras olika roller och behov.
Avdelningen arbetar i projektet ”Alla behövs på Gotland” nära näringslivet genom
kontakten med projektet och de företag som är delaktiga. Projektets utgångspunkt är att
näringslivet i samverkan med det offentliga kan göra skillnad för individer som står
utanför, men också säkra kompetens och tillväxt framåt.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

Om förvaltningens verksamheter håller hög kvalitet så är det en starkt bidragande faktor
till att människor vill bygga och bo på Gotland.
Kontinuerliga uppföljningar görs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Faktorer så som utbildning, globalisering, digitalisering, arbetsmarknad, kollektivtrafik,
arbetsmiljö, föräldraskap, barnperspektiv är centrala delar i förvaltningens
utvecklingsarbete. God kvalitet i verksamheterna som sedan kommuniceras ut och görs
tillgängligt bidrar till att Gotland är en attraktiv plats att bosätta sig på.
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

07. Gotlands klimatavtryck minskar

Varje arbetsplats arbetar för att tillsammans med medarbetare, elever och deltagare
minska klimatavtryck och medvetandegöra människans påverkan på miljön.
Målet ryms inom de olika skolformernas läroplaner och kontinuerligt arbete höjer
medvetandegraden successivt. Detta innebär att förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen i
ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv men påverkar individen även i det
vardagliga.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Målet ryms inom de olika skolformernas läroplaner och kontinuerligt arbete höjer
medvetandegraden successivt. Detta innebär att förvaltningen bidrar till förändring,
förbättring och måluppfyllelse i ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv.
Pågående pandemi har ytterligare tydliggjort och medvetandegjort medarbetare, elever,
deltagare och ungdomar om vattnets betydelse för människan, naturen och samhället.
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09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen

Målet ryms inom de olika skolformernas läroplaner och kontinuerligt arbete höjer
medvetandegraden successivt. Detta innebär att förvaltningen bidrar till förändring,
förbättring och måluppfyllelse i ett mer förebyggande och långsiktigt perspektiv men
påverkar individen även i det vardagliga.

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

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

Bedömning

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

Servicemätning 2020. Förvaltningen har relativt goda resultat i servicemätning vad det
gäller tillgänglighet och möjlighet att komma i kontakt. Dock behöver det kontinuerligt
bedrivas förbättringsarbete inom berörda verksamheter. Hålla i de resultat som förbättrats
och arbeta upp de resultat som sänkts. En viktig fråga att ha med sig på vägen är; När är
måluppfyllelsen ”tillräckligt god”?
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
- Gymnasiet och vuxenutbildning 100 (ökning jämfört 2019 - 84)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%)
- Gymnasiet och vuxenutbildning 72 (ökning jämfört 2019 - 36)
Förvaltningens utveckling av e-tjänster har ökat under 2020-2021. Detta har bidragit till
att tillgängligheten förbättrats såväl externt som internt.
Att arbeta med framåt;
- Utveckla e-tjänster på andra språk än svenska
- Utvärdera och förbättra själva servicemätningen tillsammans med övriga förvaltningar
- Kontinuerligt utveckla förankringsarbetet med resultat från servicemätning till
verksamheterna och hur förvaltningen kan jobba med förbättringar gemensamt inom
regionen
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- Slutföra förstudie av lärplattformar under 2021/2022. Skapa beslutsunderlag för
förutsättningar för upphandling av ny Lärplattform inom för-, grund- och särskola.
Därigenom utveckla delaktighet och samverkan med elever, deltagare och i
förekommande fall vårdnadshavare.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta

Förvaltningen har hittills under 2021 färre klagomålshanteringar och få anmälningar till
Skolinspektionen samt barn- och elevombudet jämfört med 2020.
De senaste läsårens satsning på kompetensutveckling genom projektet "Tillgängliga
lärmiljöer" har varit viktig och givit resultat. Arbetet har fokuserat på kommunikationssätt
och delaktighetsprocesser för elever, ungdomar, deltagare och personal. Förvaltningen har
här lyckats behålla drivkraften från projektet, som avslutades i mars 2020, och
implementerat det i ordinarie verksamhet.
Servicemätning 2020; Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)
- Gymnasiet och Vuxenutbildning sammantaget 99 (minskning jämfört 2019 - 99)
Folkhögskolans årliga vårenkät visar att elever är fortsatt mycket nöjda med
folkhögskolans verksamhet. Upplevelsen av folkhögskolan 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.
Utifrån analysrapport VÅR 2020 och att en ny organisationsstruktur infördes inom den
centrala förvaltningen fr.o.m. 1 juli 2020 valde förvaltningsledningen att prioritera följande
förbättringsområden framåt. Vilka är viktiga beståndsdelar i verksamhetsplan 2021;
Tillitsbaserat ledarskap: Kontinuerlig dialog och uppföljning.
Kommunikation och information. Översyn av kommunikations och informationskanaler.
Kommunikationsstrategi för hela förvaltningen är under framtagande, gäller såväl internt
som externt. Sammankopplad med handlingsplan digitalisering kommer den att ge
förvaltningen förbättrade förutsättningar inom målområdet.
Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Förändrat arbetssätt, arbetsgång
och tidigarelagd intern tidplan i arbetet med verksamhetsplan har bidragit till bättre
process, ökad delaktighet, ökad förståelse och bättre förankring inför budgetarbetet.
Tydliggörande av den centrala förvaltningens inre organisation och övergripande ansvar;
Ansvars och arbetsbeskrivningar är framtagna på funktions- och individnivå och redovisas
på insidan.

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

Ekonomiarbetet har utvecklats under året och tillsammans med utbildning i
bemanningsekonomi skapas dialoger för att utveckla arbetssätt som framöver kommer att
ge effektivare schemaläggning utifrån faktiska behov. Rektorer har fått större insikt och
bättre verktyg för att kunna arbeta mer strategiskt med bemanning kopplat till budget.
Regionens beslutsstödsystem har bidragit till att struktur och ansvarsfördelning gällande
processer och rapporter blivit tydligare. Systematiken vad gäller uppföljning har utvecklats
men det krävs fortsatt arbete med utbildningsinsatser och stöd till verksamheterna.
Kompetensutveckling inom processkartläggning har skapat nya möjligheter och ökad
förståelse inom flera områden. En viktig del i arbetet med utveckling av e-tjänster.
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Handlingsplanen för digitalisering (UAF), är reviderad och förtydligad under 2020 och är
nu ett bättre verktyg för förvaltningens chefer och medarbetare. Den digitala
kompetensen hos medarbetarna har höjts, bland annat som en följd av pågående pandemi
men även för att implementering av handlingsplanen fortlöper. Medarbetare och chefer är
nu än mer bekväma med digitala verktyg och de används vid kompetensutveckling,
kollegialt lärande och även vid medarbetarsamtal. Den digitala utvecklingen är dock
kostnadsdrivande eftersom abonnemangs- och leasinglösningar är dyrare än traditionella
läromedel. Till detta tillkommer kostnader för kontinuerlig kompetensutveckling samt att
de administrativa arbetsuppgifterna ökat med anledning av dataskyddslagstiftningen GDPR.
Nytt skoladministrativt system som införts under 20/21 bidrar till att fler verksamheter
och processer successivt blir mer digitaliserade och automatiserade efterhand som det
implementeras och personalen utbildas. Systemets funktioner är betydelsefulla i
utvecklingen av utvärderingsarbetet och kvalitetssäkring av verksamheterna.
Att använda modern teknik och att vara där ungdomar är utvecklar verksamheten. Under
året har detta bidragit till att utveckla ungdomsavdelningen till att bli mer digital och
genom plattformen Discord blev en digital ungdomsgård möjlig. En rörlig organisation
och nyfiken personal kan relativt snart ställa om utifrån förutsättningar och ungdomars
behov, vilket har blivit tydligt i ljuset av pandemin och dess utmaningar.

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

Bedömning

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

I verksamhetsplanen för 2021 finns aktiviteter som syftar till att bidra till en tillitsbaserad
kultur. Under våren 2021 har bland annat de centralt initierade insatserna gällande analys
och uppföljning setts mer som ett kollegialt lärande, i stället för att som tidigare delvis ha
upplevts som möten för kontroll och förhör. Även avdelningsvis har flera arbeten
initierats i syfte att skapa en mer tillitsbaserad organisation, till exempel genom ökat fokus
på delaktighet i medarbetarmöten och genom ett mer systematiskt utvecklingsarbete inom
Wisbygymnasiets ledningsgrupp. Ett mer tillitsbaserat arbetssätt har också varit en
förutsättning för distansundervisningen under pandemin. Om de olika insatserna också
gett effekt i upplevelsen hos medarbetarkåren värderas i kommande
medarbetarundersökningar.
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14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde beräknas sex obehöriga
yrkeslärare genomgå högskolestudier med någon form av studiestöd under vårterminen
2021 i syfte att få formell behörighet och lärarlegitimation, tre inom Vuxenutbildningen
och tre inom gymnasiet. Ett arbete för att förbättra samordningen gällande olika former
av praktikinsatser, det gäller bland annat APL-platser från gymnasiets och
Vuxenutbildningens yrkesprogram, har inletts under året. Ett särskilt arbete för att
definiera "kompletterande kompetenser", i första hand inom skolan, har initierats och en
workshop med Wisbygymnasiets ledningsgrupp har genomförts i syfte att hitta
kompetensförsörjningsaktiviteter som är mer nära knutna till den egna verksamheten.
Projektet "Framtidens barnskötare i fokus", som främst syftar till att stärka barnskötares
och elevassistenters ställning på arbetsmarknaden genom olika utbildnings- och
valideringsinsatser, startades den 23 augusti med Vuxenutbildningen som huvudsaklig
anordnare av insatserna. 43 barnskötare och elevassistenter deltar, 36 från utbildningsoch arbetslivsförvaltningen och sju från fristående skolor. Vuxenutbildningen har även
deltagit i kompetensförstärkningsprojekt inom socialförvaltningen.
Utvecklingsarbetet som rör samarbetet gällande "hela skolans ansvar" mellan studie- och
yrkesvägledningen, berörda skolformer och arbetslivet, en aktivitet i förvaltningens
verksamhetsplan, behöver fortsätta.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus

Arbetet med aktiviteter inom planen för "lärares arbetsmiljö" - planen gäller för samtliga
verksamheter i tillämpliga delar - har skett i varierande omfattning under våren. Inom
Wisbygymnasiet har två förstelärare som uppdrag att utveckla det hälsofrämjande arbetet
inom skolan och skolans samverkansgrupp har arbetat via plattformen "Sunt arbetsliv" för
att säkerställa balans mellan resursen arbetstid och förväntad insats. Inom avdelningen
Arbetsliv och etablering, som haft en stor andel av medarbetare som arbetat på distans
under pandemin, har särskilda satsningar gjorts utifrån det. Exempelvis har
avdelningschefen tydligare avstämningsmöten och ett särskilt pausprogram har erbjudits
medarbetarna.
Referensgruppen "skolledares arbetsmiljö", där arbetsmiljöfrågor för ledare diskuteras
tillsammans med förvaltningsledning och fackliga företrädare, har återupptagits. Också
den har bäring på samtliga chefers arbetsmiljö. En utbildningsinsats via Avonova som
riktar sig till nyanställda lärare, "ett hållbart arbetsliv", har tagits fram under våren, med
planerat deltagande från bland annat Wisbygymnasiet.
6 Kvalitetsberättelse
Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen anses vara relativt väl förankrat. Det
finns en gemensam bas i årshjulet och de stora processerna, vilket i dag skapar trygghet och
tillit, även om tidplanerna ofta är alldeles för korta. För att hålla i och även utveckla arbetet
behöver det fortsatt finnas långsiktighet, uthållighet och ett verksamhetsnära ledarskap.
Under 2020 påbörjades arbetet med att tidigarelägga arbetsprocessen med förvaltningens
verksamhetsplan. Arbetet startar i april månad i förvaltningsledningsgruppen (FLG) och
beslutas i nämnder i oktober månad, med reservation för budget. Planen och dess
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aktiviteter blir numera en mer naturlig del av budgetprocessen och årscykeln vilket leder till
en förbättrad implementering och ökad förståelse efter hand.
Verksamheterna har i dag goda möjligheter att välja ut mål och aktiviteter, vilket görs i
samråd med avdelningschefer utifrån förvaltningsledningens inriktningsbeslut gällande mål
och aktiviteter.
Det finns i dag ett utökat stöd från central förvaltning när det gäller information och
utbildning inom beslutsstödsystemet. Viktigt för att lyckas med rapportskrivningar och att
följa upp mål och aktiviteter. En viktig stödfunktion för förvaltningens alla chefer.
Tillit och förtroende, mindre kontroll ger större möjligheter för chefer att påverka
utformningen av aktiviteter, att implementera och därmed öka delaktighet och förståelse.
Överlag lyckas förvaltningen bra med att rapportera och producera material. Flertalet
enheter är även bra på att sammanställa, analysera, följa upp och förbättra systematiskt.
Dock är det så att flertalet även behöver stöd med analys, uppföljning, åtgärder och hur
förflyttningar och utveckling kan beskrivas. Antalet rapporter och de korta ställ- och
leveranstiderna försvårar ofta uppföljnings och förbättringsarbetet och tidplanerna blir då
delvis ett arbetsmiljöproblem för flertalet chefer, nämndsekreterare och handläggare.
Arbetet med verksamhetsplan-22 är pågående och det förvaltningen nu ser som nästa
utvecklingsområden för 2021 samt inför och under 2022 är;
- Utveckla arbetet med analys, uppföljning, identifiering av eventuella brister samt plan för
åtgärdande och förebyggande arbete
- Utvecklingsarbete kring förnyande av aktiviteter samt översyn av hur indikatorer används
i uppföljnings och utvecklingsarbetet
- Central förvaltning behöver fortsätta att kartlägga avdelningarnas behov av utbildning och
stöd när det gäller aktiviteter, mål, beslutsstödsystem och utveckling av arbete med analys
och uppföljning
- Se över möjligheten att minska antalet mål att årligen arbeta med. Acceptans för att det
kan och behöver se olika ut
- Se över och eventuellt begränsa antalet valbara aktiviteter och indikatorer
- Mål, aktiviteter och indikatorer som väljs ut skall komplettera eventuella statliga uppdrag
och enkelt kopplas till kommunala uppdrag och verksamheters behov
- Kartlägga och utvärdera hur beslutsstödsystemet upplevs av rektorer och chefer. Se över
om det är möjligt att forma det mer utifrån skolans uppdrag, till exempel använda
skolmodulen i systemet. Dialog skall föras med Regionstyrelseförvaltningens på vägen fram
i arbetet.
- Utveckla planering och samarbetet med regionens övriga förvaltningar när det gäller
eventuella gemensamma aktiviteter
Hur arbetet med mål och aktiviteter utvecklas eller vad som kvarstår att utveckla
återberättas och sammanfattas i respektive måluppfyllelse.
Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs och följs upp inom förvaltningen. Det beskrivs
och återkopplas sedan till Regionstyrelseförvaltningen och blir en del av underlagen till
övergripande förbättringsåtgärder. Varje förvaltnings särart, möjligheter och utmaningar
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behöver här beaktas när planeringen av kalenderårets olika rapporteringar läggs upp. Vad
måste vara lika och/eller vad kan vara unikt eller ett undantag för respektive förvaltning.
7 Inkomna synpunkter
Gymnasieskolan
Det har inkommit sju (7) synpunkter. Fem av sju inkomna synpunkter/klagomål är Corona
relaterade. I övrigt är det val av utbildning och byte av lovveckor. Alla ärenden har
omhändertagits, följts upp, besvarats av ansvarig rektor och är avslutade.
8 Väsentliga personalförhållanden
Den pågående pandemin har haft fortsatt påverkan på verksamheterna. Vuxenutbildningen
har haft en ökad arbetsbelastning kopplad till ett ökat söktryck, som delvis kan förklaras
med pandemin. Även blandningen av distansundervisning och närundervisning, för till
exempel elever inom SFI, har av vissa lärare upplevts som mer ansträngande. För
Ungdomsavdelningen har pandemin medfört att verksamheten har begränsats, varvid flera
medarbetare i stället har arbetat inom andra verksamheter under årets första kvartal. Inom
Arbetsliv och etablering har arbetet i stor utsträckning skett på distans. Det har fungerat
väl, men medarbetarna signalerarar både fysiska och psykosociala besvär kopplat till detta.
Bristen på yrkeslärare är märkbar både inom gymnasieskolan och Vuxenutbildningen, vilket
innebär att obehöriga lärare med relevant yrkeserfarenhet anställs tidsbegränsat - i flera fall
med högre lön än erfarna legitimerade yrkeslärare. Detta skapar olyckliga obalanser i
lönebilden.
8.1

Personalvolym

Organisation: 46 Gymn o vuxenutbildn nämnd Period: Juli Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej
vilande

Antal anställda Förändring mot
Jul 2021
Jul 2020

Antal årsarbet Förändring mot
enl anst avtal
Jul 2020
Jul 2021

Alla anställningsformer

433

-5

411

-7

Tillsvidare

321

3

310

5

Tidsbegränsad

112

-9

101

-11

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare

Antalet månadsanställda har totalt sett minskat med -4 personer från föregående period.
Andelen tillsvidareanställda har ökat med 4, medan andelen tidsbegränsat anställda har
minskat med -9. Den största ökningen av tillsvidareanställda har skett inom Arbetsliv och
etablering med 10 personer. Ökningen är bland annat beroende av satsningar inom
Jobbsam och Vuxkomp. Inom avdelningen har andelen tidsbegränsat anställda också ökat
kopplat till att antalet så kallade extratjänster har utökats. Vuxenutbildningen har ökat
antalet tillsvidareanställda med 7 personer kopplat till ökade elevvolymer samt ett ökat
behov av kompetensförsörjningsinsatser, till exempel inom vården.
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Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Jul 2021
Jan - Jul 2020

Förändring

46 Gymn o vuxenutbildn nämnd

333

300

33

461 GVN

333

300

33

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.

Produktionsmåttet faktiskt arbetad tid uppvisar en ökning med motsvarande 33
heltidsarbetare per juli 2021 i förhållande till juli 2020 inom hela gymnasie- och
Vuxenutbildningens ansvarsområde. Den främsta ökningen kan hänföras till Arbetsliv och
etablering och utökningen av antalet extratjänster.
8.2

Sjukfrånvaro
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Jul 2021
Jul 2020

Förändring %
enheter

Alla kön

3.80%

4.99%

-1.19%

Kvinna

3.43%

5.17%

-1.74%

Man

4.40%

4.71%

-0.31%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

Den totala sjukfrånvaron inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde
har sjunkit med -1,20 procentenheter från juli 2020 till juli 2021. För kvinnorna har
sjukfrånvaron sjunkit med -1,75 enheter, från 5,17 procent 2020 till 3,42 procent 2021. För
männens del har den sjunkit med - 0,32 enheter, från 4,71 procent 2020 till 4,39 procent
2021. Sett per avdelning har sjukfrånvaron minskat inom samtliga. Den högsta
sjukfrånvaron finns inom Arbetsliv och etablering med 8,19 procent, där den största delen
av sjukfrånvaron finns inom gruppen medarbetare i olika sysselsättningsåtgärder. I övrigt är
sjukfrånvaron relativt sett låg.
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9 Ekonomisk uppföljning
Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 4,5 miljoner kronor. Detta är en
förbättring i jämförelse med den senaste prognosen för april månad där prognosen
beräknades bli 2,2 miljoner kronor.
Periodens resultat ökar från 15 miljoner kronor till 17,8 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har förbättrats med 2,8 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 3,6 procent ökningstakten för de egna
kostnaderna har minskat med en halv procent och intäkterna har minskat med 5,4 procent.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 20 elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen motsvarande 3,2 miljoner kronor.
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas
göra ett positivt resultat på 1,7 miljoner kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.

9.1

Periodens resultat

Organisation: 46 Gymn o vuxenutbildn nämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur
Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Aug
Aug 2021
2021

Avvikelse Jan Aug 2021

Utfall Jan- Aug
2020

-218 786

-200 948

17 838

-193 874

159 023

150 778

-8 245

159 424

1

10

9

65

Statsbidrag

51 322

56 478

5 156

56 086

Försäljning vara/tjänst

16 804

4 674

-12 130

5 789

Intern resursfördelning

88 356

86 674

-1 682

95 354

2 540

2 942

403

2 130

KOSTNADER

-377 809

-351 726

26 083

-353 298

Personal

-160 195

-159 544

651

-147 973

Köp av tjänst

-15 601

-12 820

2 781

-15 471

Köp huvudverksamhet

-41 732

-39 123

2 609

-39 771

-9 388

-5 598

3 790

-5 251

-36 884

-37 086

-202

-35 680

-3 158

-3 271

-112

-3 197

Intern resursfördelning

-96 927

-83 824

13 103

-92 515

Övriga kostnader

-13 924

-10 461

3 463

-13 440

INTÄKTER
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter

Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns
även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

Tabellen visar periodens resultat, januari-augusti, för 2021. I jämförelse mellan åren ökar
periodens resultat från 15 miljoner kronor till 17,8 miljoner kronor vilket gör att periodens
resultat har förbättrats med 2,8 miljoner kronor.
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Periodiseringar
Verksamhet, vuxenutbildning

Belopp

Specialpedagogiska skolmyndigheten

-75

Yrkeshögskola, Skolverket

-600

Yrkesförare, Skolverket

-607

Jobblänken, Länsstyrelsen
Förutbetalda intäkter

-14
-1 296

Intäkter som inte tillhör perioden, flyttas bort

Verksamhet, vuxenutbildning

Belopp

Lärcentrum, Skolverket

192

Lärling, Skolverket

221

Yrkesvux, Skolverket

1 816

Upplupna intäkter

2 229

Intäkter som tillhör perioden, läggs på

Nettoökning för perioden

933

Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då
resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas.
Netto, periodiseringar innebär att periodens resultat ökar med 933 000 kronor för
perioden.
Periodens resultat per avdelning, tkr
Enhet
Ordförande

2021

2020

Bokslut 20

-9

166

241

-1 877

-504

-411

6

4 162

-367

-142

-3 372

-1 849

1 418

1 844

1 360

Arbetsliv och etablering

958

777

3 183

Wisbygymnasiet, rektor

-5 792

2 982

1 069

Antagning, interkom. ers.

2 350

1 350

-735

Inack- och reseersättning

279

205

227

Utbildningsdirektör
Vuxenutbildning
Folkhögskolan
Ungdomsverksamhet

Övergripande kostnader gymnasieskola

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Resursfördelning

1 356

2 478

453

10 551

-3 071

-4 426

-222

-848

-1 418

-64

-64

40

8 811

6 105

-2 633

Övergripande kostnader samtliga
-IT
-Försörjning
Nämndens resultat

I ovan tabell är resultatet justerat på ett sådant sätt att semesterlöneskuldsförändringen har
avräknats resultatet. Anledningen till detta är att periodens resultat kan misstolkas då detta
medräknas vid en analys. Ungefär hälften av de anställda inom nämndens
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verksamhetsområden har ferieanställning och i det här sammanhanget finns ingen större
semesterlöneskuld till de ferieanställda då de har haft sin ferieledighet. Semesterlöneskulden
som har avräknats för perioden är positiv på 8,9 miljoner kronor.
Periodens resultat för 2021 visar i jämförelse med 2020 ett ökat resultat med 2,7 miljoner
kronor. Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan det med hjälp
av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå resultatmässigt för
enheten. Ett exempel som kan nämnas här är periodens resultat för Wisbygymnasiet, där
perioden naturligtvis inte medräknar höstens organisation och elevtal, för hösten finns
naturligt förändringar beroende på hur många elever som väljer att gå i den kommunala
skolan i den egna kommunen o.s.v. Att Wisbygymnasiet för perioden visar på en negativ
avvikelse har sin grund i att det på grund av tekniska skäl inte har skjutits ut ersättning för
juli månads elevtal – motsvarande 10,8 miljoner kronor. I och med detta så redovisar
resursfördelningen ett stort överskott. Utbildningsdirektören har en stor negativ avvikelse
för året, det beror på att lärarkollektivets löneuppräkningar ligger på som en skuld med 1,6
miljoner kronor, dessa betalas ut av verksamheten i september månad.
9.2

Nettokostnadsutveckling

Organisation: 46 Gymn o vuxenutbildn nämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Utfall Jan - Aug
2021

Utfall Jan- Aug
2020

Förändring

Förändring %

-200 948

-193 874

-7 074

4%

150 778

159 424

-8 645

-5%

10

65

-55

-84%

56 478

56 086

392

1%

Försäljning vara/tjänst

4 674

5 789

-1 115

-19%

Intern resursfördelning

86 674

95 354

-8 680

-9%

2 942

2 130

813

38%

KOSTNADER

-351 726

-353 298

1 571

0%

Personal

-159 544

-147 973

-11 572

8%

Köp av tjänst

-12 820

-15 471

2 651

-17%

Köp huvudverksamhet

-39 123

-39 771

648

-2%

-5 598

-5 251

-347

7%

-37 086

-35 680

-1 406

4%

-3 271

-3 197

-73

2%

Intern resursfördelning

-83 824

-92 515

8 691

-9%

Övriga kostnader

-10 461

-13 440

2 979

-22%

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas
förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

Nettokostnaden har för perioden ökat med 3,6 procent ökningstakten för de egna
kostnaderna har minskat med en halv procent och intäkterna har minskat med 5,4 procent.
De minskade kostnaderna och intäkterna beror framförallt på att det saknas utskjut av
interna flödesbidrag till Wisbygymnasiet på 10,8 miljoner kronor. Med en justering för detta
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så innebär det att de egna kostnaderna ökar med 2,6 procent och intäkterna ökar med 1,4
procent.
Intäkter

Försäljning av vara och tjänst minskar beror på periodiseringar som gjordes på kontot i
förra året vid Vuxenutbildningen, vilket inte har gjorts på samma konto i år. Övriga intäkter
med kontot för hyresintäkter ökar i år vilket beror på att sommarverksamheten vid
folkhögskolan har ökat i jämförelse med föregående år
Intern resursfördelning 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.
Kostnader

Personalkostnaderna har ökat med 11,6 miljoner kronor motsvarande 7,8 procent. För att
jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 4,1 miljoner kronor avser löneökningar för
2020-2021. Den största personalkostnadsökningen återfinns vid enheten Arbetsliv och
etablering, motsvarande nio miljoner kronor varav ”Extra tjänster” står för 5,8 miljoner
kronor. Personalkostnaderna har minskat på folkhögskolan och ungdomsavdelningen, på
Wisbygymnasiet är kostnaden i stort oförändrad. Kostnaden för köp av tjänst har minskat
den störst delen kopplas till lägre kostnader för hyra/leasing av datorer på gymnasieskolan.
huvudverksamhet har minskat och det är framförallt utbetalningar för färre elever i
kommunal skola i annan kommun, detta motsvarar 1,6 miljoner kronor. Kategori övriga
kostnader minskar i huvudsak beror detta på minskade fastighetskostnader vid
folkhögskolan i form av uppvärmning och el. Nedan tabell visar utfallet för elevvolymer
vid alla huvudmän för september månad. En minskning kan ses av elever i den egna
kommunen och en ökning vid andra huvudmän i annan kommun.
Resursfördelningen
Wisbygymnasiet

2021

2020

Differens

1 511

1 540

-29

Summa

1 511

1 540

-29

Antagningsenhet, interkommunal-

2021

2020

Differens

ersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen

208

228

-20

Kommunal gymnasieskola, annan kom.

63

51

12

Fristående gymn, annan kommun

52

39

13

Elever från annan kommun
Summa

0
323

318

5

1 834

1 858

-24

Elever från annan kommun 6 fler i april (tot 18)

Totalt

27
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9.3

Årsprognos

Organisation: 46 Gymn o vuxenutbildn nämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-328 578

-324 097

4 482

-319 033

238 558

236 521

-2 037

235 345

2

2

0

77

Statsbidrag

76 991

75 453

-1 538

78 420

Försäljning vara/tjänst

25 209

27 384

2 175

10 375

Intern resursfördelning

132 547

129 872

-2 675

143 927

3 810

3 810

0

2 545

KOSTNADER

-567 136

-560 618

6 518

-554 378

Personal

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter

-240 685

-242 299

-1 614

-237 231

Köp av tjänst

-23 402

-23 063

339

-22 368

Köp huvudverksamhet

-62 604

-61 763

841

-64 352

Förbrukn. mtrl

-14 084

-11 656

2 428

-12 183

Lokaler

-55 331

-54 599

732

-54 003

-4 737

-4 808

-71

-4 868

-145 405

-142 184

3 222

-139 563

-20 888

-20 246

642

-19 810

Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

I tabellens visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års
redovisade intäkter och kostnader.

Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 4,5 miljoner kronor. Detta är en
förbättring i jämförelse med den senaste prognosen för april månad där prognosen
beräknades bli 2,2 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet beror på förbättrade
prognoser vid Wisbygymnasiet och Vuxenutbildningen.
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Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet
Resursfördelningen

Not1

Budget,
tkr

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Utfall,
tkr

Differens,
tkr

Utfall
volym

Budget
volym

132 447

129 291

3 156

1 531

1 551

132 447

129 291

3 156

1 531

1 551

Differens
volym
-20
-20

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever, inklusive buffert 892 tkr

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

Budget,
tkr

Utfall,
tkr

Utfall, tkr

Utfall
volym

Budget
volym

Differens
volym

28 817

26 691

2 126

217

230

-13

Kommunal gymnasieskola, annan kom.

7 781

8 414

-633

61

60

1

Fristående gymn, annan kommun

5 754

5 738

16

44

45

-1

-1 556

-1 708

152

40 796

39 135

1 661

322

335

-13

4 817

1 853

1 886

-33

Elever från annan kommun
Summa
Not

Not

Antal elever från annan kom. budgeterat 12 är prognos 15 elever

Totalt

173 243

168 426

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 20 elever färre än budgeterat. Färre antal
elever och interna ersättningar medför ett positivt resultat på 3,1 miljoner kronor.
Prognosen är framräknad genom att periodens verkliga elevtal ligger kvar under våren och
rektors prognostiserade elevtal för hösten påräknas
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas
bli 13 elever färre, nettoförändring i minskningen av fyra elever medför ett positivt resultat
på 1,6 miljoner kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående
huvudman i den egna kommunen är medräknade.
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Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen

Not1

Etableringsersättning, Migrationsverket
Studiehandledare modersmålsundervisning
Ersättning för asyl, Migrationsverket
Flödesbidrag, interna ersättningar
Medfinansiering, ungdomsverksamheten
Medfinansiering, särskola
Medfinansiering Lotsen

Resultat,
tkr
1 184
-1 506
474
3 156
-360
-28
-326

Budgeterade ersättningar Migrationsverket

-1 161

Summa

1 433

Not1

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

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

Resultat,
tkr
1 661
1 661

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar påräknas
resultatenheten resursfördelningen blir resultatet positivt på 1,4 miljoner kronor.
Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett positivt resultat på 1,6
miljoner kronor.
9.4

Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Inkomna ersättningar på grund av pandemin är kompensation för sjukfrånvarokostnader
dessa uppskattas till att vara 415 000 kronor och har fördelats till respektive verksamhet.
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9.5

Investeringar

Organisation: Gymn o vuxenutbildn nämnd Konto: Resultaträkning Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Projektstruktur

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Investeringsprojekt

-7 131

-1 371.1

-5 759.9

-7 131

24500 IT

-1 000

-95.5

-904.5

-1 000

24501 Återanskaffning

-3 700

-1 272.9

-2 427.1

-3 700

24508
Bygginv/verksamhetsanp

-1 650

-2.7

-1 647.3

-1 650

-781.0

-781

24515 Vuxenutb
Hackspetten

-781

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

Investeringspotten för återanskaffning är på 3,7 miljoner kronor varav 500 000 kronor för
möbler och inventarier till Wisbygymnasiet är i kategorin återanskaffning och lärverktyg
och avser förekommande investeringar i utbildningsmiljön exempelvis möbler,
undervisningsmaterial med mera. Investeringspotten är utdelad till verksamheterna. Den
totala budgeten har under året utökats med 2,4 miljoner kronor, så kallad
kompletteringsbudget, för igångsatta bygginvesteringar under år 2020 och som fortsätter
under innevarande år, dessa bygginvesteringar avser norra Visby, Väduren och
Hackspetten.
De ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna kommer att påverka budgetramen
när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och
periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt under året att överflyttas till tekniska
nämnden vartefter investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna,
enligt krav om komponentredovisning, skall ligga på anläggningen (fastigheten).
Projektnummer 24508 samt 24515 avser bygginvesteringar som ska överföras till tekniska
nämnden under 2021.
Alla IT-investeringar som en samlad post avser exempelvis datorer, lärplattor, ITadministration samt annan digital utrustning.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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År 2021
Prognos Delår 1
2021
187

Progns april
2021
187

Progns Delår 2
2021
196

Bokslut
2020
241

951

951

1 190

-411

1

1

400

-367

-241

0

0

-1 849

Ungdomsverksamhet

0

0

0

1 360

Arbetsliv och etablering

1

0

0

3 183

899

1 139

1 786

2 157

Antagning, interkom. ers.

1 234

1 510

1 661

-735

Inack- och reseersättning

150

150

250

227

-3 400

-2 600

-800

1 069

239

239

302

453

0

0

0

40

-100

-100

-150

-1 418

2 131

1 911

1 433

-4 426

254

1 110

2 696

-4 790

1 153

2 249

4 482

-2 633

Ordförande
Utbildningsdirektör
Vuxenutbildning
Folkhögskolan

Summa enheter

Wisbygymnasiet
Gymnasiet gemensamt
-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Försörjning
-IT

Resursfördelning
Summa gymnasieskola
Totalt

G:\uaf\Ledningsstöd\Ekonomi\GVN\2. Uppföljning\2021\Delår
2\MUP GVN prognos delår 2 2021
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Jimmy Söderström
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ersättning motsvarande tillskott i Region Gotlands
gymnasieskolor 2020
Förslag till beslut

•
•

Guteskolan AB ersätts med 610 355 kronor plus 6 procent moms på grund av att
den kommunala gymnasieskolan erhållit resurstillskott för vissa gymnasieprogram
för år 2020.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om tilläggsbudgetering på
driften genom omdisponering av det egna kapitalet med 610 355 kronor för att
utbetala kompensationsbeloppet till Guteskolan AB.

Sammanfattning

Förvaltningen gör bedömningen att ersättning ska utbetalas till fristående huvudman
för de gymnasieprogram där den kommunala gymnasieskolan gjort ekonomiskt
underskott (resurstillskott) för budgetåret 2020.
Förvaltningen föreslår nämnden att genom tilläggsbudgetering till driften
omdisponera 610 355 kronor från det egna kapitalet för att utbetala det totala
kompensationsbeloppet till Guteskolan AB. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens egna kapital uppgår till 16,7 miljoner kronor år 2021.
Ärendebeskrivning inklusive besvärshänvisning

Guteskolan AB har rätt till kompensation för underskotten i Region Gotlands
gymnasieskolor i enlighet med Kammarrättens dom i Jönköping avgörande mål nr
1230-1233-14.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) ska beräkna och utge ersättning
motsvarande de resurstillskott som Region Gotlands underskott utgjort med
hänvisning till den omprövningsskyldighet som följer av 27 § förvaltningslagen.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Org nr 212000-0803
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I enlighet med Kammarrättens1 dom ska också momskompensation på 6 procent
ingå i ersättningen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tillämpning och bedömning av hur
kompensation för ett underskott skall framräknas är enligt följande:
-

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

Tillämpningen får stöd av domstolsbeslut (mål nr 2941-13), Kammarrätten i
Jönköping, enligt sid 3, följande:
”Av förarbetena till aktuell lagstiftning framgår att riksprislistans programbelopp skall
gälla om den inriktningen som den fristående skolan har inte erbjuds av kommunen.
Detta skall gälla även om kommunen erbjuder det nationella programmet ifråga (jfr
prop. 2008/09:171 s.50)”
Detta innebär att om kompensation skall medges, till Guteskolan AB, för den
kommunala skolans underskott måste Guteskolan AB haft elever inskrivna på de
inriktningar och program som Region Gotland erbjöd och där programmen med
dess inriktningar redovisat en negativ avvikelse. Guteskolans antal elever per program
och inriktningar har framkommit genom elevtal hämtade från nämndens årsbokslut
som i sin tur har grund i elevregistreringsprogrammet IST/Extens och utställda
fakturor från Guteskolan AB.
Guteskolans utbud av program, antal elever uttryckt genom den kommunala skolans
resultat per program år 2020 redovisas enligt bilaga 1.
Beräkningar per kommunal gymnasieskola och program år 2020 redovisas enligt
bilaga 2.
Beslutsunderlag/bilaga
 Guteskolans utbud av program, antal elever uttryckt genom den kommunala skolans resultat
per program år 2020
 Beräkningar per kommunal gymnasieskola och program år 2020

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Guteskolan

1

KR, mål 8846-15, Stockholm
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Bilaga 2
Årsbokslut 2020
Wisbygymnasiet
Resultatrapport
Budget
Intäkter

Utfall

Resultat

4 849 000

7 124 018

Flödesbidrag rörligt

128 800 000

128 263 088

-536 912

Personalkostnader

-98 235 200

-98 511 462

-276 262

Lokalkostnader
Övriga kostnader

2 275 018

-72 000

-127 588

-55 588

-35 341 800

-35 679 056

-337 256

0

1 068 999

1 068 999

Totaler
Gemensamma kostnader (GEM)
Kategori
7246 Bibliotek Säve

Budget

Utfall

Resultat

Elever

Avvikelse

-1 742 600

-1 508 669

233 931

1 537,0

152

7250 Rektor söder adm

-23 647 600

-21 294 148

2 353 452

1 537,0

1 531

7251 Biträdande rektor

-9 117 700

-6 951 801

2 165 899

1 537,0

1 409

7260 Rektor söder ämnesansv

-1 940 400

-2 034 058

-93 658

1 537,0

-61

7299 Rektor Söder Individ val

-5 126 600

-5 503 911

-377 311

1 537,0

-245

-41 574 900

-37 292 587

4 282 313

Grupp
Program/ansvar

Budget

Utfall

Resultat

2 786
Antal
elever

Avvikelse
per elev

GEM
Övrigt
per elev

Totalt
per elev

7270 Rektor söder SA

5 369 200

6 835 499

1 466 299

277,5

5 284

2 786

250

8 320

7290 Rektor söder BF

2 233 900

1 860 489

-373 411

52,0

-7 181

2 786

250

-4 145

7295 Rektor söder EK

4 520 500

4 898 525

378 025

184,5

2 049

2 786

250

5 085

7297 Rektor söder HU

716 900

654 913

-61 987

20,5

-3 024

2 786

250

12

7320 rektor söder HA

2 425 900

2 045 221

-380 679

88,5

-4 301

2 786

250

-1 265

7323 Rektor söder RL

1 571 100

1 488 343

-82 757

46,0

-1 799

2 786

250

1 237

803 400

677 229

-126 171

27,0

-4 673

2 786

250

-1 637
3 369

7326 Rektor söder Esbil
7328 Rektor söder ESmu

612 000

624 320

12 320

37,0

333

2 786

250

7336 Rektor söder VO

1 224 300

1 475 334

251 034

51,5

4 874

2 786

250

7 911

7338 Rektor söder HT

797 500

820 423

22 923

35,0

655

2 786

250

3 691

7350 Rektor norr VF

850 800

1 121 216

270 416

29,5

9 167

2 786

250

12 203

7360 Rektor norr NA

4 060 400

4 164 571

104 171

157,5

661

2 786

250

3 698

7370 Rektor norr TE

2 485 400

2 745 301

259 901

93,5

2 780

2 786

250

5 816

7380 WG El och Energiprog

3 164 300

2 919 576

-244 724

90,5

-2 704

2 786

250

332

7386 Rektor norr FT

2 085 600

1 114 194

-971 406

51,0

-19 047

2 786

250

-16 011

7392 Rektor norr BA

2 120 800

1 798 864

-321 936

77,0

-4 181

2 786

250

-1 145

7398 Rektor norr SF

139 400

318 915

179 515

28,5

6 299

2 786

250

9 335

3 603 300

1 367 591

-2 235 709

72,5

-30 837

2 786

250

-27 801

-11 567

2 786

250

-8 531

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

2 790 200

1 431 064

-1 359 136

117,5

41 574 900

38 361 588

-3 213 312

1 537,0

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

0

1 069 001

1 069 001

Övrigt
Program

Budget

Utfall

4580 Skolhälsovård

-3 742 000

-3 742 000

0

4650 Elevmåltider
Lokalkostnader
Summa

Resultat

Antal
elever

Avvikelse
per elev

1 537,0

0
200

-9 459 000

-9 151 666

307 334

1 537,0

-39 847 000

-39 769 927

77 073

1 537,0

-53 048 000

-52 663 593

384 407
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Bilaga 1

Guteskolan, exkl asyl
Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Ekonomiprogrammet (EK)

Verkligt Avvikelse Differens
antal
per elev
årselever
27,5
-4 145
-113 988
13,0

0

0

Estetiska programmet (ESBIL)

8,5

-1 637

-13 915

Estetiska programmet (ESMUS)

13,0

0

0

Estetiska programmet (ESTEST)

13,5

0

0

Hantverksprogrammet (HV)

19,5

0

0

Naturbruksprogrammet (NB)

6,0

-27 801

-166 806

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

12,5

0

0

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL

21,0

0

0

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

18,0

0

0

Teknikprogrammet (TE)

30,0

0

0

Individuellt alternativ (IMIND/IMA)

10,5

-8 531

-89 576

4,5

-8 531

-38 390

Preparandutbildning (IMPRE)
Yrkesintroduktion (IMYRK/IMY)

17,0

-8 531

-145 027

Språkintroduktion (IMSPR/IMS)

5,0

-8 531

-42 655

Totalt Guteskolan, exkl asyl

219,5

-610 355

I tabellerna är inte elever i asyl medräknat
Med avvikelse 0 (noll) per elev, menas att programmet gjort ett postivt resultat
Antal årselever är de utav nämnden fastställda antal elever i årsbokslutet för respektive år
Ingen särredovsning av naturbruksprogrammets inriktningar, läses ihop
Barn och fritidsprogrammet 2017 avdrag för 9 elever för inriktningen "Fritid och hälsa",
den kommunala skolan anordnade inte inriktningen
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Engångsbelopp till arbetstagare enligt bilaga 8, HÖK 21
Förslag till beslut

•
•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att kompensera de
verksamheter som betalat ut ”Engångsbelopp” enligt bilaga 8, HÖK 21.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om tilläggsbudgetering på
driften genom omdisponering av det egna kapitalet med 716 471 kronor för att
utbetala kompensationsbelopp till verksamheterna.

Sammanfattning

Med anledning av HÖK 21 ”Engångsbelopp” föreslår förvaltningen att nämnden
genom tilläggsbudgetering till driften omdisponera 716 471 kronor från det egna
kapitalet för att utbetala kompensationsbelopp till de verksamheter som betalat ut
”Engångsbelopp”, gäller både för kommunal- och fristående verksamhet. Gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens egna kapital uppgår till 16,7 miljoner kronor år 2021.
Kompensation per huvudman, totalt, kronor:
GVN

Belopp

Kommunal
Fristående

-674 044
-42 427

Summa

-716 471

Ärendebeskrivning

Gällande Engångsbelopp i bilaga 8, HÖK 21
”Alla medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund med månadslön och
som har en anställning 2021-04-01 har rätt att ta del av engångsbeloppet.

1 (2)
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De som omfattas av beloppet är inte bara medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbund utan även oorganiserade inom avtalsområdet. Som en konsekvens av
detta gäller bestämmelsen även arbetstagare som är medlemmar i organisation som
inte är kollektivavtalsslutande part, t.ex. Unionen eller ST. Medlemmar i andra
fackliga organisationer som tecknar Huvudöverenskommelser med SKR och Sobona
omfattas inte av bestämmelsen eftersom de omfattas av det löneavtal som tecknats
av den fackliga organisation de är medlemmar i.
Även obehöriga lärare som är medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbund eller som är oorganiserade, omfattas av bestämmelsen.”1Källa se not.
Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att kompensation/ersättning bör utbetalas till
verksamheterna avseende alla huvudmän, av den anledningen att ”Engångsbeloppet”
inte var känt och därmed inte medräknat då budgeten för år 2021 fastställdes, vilket
påverkar verksamheternas ekonomi för budgetåret 2021.
Bilaga

- Arbetsgivarnytt, NR 19/21
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Arbetsgivarnytt, Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Nr 19/21,
2021-04-13
1
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2021-04-13

Nr 19/21

ARBETSGIVARNYTT
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation

Kompletterande information gällande
Engångsbelopp i bilaga 8, HÖK 21
Kompletterande information gällande hantering av Engångsbelopp, bilaga 8 till HÖK 21
med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.
Engångsbelopp
Engångsbeloppet avlöser tidigare värde om 1500 kr plus 500 kr som tidigare fanns i bilaga 6.
Engångsbeloppet gäller enbart för månadsavlönade. Timavlönade lönesätts i särskild
ordning, enligt lokala rutiner hos varje enskild arbetsgivare, vid sidan av löneöversynen och
löneavtalet. Därför ingår inte timavlönade medarbetare i den centrala uppgörelsen om
engångsbeloppet.
Alla medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund med månadslön och som har
en anställning 2021-04-01 har rätt att ta del av engångsbeloppet.
De som omfattas av beloppet är inte bara medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbund utan även oorganiserade inom avtalsområdet. Som en konsekvens av detta
gäller bestämmelsen även arbetstagare som är medlemmar i organisation som inte är
kollektivavtalsslutande part, t.ex. Unionen eller ST. Medlemmar i andra fackliga
organisationer som tecknar Huvudöverenskommelser med SKR och Sobona omfattas inte
av bestämmelsen eftersom de omfattas av det löneavtal som tecknats av den fackliga
organisation de är medlemmar i.
Även obehöriga lärare som är medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund eller
som är oorganiserade, omfattas av bestämmelsen.
Engångsbeloppet utges även för de arbetstagare som har lönesatts i 2021 års lönenivå,
såvida arbetsgivaren inte träffar överenskommelse med Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbund att dessa arbetstagare ska undantas från engångsbeloppet.
För deltidsanställda och uppehållsanställda regleras summan proportionerligt i förhållande
till sysselsättningsgrad och uppehållsfaktor.
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Föräldralediga medarbetare och sjuklediga medarbetare har rätt till engångsbeloppet. Sådan
frånvaro ska i detta avseende räknas som arbetad tid, liksom semesterledighet och ledighet
för fackligt förtroendeuppdrag enligt FML § 7. Även havandeskapspenning för gravida
räknas som arbetad tid. För övrig frånvaro reduceras beloppet enligt AB § 17 mom. 3.
(Övrig frånvaro kan exempelvis vara tjänstledighet, studieledigt, frånvaro med
smittbärarpenning, närståendepenning eller ersättning till riskgrupper).
Beräkning av proportionering av engångsbeloppet utgår från den sysselsättningsgrad
arbetstagaren hade 2021-04-01. För arbetstagare som anställs under perioden 2021-04-01
till och med 2021-06-30 gäller sysselsättningsgraden vid första anställningsdagen som
beräkningsgrund.
Engångsbeloppet inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts
i semesterlagen. Beloppet är pensionsgrundande enligt gällande pensionsavtal.
Engångsbeloppet ska betalas ut i juni 2021.
Skolledare
Oorganiserade skolledare hanteras i likhet med hur arbetsgivaren normalt hanterar dessa vid
löneöversyn.
Skolledare som tillhör annat fackförbund än Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund
omfattas inte per automatik av engångsbeloppet enligt avtalet. Det kan till exempel vara
medlemmar i Skolledarna eller Ledarna vilka omfattas av andra Huvudöverenskommelser
med SKR/Sobona. Eventuellt andra ställningstaganden och arbetsgivarpolitiska beslut fattas
av varje arbetsgivare lokalt.

Frågor gällande informationen i detta Arbetsgivarnytt ställs till:
SKR:s kontaktcenter, 08-452 70 00 eller info@skr.se
Sobonas servicetelefon, 08-452 75 20 eller kontakt@sobona.se
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/14
7 september 2021

Karin Nilsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Information. Verksamhetsplan för år 2022
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram ett första utkast till Verksamhetsplan 2022. Nämnden
kommer att besluta om den slutliga verksamhetsplanen vid sammanträdet i oktober.
Ärendebeskrivning

Region Gotlands koncernstyrkort beslutades i Regionfullmäktige
2019-06-17 och gäller för perioden 2020 – 2024. Respektive förvaltning gör en
verksamhetsplan kopplat till koncernstyrkortet, utifrån en mall från ledningskontoret.
Verksamhetsplanen skapar en röd tråd från regionfullmäktige via nämnd och
förvaltning, vidare till avdelnings- och enhetsnivå, och knyter ihop regionfullmäktiges
mål med verksamhetsplanering och budget.
Verksamhetsplanen tas fram inom förvaltningen i samråd med verksamheter och
nämnder. Alla enheter tar därefter fram egna aktivitetsplaner med utgångspunkt från
verksamhetsplanen. För alla medarbetare ska det upprättas medarbetarkontrakt som
knyter ihop den enskildes uppdrag med det förvaltningsövergripande uppdraget.
Beslutsunderlag
Utkast till VP 2022
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-07

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Org nr 212000-0803
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1 Verksamhetsplanens syfte och funktion
Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit konkretiseras. Verksamhetsplanen skall visa vägen från
regionfullmäktige till nämnder, förvaltningar, avdelningar, enheter och medarbetare så att
den inriktning och de mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region
Gotland rör sig i den riktning som är önskvärd. Verksamhetsplanen utgår från det
systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningen och fastställs av nämnd.
I verksamhetsplanen ingår de övergripande mål från koncernstyrkortet som är tillämpliga
för förvaltningen. Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prioriterade aktiviteter som
planeras att genomföras och till vilka mål de kopplas.
Det finns en ambition i verksamhetsplanen att den direkta styrningen från staten respektive
via kommunen (regionen) ska komplettera varandra.

1
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Figur 1: Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell är övergripande för alla regionens verksamheter.
Koncernstyrkortet sex målområden fördelas på perspektiven samhälle och verksamhet.
UAF har valt att, för avdelningar välja ut mål och aktiviteter som skall betraktas som extra
prioriterade för verksamhetsåret 2022. Mål följs upp med hjälp av indikatorer och/eller
aktiviteter som sedan redovisas i beslutsstödsystemet. Dessa sammankopplas med mål i
Region Gotlands koncernstyrkort via den s.k. ”röda tråden” i uppföljningsarbetet. Utvalda
mål och aktiviteter beskrivs inom avsnitt 3 och indikatorer i avsnitt 7. En sammanställning
av mål och aktiviteter redovisas även i bilaga 1 och indikatorer i bilaga 2
Verksamhetsplanen är framtagen inom förvaltningen i samråd med verksamheter och
nämnder. Alla enheter tar därefter fram egna aktivitetsplaner med utgångspunkt från
verksamhetsplanen. För alla medarbetare ska det upprättas medarbetarkontrakt som knyter
ihop den enskildes uppdrag med det förvaltningsövergripande uppdraget.

Figur 2: Styrkedjan från koncernstyrkort till medarbetarkontrakt

2
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2 Verksamhetsbeskrivning
Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag
Utbildning- och arbetslivsförvaltningens (UAF:s) uppdrag är att erbjuda en god, likvärdig
och hälsofrämjande lärmiljö med verksamheter av hög kvalitet som främjar alla barns,
elevers, studerandes och deltagares positiva utveckling och lärande. Kort sagt: vi ska skapa
förutsättningar för att alla ska få möjlighet att lyckas. Målsättningen är att elever, studerande
och deltagare ska fullfölja sin skolgång och studier, ge möjlighet till ett livslångt lärande för
enskilda medborgare, ge en god grund för att aktivt kunna delta i samhällslivet, höja
utbildningsnivån på Gotland, erbjuda utbildningar som matchar den enskildes, näringslivets
och samhällets behov samt att arbeta för en hållbar kompetensförsörjning på Gotland.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har cirka 2200 medarbetare och förvaltningen leds
av en utbildningsdirektör. Det politiska ansvaret för verksamheterna delas mellan barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Är bilden korrekt?

Figur 3: Organisationsbild. Beskriver förvaltningens verksamheter.
2.1.1 UAF:s statliga uppdrag







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

1

Skollagen omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (inkl. svenska för invandrare), särskild
utbildning för vuxna samt barn och elevhälsan. Skollagen beskriver även det kommunala aktivitetsansvaret
för ungdomar.

3
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2.1.2 UAF:s kommunala uppdrag

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


Instruktion:
Ge en nulägesbeskrivning samt en beskrivning av nämndens utmaningar framåt. Dela upp
avsnittet utifrån perspektiven samhälle och verksamhet. Utgå gärna från
målområdesbeskrivningarna. Notera att planerade aktiviteter för året redovisas i avsnitt 3.
I verksamhetsplan 2022 anges prioriterade aktiviteter som kopplas till övergripande mål
från styrkort. I de rapporter, utvärderingar och analyser som förvaltningen hittills
genomfört under 2021 har följande förändringar fastställts;
 Anpassning av antalet mål och aktiviteter för respektive avdelning och verksamhet.
Alla kan inte genomföra alla aktiviteter men alla kan göra någon
 Nytillkomna och uppdaterade aktiviteter vilket delvis leder till omprioritering
jämfört med 2021
 Arbeta för möjlighet till långsiktigt förbättringsarbete med utvalda mål och
aktiviteter.
2.1.3 Samhälle

Att skapa en god lärmiljö för livslångt lärande som leder till att elever och studerande
fullföljer sina studier och därigenom får goda förutsättningar för en positiv framtid, arbete
och delaktighet i samhällslivet är prioriterat. Värdegrundsarbete med allas lika värde, arbete
med trygghet och goda relationer samt ett medvetet genusarbete är grundläggande i
förvaltningens arbete.
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionens lag i Sverige. Barnkonventionens
grundprinciper är
 Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som
bedöms vara barnets bästa.
 Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt,
andligt, moraliskt och socialt.
 Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor
som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och
mognad.

4
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Likvärdighet
är ett prioriterat område inom förvaltningens alla verksamheter. Begreppet likvärdighet
inrymmer likvärdiga förutsättningar och möjligheter till omsorg, utveckling och lärande, att
få jämlika kunskaper och chans att nå sin fulla potential oavsett var man bor och vilken ens
bakgrund är. Lika tillgång till utbildning, lika kvalitet (att läroplanens alla delar följs) och
skolans förmåga att kompensera för skillnader i elevernas och deltagarnas förutsättningar är
centrala delar. Grundskolenheterna bedöms dock i dag inte ha tillräckliga förutsättningar att
erbjuda likvärdig utbildning. Bedömningen grundar sig på att tillgången till legitimerad och
behörig lärarpersonal samt tillgång till en samlad barn- och elevhälsa som även kan arbeta
förebyggande, skiljer sig åt mellan stora och mindre skolenheter. Även förutsättningarna att
erbjuda särskilt stöd i den form eller den omfattning som bäst gynnar elevens
kunskapsutveckling varierar. Även förskolan har förbättringsområden och där pågår ett
långsiktigt förbättringsarbete för en likvärdigare förskola. Prioriterade områden är;
ledningsorganisation, arbetsmiljö, arbetstid, kompetensförsörjning, kompetensutveckling
och ekonomi.
Genom verksamhetsplanen görs uppföljning av förvaltningens arbete med likvärdighet.
Läroplan
Läroplan och kursplaner styr utbildningen och undervisningen i skolan och beslutas av
regeringen. De är också avgörande för likvärdigheten i skolan.
Regeringen har beslutat om ändrade läroplaner och kursplaner för grundskolan och
grundsärskolan från och med 1/7–212. Under läsåret 21/22 genomförs det därför, inom
grund- och särskolan, ett utbildnings- och implementeringsarbete inför höstterminen 2022
vilket återrapporteras till nämnd. Läroplansändringar görs även inom kunskapsområdet
som i dag kallas sex och samlevnad för alla skolformer utom förskolan. Där ändringar görs
blir det nya namnet sexualitet, samtycke och relationer3. Syftet är att förbättra kvaliteteten
och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Begrepp
som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer har sedan 2011 fått en större plats
och inkluderats i fler kurs- och ämnesplaner. Arbetet med normer och jämställdhet ingår
även i skolans värdegrunds- och kunskapsuppdrag, och blir därmed alla lärares ansvar.
I förarbetet till verksamhetsplan-22 har förvaltningen gjort bedömningen att detta är ett
utvecklingsområde för några skolformer. Arbetet följs upp under kommande år vilket görs
inom ramen för prioriterade aktivitet under mål 2
God och Nära Vård
För att klara av att möta framtidens hälsoutmaningar samt ökande vård och omsorgsbehov
är det helt avgörande att fokus framåt ligger på att i samverkan stärka förutsättningar för en
god hälsa. God och nära vård handlar om en systemomställning till syfte att säkerställa en
god och jämlik hälsa för invånarna på Gotland. Arbetet med omställningen pågår nationellt
såväl som lokalt. Den demografiska utvecklingen på Gotland innebär att en omställning är
särskilt angelägen, då vi redan idag har en större andel äldre än övriga regioner och den
andelen kommer att bli än större. Det är en långsiktig stegvis process som kommer att
kräva stor uthållighet från alla inblandade. Invånare, medarbetare, verksamheter och
politiker behöver arbeta tillsammans. Gotlands litenhet och fördelar av att vara en samlad

Ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022; https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pagrundskoleniva/andrade-laroplaner-och-kursplaner-hosten-2022
3 Ändringar i läroplanerna om sexualitet, samtycke och relationer; https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverketsprioriterade-omraden/laro--kurs--och-amnesplaner-som-andras/andringar-om-sexualitet-samtycke-och-relationer-i-laroplanerna
2
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region /kommun ger goda förutsättningar till överblickbarhet, samarbete och integrerade
lösningar. En gemensam regional färdplan är framtagen i samverkan och är beslutad av
Regionfullmäktige våren 2021. Färdplanen pekar ut inom vilka områden omställning
behöver göras och anger övergripande aktiviteter med tyngdpunkt på de närmaste två åren.
Aktiviteterna kopplas sedan ihop med respektive förvaltnings verksamhetsplan.
Samverkan för Social Hållbarhet
Region Gotland ska skapa förutsättningar för en hållbar social utveckling och
måluppfyllelse enligt styrkortet och antagna program som berör social hållbarhet så som
program för God jämlik jämställd hälsa. Samverkan för social hållbarhet görs bland annat
genom att skapa en regionintern, effektiv, tvärsektoriell samverkan och styrning mot dessa
mål. I Region Gotlands nätverk ”Strategisk samverkan för social hållbarhet” har det under året
tagits fram två förvaltningsgemensamma aktivitetsområden att samverka kring;


Fysisk aktivitet



Barn och ungas upplevelse av motivation till utbildning.

Varje förvaltning bidrar här genom att under forma aktivitet/er under i första hand
 Mål 2: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har
goda uppväxtvillkor
Inom UAF skriver vi även in aktivitet under Mål 14 till det förvaltningsgemensamma
arbetet. Den bedöms bidra till ökad upplevelse av motivation till utbildning samtidigt som
vi arbetar aktivt och strategiskt inom området kompetensförsörjning
 Mål 14: Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Uppdrag Fullföljd utbildning - Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Detta är namnet på SKR:s samlade arbete för att öka andelen unga som fullföljer sina
gymnasiestudier. Alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning för att öka
möjligheterna till fortsatta studier eller till arbete. Cirka 98 procent av alla ungdomar i
Sverige påbörjar en gymnasieutbildning. Samtidigt är det alltför många elever som inte
fullföljer sina studier i grundskolan, eller lämnar gymnasieskolan utan en gymnasieexamen
eller ett studiebevis som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng. Vikten av en slutförd
gymnasieutbildning kommer bli alltmer påtaglig framöver. Arbetet har pågått under 2021
och riktar sig till kommuner som vill göra en medveten och strategisk satsning för att
förbättra det förebyggande arbetet och ge fler unga möjligheter att bli behöriga till
gymnasiet och fullfölja sina studier. Programmet riktar sig till huvudmannanivå och dess
verksamheter inom grundskola, gymnasieskola samt det kommunala aktivitetsansvaret.
Inom förvaltningens samarbete med SKR och två andra kommuner (Mariestad och
Örebro) har olika förbättringsområden och goda insatser uppmärksammats vilket utmynnat
i utvecklingsplaner som på olika sätt ingår i verksamhetsplanens prioriterade aktiviteter
Digitaliseringen har under pandemin hamnat än mer i fokus. Förståelsen och intresset för
digitaliseringens olika områden och dess funktioner har ökat betydligt. Alla bör ges
möjlighet till en adekvat digital kompetens, vilket innebär att den egna digitala
kompetensen förändras över tid i takt med utvecklandet av såväl användande som verktyg.
Förvaltningen kan ta stora steg i den digitala utvecklingen genom att ta tillvara erfarenheter
och medarbetares engagemang. Utvecklingsarbetet är till viss del regiongemensamt men
förvaltningen har även att förhålla sig till och vägledas av den ”Nationella digitaliseringsstrategin
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för skolväsendet”4. Strategins syfte är att bidra till att utvecklingsarbetet sker strategiskt,
systematiskt och kostnadseffektivt inom hela skolväsendet.
Vuxenutbildning är en del inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarområde
där förändringstakten inom är fortsatt hög med statliga reformer och bidrag. Fortsatta
förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken påverkar den kommunala
vuxenutbildningen, Folkhögskolan samt avdelning arbetsliv- och etablering. En särskild
utbildning för vuxna är under uppbyggnad på Gotland och stora satsningar på
vuxenutbildningar genomförs kontinuerligt och kommer att fortsätta att genomföras vilket
även till viss del påverkar gymnasieskolan då samverkan mellan vuxenutbildning och
gymnasiet är en viktig del i utvecklingsarbetet.
Verksamhet
Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen har en inarbetad struktur med
resultatinsamling, analysarbete och uppföljning för skolledare och chefer. Det finns dock
ett fortsatt behov av att öka delaktigheten och kunskapen i arbetet med analys och
uppföljning. Delar av verksamheterna behöver stöd, instruktioner och viss utbildning för
att ges möjlighet att utveckla arbetet med analys, uppföljning och utveckling.
Medarbetare
Att arbeta hemifrån och på distans har blivit en naturlig del för flera inom regionen.
Medarbetare upplever att det finns både för- och nackdelar med att arbeta hemma.
Möjlighet till förbättrad logistik, att styra över sin egen arbetssituation och därmed få ihop
livspusslet på ett bättre sätt lyfts fram som fördelar. En del medarbetare känner sig dock
utanför gemenskapen och saknar tillgången till den spontana och informella kontakten
mellan medarbetare och chefer, som skapar goda relationer och ger mycket information.
Detta upplevs många gånger svårt att uppnå via formella digitala möten och skriven
information.
Arbetsgivaren behöver kontinuerligt lyfta frågan om hur inflytande och delaktighet bevaras
och utvecklas samtidigt som möjlighet till hemarbete och god arbetsmiljö består. Att under
lång tid utebli från det viktiga informella samspelet med kollegor kan innebära en risk.
Utveckling av hemarbete leder många gånger till mer nöjda och produktiva medarbetare
och skall inte hindras. Det är dock viktigt att vi tillsammans utvecklar bra former för de
som arbetar på distans och på kontoret. Det gäller att motverka riskerna och ta tillvara de
möjligheter finns.
Kompetensförsörjningen inom skolan är en av de absolut viktigaste frågorna de kommande
åren och får mycket stor påverkan på hur likvärdigheten kan säkras för barn och elever
över hela ön. Eftersom lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas nå
målen så är kompetensförsörjning intimt förknippad med kvalitet inom skolan.

Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationelldigitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf
4
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Ekonomi och lokalförsörjningsplanering
Nämndernas verksamheter har stora investeringsbehov när det gäller lokaler vilket
innefattar allt ifrån underhåll till nybyggnation. Förvaltningen behöver här även ta särskild
hänsyn till reformer inom vuxenutbildningen och med utgångspunkt från nulägesanalys
bedöma och säkerställa att dagens tillgång till lokaler är tillräcklig utifrån gjorda prognoser
eller om ytterligare investeringar kommer att krävas.
Förvaltningens strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar
långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Lokalförsörjningsplaneringens övergripande mål är att uppnå en ändamålsenlig, effektiv
och säker verksamhetsmiljö samt en god arbetsmiljö, som bidrar till hög produktivitet och
kvalitet hos regionens verksamheter.
3 Mål, aktiviteter och program
Mål samt prioriterade aktiviteter
Instruktion:
Utgångspunkten är att målen i koncernstyrkortet ska tillämpas av alla nämnder. Nämnden
kan även sätta nämndmål för att nå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte är
målsatt i styrkortet. Båda dessa typer av mål ska följas upp under året. I de fall nämnderna
inte kan eller genom prioritering inte tillämpar mål från koncernstyrkortet ska det
motiveras i respektive mål i fliken egenskaper under egen beskrivning. Observera att målen
inom ekonomi endast är tillämpliga för Region Gotland som koncern.
Nedan följer de mål nämnden arbetar mot samt tillhörande prioriterade aktiviteter som ska
leda till ökad måluppfyllelse.
Se även bilaga ??
3.1.1 Social hållbarhet

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

3.1.2 Ekonomisk hållbarhet

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

3.1.3 Ekologisk hållbarhet

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

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

3.1.5 Medarbetare

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

Prioriterade aktiviteter

Flertalet av koncernstyrkortets mål och tillhörande aktiviteter ingår i UAF:s ordinarie
statliga och kommunala uppdrag5 och allt redovisas inte i sammanställningen.
Mål och aktiviteter som redovisas i nedanstående tabell skall betraktas som prioriterade för
respektive avdelning under verksamhetsåret 2022. Efter samråd med avdelningar och
enheter har förvaltningsledningen beslutat att följande aktiviteter skall vara prioriterade.
Aktiviteterna redovisas med koppling till respektive mål.
Målområde Ekonomisk hållbarhet

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

Aktivitet
Utifrån identifierat behov utbildar
förvaltningens verksamheter sina
medarbetare kontinuerligt inom
området tillgänglighet genom kollegialt
lärande. Alla ska kunna vara delaktiga i
en inkluderande verksamhet
Arbetar enligt gällande rutiner för väl
fungerande övergångar mellan och
inom skolformerna
Genom strategiskt arbete och
systematisk uppföljning arbetar
förvaltningen för att det vid varje

5

Verksamhet
Arbetsliv och etablering,
Central förvaltning,
Fenomenalen,
Folkhögskolan, Förskolan,
gymnasiet, grundskolan,
kulturskolan, särskolan,
ungdomsavdelningen,
vuxenutbildningen
Barn-och elevhälsan,
Grundskola, särskola
Grundskola, central
förvaltning

Se kapitel 2, avsnitt 2.1.1 UAF:s statliga uppdrag och 2.1.2 UAF:s kommunala uppdrag
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skolenhet skall finnas förutsättningar
för varje elev att få det särskilda stöd
som eleven behöver
Genomföra Uppdrag Fullföljd
utbildning - Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR)
Genom strategiskt arbete och
systematisk uppföljning utvecklas
samarbetet med och mellan
skolformer, myndigheter samt andra
aktörer av relevans för utbildning

Arbetsliv och etablering,
central förvaltning,
gymnasiet, grundskola
Arbetsliv och etablering,
Barn- och elevhälsan,
central förvaltning,
Folkhögskolan,
Förskolan, grundskolan,
Fenomenalen, Gymnasiet,
särskolan,
ungdomsavdelningen,
vuxenutbildning
Verksamheter följs upp så att det finns Central förvaltning,
ett tillräckligt underlag för att analysera Särskolan och
tillgång och kvalitet på det
vuxenutbildningen
arbetsplatsförlagda lärandet (APL)
Inom vuxenutbildning, särskild
Vuxenutbildning
utbildning för vuxna samt
motsvarande utbildningar erbjuds
varje elev stöd och undervisning
utifrån sina individuella
utbildningsmål, behov och
förutsättningar
Framtagande av ”Arbetsplan för studieArbetsliv och etablering,
och yrkesvägledning inom RG” med
central förvaltning
tillhörande handlingsplan för
implementering
Implementera och arbeta med stöd av Grundskolan, Gymnasiet,
”Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning
vuxenutbildning,
inom RG”
folkhögskolan, särskolan
Mål 2
Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk Arbetsliv och etablering,
aktivitet prioriteras. I syfte att öka
Barn- och elevhälsan,
Befolkningen har
likvärdiga förutsättningar välmående inom verksamheten och
central förvaltning,
för en god och jämlik
uppnå god hälsa för individen
Fenomenalen, förskolan,
hälsa och alla barn har
(God och Nära Vård, god jämställd grundskolan,
jämlik hälsa)
goda uppväxtvillkor
vuxenutbildning,
gymnasiet, folkhögskola,
särskola, arbetsliv och
etablering, kulturskola,
ungdomsavdelningen
Genom strategiskt arbete och
Barn- och elevhälsan,
systematisk uppföljning arbetar
Grundskolan
förvaltningen för att elevhälsans alla
kompetenser skall finnas i sådan
utsträckning att de, utifrån varje
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enskild skolas behov, kan användas
främst förebyggande och
hälsofrämjande
Med förankring i läroplaner
genomförs systematiskt arbete med
initiering, uppföljning och utvärdering
av arbete med delaktighet, integritet,
jämställdhet, sexualitet, samtycke och
relationer
Kvalitativt samarbete mellan Barnoch elevhälsan, Barn- och
ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och
Barnhabiliteringen som genomförs
enligt gemensamma rutiner
Aktörer inom ”Nätverket för
Pedagogiskt resursutbud” samlas och
samverkar för att arbeta vidare med att
utveckla kulturgarantin
Övergripande Elevhälsoplan
färdigställs, implementeras och blir
vägledande för verksamheterna
Krisplaner och handlingsplaner för
olika scenarios används som grund.
Utbildning och övningar genomförs

Barn- och elevhälsan,
Förskolan, Grundskolan,
särskolan, gymnasiet

Barn- elevhälsan,
Grundskolan, särskolan

Kulturskolan

Central förvaltning, Barnoch elevhälsan
Central förvaltning

Målområde Ekonomisk hållbarhet

Mål
Mål 4
Ökad befolkning i
arbetsför ålder

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

Aktivitet
Resurstilldelning och
resursfördelningsmodell analyseras
och justeras kontinuerligt utifrån
förutsättningar för en likvärdig skola
inom Region Gotland
Verka för ett gott mottagande och en
hållbar etablering av nyanlända
I samverkan med berörda aktörer
verka för effektfulla arbetslivsinsatser
som skapar möjligheter för individer
som står långt ifrån arbetslivet att
etablera sig i arbete och studier

Verksamhet
Central förvaltning/EC (i
samråd med skolchefer
och skolledare)

Utveckla samarbetsformer med
företag, näringslivsorganisationer
och/eller Regional utveckling inom
Regionstyrelseförvaltningen. Konkreta
åtgärder formeras i syfte att bidra till
hela Gotland.

Vuxenutbildningen,
Kulturskolan

Arbetsliv och etablering
Arbetsliv och etablering,
central förvaltning
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Kartlägga, tydliggöra, utveckla och
kontinuerligt utvärdera arbets- och
ansvarsfördelning inom lokalområdet,
infrastruktur och IT, mellan UAF och
Teknikförvaltningen (TKF) och
Regionstyrelseförvaltningen (DiA)

Central förvaltning

Målområde Ekologisk hållbarhet

Mål
Mål 7
Gotlands
Klimatavtryck
minskar

Mål 8
Tillgången till vatten
av god kvalitet är
långsiktigt säkrad

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

Aktivitet
Varje arbetsplats arbetar för att
tillsammans med medarbetare, barn,
elever och deltagare minska
klimatavtryck och medvetandegöra
människans påverkan på miljön
Utbilda för ökad medvetenhet utifrån
agenda 2030
Medvetandegöra medarbetare, barn,
elever, deltagare och ungdomar om
vikten av vattnets betydelse för
människan, naturen och samhället

Verksamhet
Förskolan, grundskolan

I samband med nybyggnationer,
ombyggnationer och underhåll alltid
beakta möjligheten att omhänderta
dagvatten för att möjliggöra
bevattning
Vid varje upphandling ska
hållbarhetsaspekter tas i beaktande

Central förvaltning

Gymnasiet
Central förvaltning

Central förvaltning

Målområde Kvalitet

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

Aktivitet
Rutiner för bemanning/kontakt med
verksamheterna
Utveckla fler e-tjänster även på andra språk
Analys och uppföljning av servicemätningens
resultat. Därigenom planera för förbättringar i
verksamheterna
Utbilda medarbetare i grunder för
webbtillgänglighet och tillgänglighet i dokument.
Kontrollera tillgängligheten inom alla områden

Verksamhet
Särskola
Central förvaltning
Central förvaltning
Central förvaltning,
särskola
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Utveckla och implementera
förvaltningsövergripande
kommunikationsstrategi . Ramar och konkret
vägledning och verktyg för chefer och
medarbetare
Utforma förvaltningsgemensamt
”förväntansdokument”. Beskriver barn/elever
och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter
i förskola och skola
Arbeta enligt ”Handlingsplan digitalisering 2017
– 2022”

Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket
verksamhet och måluppfyllelse noggrant
analyseras och synliggörs. Ligger till grund för
åtgärder då utvecklingsområden identifierats

Knyta forskning till pågående och planerade
projekt

Omvärldsbevaka för att förnya, förbättra samt
bygga strukturer som främjar innovation
Utveckla beställarkompetens. Öka förståelse och
kunskap för de olika rollerna som beställare
respektive leverantör har vid förändringar av
system och arbetssätt

Central förvaltning

Central förvaltning (i
samarbete med berörda
skolformer)
Arbetsliv och
etablering, Central
förvaltning,
Fenomenalen,
Folkhögskolan,
grundskola,
Kulturskola, särskolan,
ungdomsavdelningen
Arbetsliv och
etablering Central
förvaltning, Barn- och
elevhälsan,
Fenomenalen,
Förskolan,
Folkhögskolan,
Grundskola, gymnasiet,
Kulturskola,
vuxenutbildning,
särskola,
ungdomsavdelningen
Central förvaltning,
Fenomenalen,
Förskola,
Folkhögskola,
Grundskola,
Gymnasiet,
Vuxenutbildningen,
Särskola
Central förvaltning,
Fenomenalen,
Förskola, särskola
Central förvaltning
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Målområde Medarbetare

Mål
Mål 13
Region Gotland
präglas av en
tillitsbaserad kultur

Aktivitet
Starkare verksamhetsperspektiv, större
delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser,
utvecklingsinsatser och kompetensutveckling

Mål 14
Region Gotland
lyckas
kompetensförsörja
genom aktivt och
strategiskt arbete

Genomföra de aktiviteter som
definieras i UAF:s kompetensförsörjningsplan
Arbeta in Fenomenalen mer i
kompetensutveckling för personal
Aktivt lönebildningsarbete
Genomföra EFS-projektet
”Framtidens barnskötare i fokus”

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

Förvaltningen ger råd och stöd till alla
regionens förvaltningar i arbetet med att
utveckla mottagandet av PRAO (praktisk
arbetslivsorientering) och APL
(arbetsplatsförlagt lärande)
Genomföra de aktiviteter som definieras i
handlingsplanen för ”lärares arbetsmiljö”
I tillämpliga delar genomföra de aktiviteter
som definieras i handlingsplanen för ”lärares
arbetsmiljö”, även för de medarbetare inom
UAF som inte direkt berörs av
arbetsgruppens arbete
Fortsatt översyn av verksamheternas
personella resurser med bemanningsekonomi
som utgångspunkt, i syfte att minska behovet
av vikarier och därmed skapa en mer stabil
och hälsofrämjande organisation
Arbetsgivaren utvärderar och följer
kontinuerligt upp hur inflytande och
delaktighet bevaras och utvecklas samtidigt
som möjlighet till hemarbete och arbete på
distans består

Verksamhet
Arbetsliv och
etablering, Barn- och
elevhälsan, Central
förvaltning,
folkhögskolan,
Fenomenalen,
förskola, grundskola,
gymnasiet,
kulturskolan,
särskola,
vuxenutbildning,
ungdomsavdelningen
Central förvaltning
Central förvaltning,
Fenomenalen
Central förvaltning
Barn- och elevhälsan
Central förvaltning,
vuxenutbildning
Central förvaltning

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

Central förvaltning i
samarbete med
berörda chefer
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Genomföra övergripande aktiviteter som
definieras på förvaltningscentral nivå efter
genomförd uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM)
Övergripande strategier, program och planer

HR i samarbete med
berörda
avdelningschefer

Instruktion:
Uppdraget inom Region Gotland är mycket omfattande och komplext. Verksamheterna
inom Region Gotland styrs av många olika styrdokument som visar på vad politiken vill.
Några gäller alla nämnders verksamhet, andra är mer verksamhetsspecifika. Samtliga
styrdokument har långsiktiga avsikter i en fråga av större vikt. De är vägledande vid beslut
och i styrning. Redogör för de strategier, program och planer som styr nämnden och
påverkar nämndens verksamhet under året.
Varje avdelning och verksamhet, inom UAF, har möjlighet att besluta om tillämpliga
aktiviteter kopplade till nedanstående program/strategier, handlingsplaner



















Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019 - 2030
Färdplan God och Nära Vård
God och jämlik jämställd hälsa Region Gotland
Utvecklingsplan för Uppdrag Fullföljd Utbildning
Integrationsstrategi för Gotland 2017–2020
Internationell strategi för Region Gotland
Arbetsmarknadspolitiska strategin
Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region Gotlands skolor
Miljöprogram för Region Gotland
Likabehandlingspolicy Region Gotland
Region Gotlands Kulturplan 2021–2024
Nämndernas samrådsgrupp med organisationer för personer med
funktionsnedsättningar inom Region Gotland samt tillhörande arbetsplan
Handlingsplan för digitalisering 2017–2022
Handlingsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen – EU:s
Dataskyddsförordning
Psykisk hälsa och suicidprevention, Barn- och elevhälsan
Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Region Gotland
2019–2022
Handlingsplan psykisk hälsa
Handlingsplan Alkohol, narkotika och tobak
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Uppdrag
Instruktion:
Beskriv eventuella särskilda uppdrag från regionfullmäktige och nämnd som ska
genomföras under året. Använd underrubriker vid behov.
4 Uppföljning av verksamhetsplanen
Instruktion:
Nedan följer en beskrivning av hur verksamheten följs upp med fokus på måluppfyllelse.
Skollagens krav, nationella mål, övergripande planer, delårsrapporter och analysrapport
VÅR är en del av de underlag som används i framtagandet av verksamhetsplanen.
Uppföljning och analys av verksamhetsplanens indikatorer samt central sammanhållna
aktiviteter sker löpande under året. Slutligt resultat och måluppfyllelse redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Kedjan för uppföljning illustreras nedan och utgörs av en omvänd styrkedja. Innehållet i
medarbetarkontraktet följs upp av enhetschef6. Innehållet i aktivitetsplanen på enhetsnivå
följs upp av avdelningschef och av förvaltningschef inom GVN:s ansvarsområde.
Genomförd uppföljning visar hur väl förvaltningens olika verksamheter når målen, vilka
utvecklingsområden som finns framöver samt vilka insatser som ska genomföras för att
öka måluppfyllelsen.

Figur 5: Uppföljarkedjan

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

6

Med enhetschef menas rektor samt chef för respektive enhet
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Figur 6: SKL styrsnurra

Delårsrapport 2

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

På vårterminen mottar rektor på förskolor
resultat av föräldraenkäter. Vartannat år
mottar rektorer inom grundskola och
gymnasiet resultat av elevenkäter. Ingen
skriftlig analys av detta begärs in. Under
vårterminen kallar avdelning stöd- och
utveckling in till kvalitetsuppföljningssamtal
med alla rektorer och enhetschefer med
utgångspunkt i värdegrundsarbete.
Frågeställningar kopplade till mål och
prioriterade aktiviteter i verksamhetsplanen
diskuteras. Enkätresultat och
kvalitetsuppföljningssamtal blir underlag till
analysrapport VÅR. Syftet är att utveckla
och säkerställa kvaliteten inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningens verksamheter
samt rektors och enhetschefers systematiska
kvalitetsarbete på enhetsnivå. Analysrapport
VÅR är ett av underlagen till
verksamhetsplan år 2022.
5 Budget
Instruktion:
Nedan presenteras beslutad budget. Som rapportobjekt att använda finns driftsbudget
redovisad per kontogrupp, organisation eller verksamhet samt investeringsbudget redovisad
per kontogrupp eller projekt.

6 Medarbetare
Instruktion:
Nedan presenteras antal anställda. Som rapportobjekt finns antal anställda uppdelat på
ålder, AID-etikett och organisation. Samtliga objekt redovisas uppdelat på kön.
Det är stora skillnader gällande behörighetsläget mellan enskilda förskolor och grundskolor,
till stor del beroende av geografiskt läge. Många klassrum och fritidshem på Gotland saknar
idag en utbildad lärare och pedagog. Till detta tillkommer vetskapen om att universiteten
inte kommer att utbilda i tillräcklig omfattning för att möta behoven framåt och detta gäller
samtliga skolformer. Behoven av ersättningsrekryteringar vid pensionsavgångar ökar också.
Även yrkeslärare för gymnasiet skall nämnas i sammanhanget då den kategorin har varit
och är en grupp där det är svårt att rekrytera. Förutom lärare finns andra yrkesgrupper där
det också råder brist, till exempel studie- och yrkesvägledare och flera av barn- och
elevhälsans yrkesgrupper. Det är viktigt med ett brett angreppssätt för att behålla och
attrahera nya medarbetare. Det inbegriper områden som arbetsmiljö, arbetsmetoder,
lönebildning och ledarskap.
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7 Indikatorer
Instruktion:
För att kunna avgöra om prioriterade aktiviteter leder till ökad måluppfyllelse behöver
nämndens arbete mätas. Här presenteras de indikatorer som har för avsikt att visa på
mätbara resultat och ligga till grund för bedömningen av måluppfyllelse.
Se bilaga 2?
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Tjänsteskrivelse

GVN 2019/51
19 augusti 2021

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Skolinspektionen. Regelbunden tillsyn av huvudman Region
Gotland; Wisbygymnasiet.
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot

Sammanfattning

Skolinspektionen avslutar efter beslut 2021-06-29 tillsynen avseende huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete för gymnasieskola. Vid uppföljning av tidigare beslut
konstaterar Skolinspektionen att Region Gotland har påbörjat åtgärder för att
avhjälpa påtalad brist. Skolinspektionen avstår därför från att ingripa med stöd av 26
kap. 12 § 2 skollagen (2010:800).
Ärendebeskrivning

Skolinspektionen genomförde under våren 2019 tillsyn av huvudmannen Region
Gotlands ansvarstagande för gymnasieskola. I beslut den 26 juni 2019, bedömde
Skolinspektionen att det fanns brister gällande huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete för gymnasieskolan avseende det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).
Region Gotland förelades att vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna samt att
redovisa vidtagna åtgärder för Skolinspektionen. Skolinspektionen genomförde
därefter en uppföljning av beslutet och konstaterade att bristerna i det systematiska
kvalitetsarbetet för gymnasieskolan avseende APL inte var avhjälpta. Den 25
november 2020 förelade Skolinspektionen därför Region Gotland att redovisa
vidtagna åtgärder för Skolinspektionen. Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning
av de brister som framkom i detta beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av
vidtagna åtgärder som Region Gotland inkom med den 17 juni 2021.
Bedömning

Skolinspektionen bedömer att Region Gotland har påbörjat åtgärder för att avhjälpa
bristen avseende huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för gymnasieskola
avseende det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Denna bedömning görs framför allt
utifrån att huvudmannen i sin redovisning identifierat utvecklingsåtgärder avseende
1 (2)
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APL. Dock påverkades uppföljningen av att samtliga yrkesprogram inte kunde
genomföra APL på ordinarie arbetsplatser på grund av pågående pandemi.
Beslutsunderlag

Skolinspektionens beslut Wisbygymnasiet 2021-06-29.
Förvaltningens redovisning, 2021-06-16.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-19.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Beslut
2021-06-29

Dnr SI 2019:1116

Gotlands kommun

Beslut efter uppföljning för
gymnasieskola
efter tillsyn av Gotlands kommuns ansvarstagande för
gymnasieskolan

Skolinspektionen
Box 23069, 104 35 Stockholm
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Med anledning av den rådande situationen med
risker för smittspridning av Covid-19
Skolinspektionen är medveten om att många huvudmän i dagsläget är
påverkade med anledning av Covid-19. Följden kan vara stor frånvaro av
personal eller att resurser måste tas i anspråk för nya förhållanden.
Skolinspektionen följer kontinuerligt situationen och hur den påverkar
skolsystemet i olika delar av landet.

Uppföljning efter tillsyn av Gotlands
kommuns ansvarstagande för
gymnasieskola
Skolinspektionens beslut
Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen avseende huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete för gymnasieskola. Vid uppföljning av tidigare
beslut konstaterar Skolinspektionen att Gotlands kommun har påbörjat
åtgärder för att avhjälpa påtalad brist. Skolinspektionen avstår därför från att
ingripa med stöd av 26 kap. 12 § 2 skollagen (2010:800) och avslutar härmed
tillsynen.
Ärendet
Skolinspektionen genomförde under våren 2019 tillsyn av huvudmannen
Gotlands kommuns ansvarstagande för gymnasieskola. I beslut den 26 juni
2019, bedömde Skolinspektionen att det fanns brister gällande huvudmannens
arbete med att se till att alla elever på gymnasieskolan som är i behov av
studiehandledning på modersmålet fick det. Det fanns även brister i
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för gymnasieskolan avseende det
arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Gotlands kommun förelades att vidta
åtgärder för att avhjälpa bristerna samt att redovisa vidtagna åtgärder för
Skolinspektionen. Skolinspektionen genomförde därefter en uppföljning av
beslutet och konstaterade att bristerna i det systematiska kvalitetsarbetet för
gymnasieskolan avseende APL inte var avhjälpta. Den 25 november 2020
förelade Skolinspektionen därför Gotlands kommun att redovisa vidtagna
åtgärder för Skolinspektionen. Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av
de brister som framkom i detta beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning
av vidtagna åtgärder som Gotlands kommun inkom med den 17 juni 2021.
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Styrning och utveckling av utbildningen i gymnasieskolan
Bedömning
Skolinspektionen bedömer att Gotlands kommun har påbörjat åtgärder för att
avhjälpa bristen avseende huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för
gymnasieskola avseende det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Denna
bedömning görs framför allt utifrån att huvudmannen i sin redovisning
identifierat utvecklingsåtgärder avseende APL. Dock påverkades
uppföljningen av att samtliga yrkesprogram inte kunde genomföra APL på
ordinarie arbetsplatser på grund av pågående pandemi.
Rättslig reglering
Enligt skollagen [2010:800] ska varje huvudman inom skolväsendet på
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och
utveckla utbildningen (4 kap. 3 § skollagen). Inriktningen på det systematiska
kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som finns för utbildningen
i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls (4 kap. 5 §
skollagen). Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska
dokumenteras (4 kap. 6 § skollagen).
Av förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165 s. 306) framgår att
huvudmannen har det yttersta ansvaret för genomförandet av utbildningen
vilket ger huvudmannen en central roll när det gäller att bedriva ett
kvalitetsarbete som ska garantera kvalitet och likvärdighet. Kvalitetetsarbete
ska bygga på de uppgifter som kommer fram i verksamheternas kvalitetsarbete
och på andra uppgifter som är väsentliga för uppföljningen och utvecklingen.
Enligt Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för
skolväsendet (SKOLFS 2012:98) innebär systematiskt och kontinuerligt, att
arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig
utveckling. Varje huvudman och varje skolenhet måste därför hitta sina former
och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är alltid densamma, att
identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de
nationella målen. Huvudmannen behöver därför klargöra hur detta arbete ska
bedrivas.
Utredning
Av Gotlands kommuns redovisning framgår att som underlag för det
systematiska kvalitetsarbetet avseende det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)
används resultat från enkäter som har besvarats av programansvariga,
undervisande lärare samt elever. Resultatsammanställningar av enkäterna tas
fram på enhets- och programnivå som därefter analyseras av ämnesgrupper,
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programansvariga samt av skolledningen. Det framgår även av redovisningen
att gymnasieskolan har identifierat styrkor samt utvecklingsområden utifrån
resultatet från enkäterna. Vidare framgår av redovisningen att handlingsplaner
upprättas på program- och enhetsnivå, vilka implementeras i skolans
övergripande aktivitetsplan. Det framgår också att dessa handlingsplaner
utvärderas regelbundet.
Det framgår även av huvudmannens redovisning att på grund av pandemin
har skolans programråd inte kunnat sammankallas efter mars 2020 vilket
bidragit till att gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete begränsats under
läsåret 2020/21. Det framkommer vidare av redovisningen att alla elever under
pågående pandemi inte har kunnat genomföra APL på arbetsplatser. Av totalt
elva yrkesprogram är det tre program som har blivit påverkade av den
pågående pandemin.
Av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete ”Analysrapport VÅR 2021
GVN” framgår att en del i underlaget för analysrapporten är
kvalitetsuppföljningssamtal med skolledare. Vidare framgår det att en utökad
tillgång till fler APL-platser inom Region Gotland står högt upp på önskelistan
för närvarande. Det framgår även av analysrapporten att huvudmannen har
identifierat ett behov av att ha ett fortsatt utvecklingsarbete med program- och
branschråd. Det framgår också av analysrapporten att rektorer får i uppdrag att
utveckla samverkan mellan gymnasiets och vuxenutbildningens råd.

På Skolinspektionens vägnar,

X

Mia Martini

Mia Martini
Beslutsfattare
Signerat av: Mia Martini

X

Linda Wolf

Linda Wolf
Föredragande
Signerat av: Linda Wolf

I ärendets slutgiltiga handläggning har även utredarna Anne-Charlotte
Ramsthaler samt Jakob Lotz medverkat.
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Skolinspekdonen@skolinspektionen.se

Redovisning av vidtagna åtgärder på Wisbygymnasiet,
Region Gotland. Dnr 2019:1116

I september 2020 redovisade Region Gotland uppföljning av vidtagna åtgärder
på Wisbygymnasiet. På grund av pågående pandemi kunde huvudmannen ej
genomföra planerad uppföljning och utvärdering av det arbetsplatsförlagda
låtandet (apl). Ny tidsplan sattes för uppföljning av elever och lärargrupper till
vårterminen 2021 vilket här redovisas.
Styrning och utveckling av utbildningen
I Skolinspektionens beslut 2020-11-25 efter uppföljningen av gymnasieskolan
föreläggs Region Gotland att vidta åtgärder för att avhjälpa nedanstående
brister.

•
•

•

Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen i förhållande till
de nationella målen, och dokumenterar denna uppföljning (1 kap. 9 5, 4
kap. 3 och 5-6 §§ skollagen).
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder för att säkerställa en
likvärdig utbildning, och dokumenterar de beslutade åtgärderna (1 kap.
9 §, 4 kap. 3 och 6 §§ skollagen).
Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras (1 kap. 9 §,
4 kap. 3 och 6-7 §§ skollagen).

Tillgången på apl-platser
Tillgången på apl-platser är normalt god på de flesta gymnasieprogrammen.
Under läsåret 2020/21 har dock arbetsplatsförlagt läxande på tre av skolans
elva yrkesprogram tvingats skolförläggas på grund av pågående pandemi.

Vård- och omsorgsprogrammet
Region Gotlands HR-direktör fattade utifrån en riskbedömning beslutet att
inga personer under 18 år fick anställas eller genomföra sin apl inom vård,
äldreomsorg, funktionshinderområdet eller förskolan. Vissa moment har
genomförts och examinerats på skolan, andra har flyttats till en senare aplperiod. Sammanlagt har 33 elever i årskurs två och tre påverkats.

Besöksadress Visborgsallå 19
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facebook.com/regiongotland
Page 74 of

Region

338

Gotland

2 (4)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

El- och energiprogrammet
Inga företag inom konferens och scenkonst har under läsåret haft någon
verksamhet vilket påverkat tillgången på apl-platser. Samtliga moment har
istället genomförts och examinerats på skolan. Sammanlagt har 12 elever i
årskurs ett och två påverkats.
VVS- och fastighetsprogrammet
På grund av ett utbrott av Covid-19 på ett företag skolförlades utbildningen för
en elev. Samtliga moment kunde genomföras, flera i samverkan med skolans
vaktmästeri.
Programråd
På grund av pandemin har skolans programråd inte kunnat sammankallas efter
mars 2020. Orsaken är en ovilja från branschföreträdarna att delta i fysiska
möten och deras bristande kompetens för att genomföra digitala möten. Detta
har bidragit till att skolans systematiska kvalitetsarbete begränsats under
föregående läsår. Av samma skäl har det under perioden inte varit möjligt att
genomföra någon handledarutbildning. Från och med kommande läsår
planeras sådana inom samtliga program.
Vidtagna åtgärder
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att synliggöra kvalitet och
likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa
upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela
kunskap om vad som leder till framgång. Som underlag för kvalitetsarbetet
används resultatet från enkäter till programansvariga, undervisande lärare samt
apl-elever, vilket bifogas. Resultatsammanställningar tas fram på såväl
enhetsnivå som programnivå, som analyseras av ämnesgrupperna,
programansvariga och skolledningen. Handlingsplaner upprättas därefter på
program- respektive enhetsnivå vilka utvärderas regelbundet.

Utifrån resultatet på enkätundersökningarna och samtal i ämnesgrupperna kan
följande styrkor och utvecklingsområden identifieras:
Styrkor
Utifrån elevperspektivet:
1. Eleverna känner sig väl förberedda inför sin apl och har kunskap om
vilka kunskapskrav som ingår.
2. Eleverna blir väl omhändertagna och upplever sin apl meningsfull.
3. Eleverna uppfattar att förväntningarna är på en lagom nivå och att
ansvaret ökar i takt med att man lär sig yrket.
4. Eleverna anser att arbetsmiljön är tillfredställande.
5. Eleverna upplever ingen diskriminering.
Utifrån yrkeslärarnas perspektiv:
1. Lärarna säkerställer att eleverna har kännedom om vilka kunskapskrav
som bedöms under apl.
2. Lärarna har en god dialog med handledarna.
3. Lärarna använder formativ bedömning och följer systematiskt upp
elevernas kunskapsresultat.
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4. Lärarna analyserar och diskuterar regelbundet bedömning och
betygsättning med sina kollegor.
5. Lärarna arbetar systematiskt med värdegrunds frågor.
Utifrån skolans övergripande perspektiv:
1. Skolan har tydliga rutiner för planering, genomförande och uppföljning
av apl.
2. Ansvarig skolledare och pedagoger samtalar regelbundet om hur
rutiner och stöd för kvalitetsarbetet inom apl fungerar.
3. En majoritet av programmen har fungerande programråd som träffas
regelbundet för att systematiskt utveckla utbildningen.
4. En majoritet av programmen har god tillgång till lämpliga apl-platser
med handledare som är väl insatta i sina uppdrag.
5. Skolan har tydliga rutiner för hur man ska utreda uppkomna och
anmälda trakasserier eller kränkningar under apl.
Utvecklingsområden
Följande utvecldingsområden har identifierats:
• Begreppet trepartssamtal är delvis okänt bland eleverna.
• Samarbetet med specialpedagogerna bör utvecklas.
• Ett av yrkesprogrammen (F1) saknar ett fungerande programråd.
• Apl-appen används endast fullt ut på några program.
Handlingsplan
Till kommande läsår genomförs följande aktiviteter för att utveckla skolans
arbetsplats förlagda lärande.
Samtliga program genomför regelbundet samtal mellan elev, handledare och
undervisande lärare, men begreppet trepartssamtal är delvis okänt bland
eleverna. I förberedelsearbetet inför apl under kommande läsår görs begreppet
känt för alla.
Det finns brister i samarbetet mellan yrkeslärare och specialpedagogerna. Två
orsaker har identifierats. Specialpedagogerna känner sig mer bekväma att
handleda inom de gymnasiegemensamma ämnena vilket gör att man vänder sig
tydligare mot lärare och elever inom de ämnena. Bland yrkeslärarna är många
nyanställda och obehöriga med bristfällig kunskap om extra anpassningar och
särskilt stöd. Inför kommande läsår genomför specialpedagogerna en
utbildningsinsats med regelbundna möten inom ramen för skolans
professionshandledning för nyanställd personal.
Tio av skolans elva yrkesprogram har fungerande programråd. På fordons- och
transportprogrammet har det under lång tid funnits en ovilja från branschen att
delta i programrådet. Orsaken är att man inte vill delta i möten med sina
konkurrenter. Skolan har hittills hanterat detta genom att ha enskilda möten
med respektive företag. Inför kommande läsår initieras ett kulturarbete under
ledning av programmets bitr rektor för att förtydliga syftet med programråden
och förändra inställningen hos företrädarna så att ett fungerande programråd
kan skapas.
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En ny apl-app har nyligen upphandlats och en implementation pågår. Fortsatta
utbildningsinsatser av förstelärarna genomförs under läsåret och utvärderas vt2022.

Peter Lerman
Skolchef

Bilagor
1 Riktlinjer för apl och programråd
2 Utvärdering och analys efter läsår
3 Analysrapport VÅR 2021

Page 77 of 338

PLAN

Riktlinjer för apl
och programråd
Framtagen av Wisbygymnasiet
Senaste revision 2021-03-28

Wisbygymnasiet
Besöksadress Säves väg 10

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 82 Visby

E-post wisbygymnasiet@gotland.se

Webbplats www.wisbygymnasiet.se

Page 78 of 338

4
7 Gotland
Region

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Wisbygymnasiet

Riktlinjer för apl och programråd

Innehåll
Inledning

3

Arbetsplatsförlagt lärande

3

Skolans ansvar

3

Arbetsplatsens ansvar

3

Handledarens ansvar

3

Elevernas ansvar

4

Kartläggning av arbetsplatsen

4

Kartläggningsfrägor

4

Riskbedömning inför apl

5

Checklista inför apl

5

Arbetsplatsen

5

Handledaren

5
.6

Eleven
Uppföljning under ap!

6

Trepartssamtal

6

Apl-app

7

Bedömning

7

Programråd

7

Organisation

7

Uppgift

8

Progrannrådsmöten

8

Förutsättningar

8

Mötesdeltagare

8

Förslag på dagordning

9
9

Övergripande möten

9

Systematiskt kvalitetsarbete
Årshjul

10

Enkät till programansvariga

10

Enkät till undervisande lärare

11

Enkät till elever

12

Samtalsstöd för utvärdering, undervisande lärare - handledare

12

2(13)

Page 79 of 338

Riktlinjer för apl och programråd

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Wisbygymnasiet

Inledning
Arbetsplatsförlagt lärande (apl) är en del i den gymnasiala yrkesutbildningen som genomförs på arbetsplatser utanför skolan. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkesidentitet, tillgodogöra sig yrkeskunskaper och bli en del av yrkesgemenskapen.
Lokala programråd ska finnas för samverkan mellan skola och arbetsliv. De ska visa på behoven i arbetslivet, stödja skolan att ordna apl-platser och bidra till ett lärande i arbetslivet
med hög kvalitet.
Apl och programråd ingår i det systematiska kvalitetsarbetet på yrkesprogrammen.

Arbetsplatsförlagt lärande
Apl innebär att kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser och är avgörande för yrkesutbildningens kvalitet. Endast om det finns omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över eller om det av säkerhetsskäl inte går att förlägga apl på en
arbetsplats får skolan under en begränsad tid ge motsvarande undervisning i skolan.
För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare på arbetsplatsen. Handledaren ska vara lämplig samt ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter för
uppdraget.
Apl ska förekomma på alla yrkesprogram i gymnasieskolan i minst 15 veckor. Varje vecka
som genomförs på en arbetsplats anses motsvara 23 timmars garanterad undervisningstid.
När skolarbetet förläggs till en arbetsplats ska den arbetstid som gäller på arbetsplatsen tilllämpas, vanligen 40 timmar/vecka.
Skolans ansvar
Skolan har ansvaret för att säkerställa kvaliteten i utbildningen, både i skolan och på arbetsplatsen. Varje elev ska bli väl förberedd för sitt yrkesområde och skolan ska säkerställa att
det arbetsplatsförlagda lärandet motsvarar kraven i kursinnehållen och utifrån planen för
diskriminering och kränkande behandling. Läraren ska planera för elevens lärande på arbetsplatsen och för bedömningen av elevens kunskaper.
Arbetsplatsens ansvar
Arbetsplatsen och skolan har ett gemensamt ansvar för elevens fysiska och psykosociala arbetsmiljö vid apl. Eleven följer arbetsplatsens arbetsmiljöregler och ska innan apl-perioden
informeras om dessa. Särskilda regler gäller för elever under 18 år. Arbetsplatsen ansvarar
för att eleven använder skyddsutrustning.
Handledarens ansvar
Handledaren ska bygga elevens kunskaper tillsammans med yrkesläraren. Denne ska introducera eleven till yrket och yrkeskulturen. Det handlar om beteenden, sätt att agera utifrån
yrkets och arbetsplatsens uppfattning och värderingar som vuxit fram under en längre tid.
Handledaren ska utgå från att eleven är i en lärandesituation.
Skolan erbjuder en introduktion av Skolverkets handledarutbildning.
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Elevernas ansvar

Eleverna ska ges inflytande över sin utbildning och stimuleras att ta ansvar för sina studier
och sin arbetsmiljö i samverkan med handledare och lärare.

Kartläggning av arbetsplatsen
En väl genomförd kartläggning är en god grund för en säker och lärorik apl-period. I kartläggningen är det viktigt att komma överens om rutiner för kommunikation mellan handledare och undervisande yrkeslärare. Rutiner behöver också skapas för dokumentation av elevens kunskaper inför betygsättningen. Kartläggningen dokumenteras.
Kartläggningsfrågor

Arbetsplatsen
•

Vad har arbetsplatsen för inställning till att ta emot apl-elever?

•

Hur ser den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ut?

Arbetsuppgifter
•

Vilka lärandesituationer finns och är möjliga på arbetsplatsen?

•

Motsvarar arbetsuppgifterna på arbetsplatsen kurs-/examensmålen i utbildningen?

Handledare
•

Vilken yrkeskompetens har den tilltänkta handledaren?

•

Har handledaren nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och kan
denne i övrigt bedömas vara lämplig?

•

Behövs någon annan sakkunnig person som kan komplettera handledaren i moment som behöver utföras på arbetsplatsen?

•

Hur ser arbetsgivaren/handledaren på att avsätta tid för handledning?

Kommunikation med arbetsplatsen
•

Går det att upprätta ändamålsenliga rutiner för trepartssamtal, återkoppling, dokumentation och besök från lärare eller annan skolpersonal

•

Hur sker kommunikationen vid tillbud, olycksfall, sjukdom eller när annat oförutsett inträffar.

•

Är kontaktuppgifter delade mellan elev, arbetsplats och skola?

Arbetsmiljö och värdegrund
•

Hur hanterar arbetsplatsen fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor?

•

Hur kan elevens fysiska och psykosociala arbetsmiljö säkerställas och hur hanterar
arbetsplatsen etiska frågor?

•

När genomfördes den senaste skyddsronden?

•

Vilka risker finns på arbetsplatsen såsom fysiska, tunga lyft, maskiner och andra farliga anordningar, smitta, farligt avfall, skadliga ämnen, kemiska produkter, fallrisker,
spänningsförande anordningar, psykosociala påfrestningar?

•

Vilken skyddsutrustning och vilka skyddskläder finns på arbetsplatsen?
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•

Hur stämmer arbetsplatsens värdegrund överens med skolans och den likabehandlingsplan som finns på skolan?

Riskbedömning inför apl

Innan en elev placeras på en arbetsplats ska både arbetsgivaren och skolan göra riskbedömning av elevens apL Man ska bedöma vilka risker, fysiska såväl som psykosociala, det finns
med de arbetsuppgifter eleven ska utföra. Bedömningen ska bland annat visa om och hur
man kan anpassa arbetsuppgifterna för eleven och vilka möjligheter det finns att handleda
eleven. Skolan behöver redogöra för elevens förkunskaper och riskmedvetenhet, samt personliga förutsättningar som kan påverka säkerheten under apl. Särskild hänsyn behöver tas
till elever under 18 år. Riskbedömningen ska dokumenteras.

Checklista inför apl
Arbetsplatsen

O Ett välkomnande och inkluderande bemötande.
O Utsedd handledare som får möjlighet att delta i handledarutbildning
O Presentation av företaget, (organisation, personal).
O Rundvandring i lokalerna (toalett, utrymningsvägar, omldädningsrum, personalrum).
O Administrativa rutiner, (sjukanmälan, raster, arbetstider, anslagstavlor).
O Arbetsmiljö (skyddsombud, riskbedömningar, arbetsmiljöregler).
O Olycks- och tillbudsregler (första hjälpen, säkerhetsrutiner).
O Brand- och utrymningsvägar (återsamlingsplats).
O Personlig skyddsutrustning (kläder, skyddsskor, hjälm, skyddsglasögon, id-kort).
O Planerad frånvaro
O Regler för mobilanvändning
O Övrigt (specifika rutiner på arbetsplatsen).
Handledaren

O Kontaktuppgifter.
O Avtal/kontrakt/överenskommelse.
O Ansvar och roller (lärare-handledare).
O Försäkringar/arbetsmiljöregler.
O Elevens förkunskaper (skolkunskaper, intyg, certifikat, körkort).
O Eventuella funktionsvariationer som kan påverka säkerhet och lärande.
O Introduktion av eleven på arbetsplatsen.
O Loggbok eller apl-app.
O Utbildningens övergripande mål (läroplan, examensmål) och vilken roll apl har i utbildningen.
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O Kurser, del av kurser eller moment som ska genomföras på arbetsplatsen.
O Hur uppföljning av elevens lärande ska ske, på vilka grunder bedömning ska göras
och handledarens roll i det.
O Skolans arbete med trygghet- och likabehandling och alla människors lika värde.
Eleven

•

Kontaktuppgifter till handledaren.

O Arbetsmiljöregler, riskbedömning, skyddsåtgärder och skyddskläder.
O Rutiner vid sjukfrånvaro.
O Arbetstider.
O Passerkort/larm, skåp/lås.
O Förväntningar från skolan och arbetsplatsen.
O Kurser, del av kurser eller moment som ska genomföras på arbetsplatsen.
O Rutiner för uppföljning av lärandet på apl-platsen.
O Kännedom om hur och när bedömning sker mot kurs- och examensmålen.

Uppföljning under apl

Under apl-perioden behöver den betygssättande läraren följa upp och stödja elevens kunskapsutveckling och har ett helhetsansvar för elevens lärande. Uppföljning behöver ske på
ett systematiskt sätt. Arbetsplatsbesök kompletteras med att eleven dokumenterar arbetet.
Dokumentationen kan användas för självvärdering, vid trepartssamtal eller som underlag
för lärarens bedömning inför betygssättning.
Trepartssamtal

Vid trepartssamtalen ges tillfälle för läraren att utvärdera och bedöma elevens kunskapsutveckling och utgör även underlag till lärarens bedömning inför betygssättning mot kunskapskraven. Samtalen kan ske både fysiskt och med hjälp av digitala lösningar. Det är
lämpligt att ha två samtal under apl-perioden, ett när eleven kommit igång och ett i slutet av
apl-perioden. Kom i god tid överens om tid och plats för samtalet.
Checklista:
O Trivs eleven och har denne kommit in i arbetsplatskulturen?
O Klargör syfte och mål och hur deltagarna ska förbereda sig.
O Tystnadsplikt — "det som sägs i rummet stannar i rummet"
O Vilka positiva framgångar går att lyfta?
O Vilka utvecklingsområden finns?
O Planerna framåt för apl-perioden och momenten i kurserna.
O Kontrollera om det finns moment i kurserna som ej går att genomföra
O Eventuella underlag för bedömning och betygssättning
O Nästa samtal, avstämning.
O Avsluta samtalet med att sammanfatta
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Apl-app

För att effektivisera och lcvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet används en apl-app
(Toolify) på samtliga yrkesutbildningar. Apl-appen används bland annat för:
•

eleverna att dokumentera sin apl

•

tidsrapportering av närvaro och moment

•

att kvalitetssäkra riskbedömningarna

•

lärarnas besöksrapporter

•

att följa elevernas kunskapsutveckling och skapa betygsunderlag

•

att skapa underlag för trepartssamtalen

•

kommunikation mellan elev, handledare och kursansvarig lärare

Programråden utvärderar regelbundet de olika funktionerna i verktyget.

Bedömning
Bedömningen behöver vara en integrerad, kontinuerlig del i lärprocessen där läraren ska
kunna följa upp och stödja elevens kunskapsutveckling. Eleven behöver få återkoppling
och möjligheter till reflektion kring sitt lärande från handledare, lärare och genom självvärdering.
Betygssättningen är ett myndighetsutövande och kan därför aldrig överlämnas till handledaren. För att kunna bedöma och betygsätta krävs relevant information från handledaren,
som utifrån sitt yrkeskunnande delger hur eleven hanterat olika moment under sin apl. Läraren ska beakta all tillgänglig information om elevens kunskaper och göra en allsidig utvärdering i förhållande till kunskapskraven.

Programråd
Enligt gymnasieförordningen (SKOLFS 2011:144) ska det på gymnasieskolans yrkesprogram finnas ett eller flera lokala programråd. Syftet med programråden är att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv. Programråden fyller en viktig funktion i frågor som rör arbetsmarknadens kompetensförsörjning och är en avgörande förutsättning för att yrkesutbildningen ska kunna fungera och utvecklas.
I läroplanen för vuxenutbildning (Lvux12) framgår att samarbete rned arbetslivet, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter är av betydelse för yrkesutbildningens kvalitet
och för elevens fortsatta etablering på arbetsmarknaden. Programråden på gymnasiet utgör
också branschråd för Vuxenutbildningen.
Organisation

På Wisbygymnasiet finns 12 lokala programråd och en övergripande styrgrupp. Styrgruppen består av skolans ledning, Region Gotlands näringslivsstrateg samt företrädare för olika
branschorganisationer.

BA

BA-P

BF

må

Styrgrupp
HA

HT

NB

RL

SF

VF

VO
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Uppgift
Enligt Skolverket kan uppgifter för de lokala programråden vara att
•

hjälpa till med att ordna platser för det arbetsplatsförlagda lärandet

•

hjälpa till med att planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet

•

medverka vid utformningen av gymnasiearbeten

•

samverka om utbildningens långsiktiga utveckling

•

samråda om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning

•

medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram utvärderingsprinciper rörande det arbetsplatsförlagda lärandet

Programrådsmöten

Programråden sammankallas normalt två gånger per läsår under ca 2 timmar. Programansvang från skolan och branschansvarig planerar och leder mötena gemensamt.

Förutsättningar
Förutsättningar som ska vara säkerställda av programråden:
El Att allas ansvar och uppdrag i råden är tydliga
fl Att former och förutsättningar för rådets möten är anpassade så att många olika aktörer i det lokala arbetslivet vill och kan delta
O Att branschrepresentanter ges reella möjligheter att påverka utbildningen
O Att det råder likvärdiga förutsättningar och möjligheter för att utveckla sitt yrkeskunnande ute på arbetsplatserna
O Att det finns en tydlig struktur för planering, genomförande och uppföljning av det
arbetsplatsförlagda lärandet
O Att man har gemensam förståelse och ett gemensamt förhållningssätt till elevernas
utbildning på arbetsplatserna
P Att eleverna ges möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande över sin utbildning
P Att samverkan med det lokala arbetslivet är synliggjort i skolans kvalitetsarbete
Mötesdeltagare
Ordinarie mötesdeltagare på programrådsmötena är:
Programansvarig är sammankallande och leder mötena tillsammans med branschansvarig
Branschansvarig stödjer programrådsansvarig i arbetet att utveckla programrådet för att
långsiktigt säkerställa samarbetet mellan skola och arbetsliv
Bitr rektor säkerställer helheten och planen framåt för utbildningen samt tar beslut
Lärare på programmet redogör för arbetet på programmet nu och framöver
Elevrepresentanter berättar om hur utbildningen upplevs av eleverna
Representanter från privat och offentlig sektor redogör för kompetensbehovet ute i arbetslivet
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Facklig företrädare ansvarar för planering av information kring anställdas rättigheter och
skyldigheter
Förslag på dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av justeringsperson
3. Fastställande av dagordning
4. Föregående sammanträdesprotokoll
5. Information från gymnasieprogrammet
6. Information från branschen
7. Synpunkter från elever
8. APL
9. Handledarutbildning
10. Övriga frågor
11. Nästa möte
12. Mötet avslutas

Övergripande möten

Program- och branschansvariga från samtliga programråd möts tillsammans med styrgruppen varje termin utifrån olika fokusområden i syfte att inspirera och dela erfarenheter.

Systematiskt kvalitetsarbete

•Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi
gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och
utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.
Som underlag för kvalitetsarbetet används resultatet från enkäter till programansvariga, undervisande lärare, apl-elever samt handledare.
Resultatsammanställningar tas fram på såväl enhetsnivå som programnivå, som analyseras
av ämnesgrupperna, programansvariga och skolledningen. Handlingsplaner tas fram på
program- respektive enhetsnivå och utvärderas regelbundet.
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Årshjul
MA)
Enkätundersökning
Elever, undervisande lärare och
programansvarig deltar

DECEMBER

JUNI

HandlIngsplanema Implementeras i
skolans övergripande aktivitetsplan

Analys I programgruppema

OKTOBER
Programråd
Implementation av handlingsplanen
Egna mål formuleras

SEPTEMBER
Möte med program- och
branschansvariga
En handlingsplan för skolan upprättas

Enkät till programansvariga

Enligt gymnasieförordningen 4 kap 13 § får apl skolförläggas endast om
1. planerade platser för arbetsplatsförlagt lärande inte kan tillhandahållas på grund av
omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över, eller
2. utbildningen av säkerhetsskäl inte kan förläggas till en arbetsplats utanför skolan.
Det arbetsplatsförlagda lärandet ska i så fall bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd
till skolan. Innan beslut ska samråd ske med det lokala programrådet:
Programmets ap!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Självskattning
Vi har tydliga rutiner för planering, genomförande och uppföljning av apl.
Vi har ett fungerande programråd som träffas
regelbundet för att systematiskt utveckla utbildningen.
Ansvarig skolledare och pedagoger samtalar regelbundet om hur rutiner och stöd för kvalitetsarbetet i apl fungerar.
Vi har god tillgång till apl-platser.
Vi har arbetsplatser som är lämpliga utifrån förväntat lärande, arbetsmiljö och värdegrund.
Vi har handledare som är väl insatta i sina uppdrag.
Våra handledare använder apl-appen.
Vi erbjuder handledare regelbunden utbildning.
Vi har tydliga rutiner för hur vi ska utreda uppkomna och anmälda trakasserier eller kränkningar under apl.
Sammanlagd bedömning:

Inte alls

Omjående
gärd

Kriteriet stämmer
Till viss del

Till stor del

Helt

Åtgärdas

Utvecklas

Säkras
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Förläggning av apl
All apl under läsåret har varit arbetsplatsförlagd

2

a) Ja. Enkäten avslutas
b) Nej, vissa elever har haft skolförlagd apl. Fler frågor nedan
Årskurs 1
a) Antal elever i åk 1 som helt eller delvis haft skolförlagd apl under läsåret?
b) Omfattning och orsak?
Årskurs 2
a) Antal elever i åk 1 som helt eller delvis haft skolförlagd apl under läsåret?
b) Omfattning och orsak?
Årskurs 3
a) Antal elever i åk 1 som helt eller delvis haft skolförlagd apl under läsåret?
b) Omfattning och orsak?

Enkät till undervisande lärare

9
10
11

Om arbetsplatsförlagt lärande (apl)
Självskattning
Jag säkerställer att eleverna har kännedom om
vilka kunskapskrav som bedöms under apl-perioden och hur de ska redovisa dessa.
Jag har dialog med handledaren för ett positivt
och uppmuntrande klimat där eleverna känner
sig trygga att lära och utforska nytt.
Jag har dialog med handledaren så att eleverna
successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar.
Jag genomför och dokumenterar innehållet i trepartssamtalen.
Vid behov samarbetar jag med en specialpedagog kring behovet av särskilt stöd om jag befarar att en elev inte kommer att uppnå kunskapskraven.
Jag följer systematiskt och kontinuerligt upp alla
elevers kunskapsresultat i förhållande till de nationella målen.
Jag använder formativ bedömning för att eleverna utifrån sina egna förutsättningar ska
kunna utvecklas så långt som möjligt i enlighet
med utbildningens mäl.
Jag återkopplar till eleven de bedömningar jag
har gjort av dennes kunskaper och
utveckling på apl.
Jag tar ett särskilt ansvar under apl för elever
med funktionsvariation.
Jag diskuterar med eleverna vad trygghet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa innebär för dem
och andra på apl-platsen.
Jag analyserar och diskuterar regelbundet bedömning och betygssättning med mina kollegor,
för att få en likvärdig bedömning av apl.

Inte alls
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12

Jag har den kompetens som krävs för att förebygga, upptäcka, utreda, anmäla och åtgärda
diskriminering och kränkande behandling på apl.
Sammanlagd bedömning:

Åtgärdas

Omgående
åtgärd

Utvecklas

Säkras

Enkät till elever
Förberedelser
Inför min apl upplevde jag:
...att min yrkeslärare hade förberett mig väl inför
min apl
...att min yrkeslärare hade kännedom om min aplplats.
...att jag haft en god dialog med min kommande
handledare.
...att jag hade kunskap om vilka kunskapskrav
som ingår i apl.
...att jag hade kunskap om syfte och planering av
trepartssamtalen.
Sammanlagd bedömning:

3
4
5
6
7

10
11
12
13

Genomförande
Under min apl:
...fanns organisation och resurser för att ta god
hand om mig.
...hade jag en handledare som hade tid för mig.
...var min handledare ett gott stöd för mig.
...hade vi minst ett trepartssamtal.
...kände jag mig som en i arbetslaget.
...var förväntningarna på mig på en lagom nivå.
...var det okej att pröva och göra fel, få nya
chanser att göra rätt.
...stimulerades mitt självförtroende och självkänsla på ett positivt sätt.
...fick jag ökat ansvar i takt med att jag lärde
mig yrket.
...var arbetsmiljön tillfredsställande.
...hade alla oavsett könstillhörighet lika rätt och
möjligheter.
...diskriminerades ingen p.g.a. etnicitet eller religion.
...diskriminerades ingen p.g.a. fysiska funktionsvariationer eller psykisk ohälsa.
Sammanlagd bedömning:

14

Övriga synpunkter på min apl

15

Jag är sammantaget nöjd med min apl

Inte alls

Kriteriet stämmer

Omgående
åtgärd

Inte alls

Till stor del

Helt

Åtgärdas

Utvecklas

Säkras

Kriteriet stämmer

Omgående
åtgärd

0 Ja

Till viss del

Till viss del

Till stor del

Helt

Åtgärdas

Utvecklas

Säkras

0 Nej

Samtalsstöd för utvärdering, undervisande lärare - handledare

Utvärdering
1. Hur nöjd är du med information från skolan innan apl?
12 (13)
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Riktlinjer för apl och programråd

2. Hur nöjd är du med handledarträffen?
3. Hur nöjd är du med stödet från besökande lärare?
4. Hur nöjd är du med formuläret halvtid och sluttid "Nyckelkompetenser"?
5. Kan du tänka dig att vara handledare igen?
6. Utvecklingsförslag till skolan
Nyckelkompetenser och kvalifikationer efter apl
1. Hur väl förberedd var eleven inför ap!?
2. I hur hög grad har eleven visat förmåga att ta initiativ och självständighet?
3. I hur hög grad har eleven visat förmåga att planera och organisera arbetsuppgifter
och att lösa problem?
4. I hur hög grad har eleven visat intresse och förmåga att lära sig?
5. I hur hög grad har eleven visat på förmåga till samarbete?
6. I hur hög grad har eleven visat på förmåga till kontakt med målgruppen?
7. I hur hör grad har eleven visat på förmåga till kommunikation/interaktion (verkligen lyssnat in och visat vilja

13 (13)
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Uppgift till yrkeslärare under studiedagen 2021-06-11

Utvärdering av apl
Frågor att samtala om i ämnesgruppen
1
Analysera resultatet från enkäterna. Identifiera såväl styrkor som utvecklingsområden
2. Hur kan vi på skolan som helhet arbeta med de identifierade utvecklingsområdena
3. Redovisa tre planerade aktiviteter som syftar till att stärka arbetet med apl inom
programmet
Minnesanteckningar skrivs i WG Ämnesgrupper i Teams senast den 11 juni
Er analys och handlingsplan är viktig för skolans utveckling, men kommer i år även att
redovisas till Skolinspektionen.

Underlag
Resultat från elevenkäten angående apl, samtliga yrkesprogram (99 svar)
Frågor kring programmets apl
1: stämmer inte alls
5: stämmer helt
Inför min apl upplevde jag:

• 1

e2

3

e4

•5

,.att min yrkes,arare hade förberett mig siai inför min
apl
..att rn7r1 yrkeslärare hade kännedom om mir apidiats.
...att jag haft en god dialog med min kommande
handledare.
...att jag hade kunskap om vilka kunskapskrav som
ingår i apl,
...att jag hade kunskap om syfte och planering av
trepartssamtalen.

1
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Frågor kring programmets apl
1: stämmer inte alls
5: stämmer helt
Under min apl:

• 1

e 2

• 3

N4

• 5

fanns organisation och resurser för att ta god hand
om mig.
,..hade jag en handledare som hade tid för mig.

...var min handledare ett gott stöd för mig.

...hade vi minst ett trepartssarntai.

...kände jag mig som en i arbetslaget.

...var förväntningarna på mig på en lagom nivå,

...var det okej att pröva och göra fel, få nya chanser att
göra ratt.
,..stimu erades mitt självförtroende och självkänsla på
ett positivt sått.
...fick jag ökat ansvar i takt med att jag lärde mig
yrket.
..,var arbetsmiljön tillfredsstalande.
...hade alia oavsett könsfilhörghet lika rätt och
möjligheter.
...diskriminerades ingen p.g.a. etnicitet eller religior.
...diskriminerades ingen p.g.a. fysiska
furktionsvariatiorer eller psykisk ohälsa.
I

Jag är sammantaget nöjd med min apl

•

Ja

4111 Nej

93
5

2
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Övriga synpunkter på min apl
bra
Jag trivs
inge
Det var riktigt bra på bilhuset!
den var prima
det var bra och kul
Träffade knappt min handledare då hon va sjuk och sedan bröt fingret
Den va bra
Kul att komma ut i arbetslivet!
Det är närmast skrattretande Att lärarna inte ens kan svara på hur lång tid vi haft apl
och inte heller kunna svara på vad vi gjort under denna okända tid. Hur kan ens en
skola få tillåtelse att fungera på ett sådant vis?
Fantastiska människor men tråkigt med lite krångligt schema.
Kul
Jag är väldigt nöjd med min APL! Jag anser att skolan och min arbetsplats har gjort
allt rätt och jag har inga synpunkter på förbättringsområden.
Jag hade kul och fick lära mig mycket, men det var jobbigt då jag kände mig ganska
själv pga att jag var ish ny där
Nej!
Det var kul
Det var kul och fick lära mig känna att jag kan
vet inte vad ett trepartssamtal är
Asbra ställen
Väldigt bra men vad är ett trepartssamtal?
Inget att kommentera
Inget av det jag gjorde tillhörde min linje, allt jag gjorde var att bära och städa inget
tekniskt eller elektriskt
bra
Riktigt roligt
Nej
den var riktigt braå
De var det roligaste jag varit med om
jag är något nöjd med min APL
nej

3
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Resultat från lärarenkäten (17 svar)
Frågor om arbetsplatsförlagt lärande (apl)
1: stämmer inte alls
5: stämmer helt

N1

2

3

•4

• 5

a) Jag säkerställer att eleverna har kännedom om vilka
kunskapskrav som bedöms under...
b) Jag har dialog med handledaren för ett positivt och
uppmuntrande klimat där eleverna känner sig trygga...
c) Jag har dialog med handledaren så att eleverna
successivt får fler och större självständiga uppgifter...
d) Jag genomför och dokumenterar innehållet i
trepartssamtalen.
e) Vid behov samarbetar jag med en specialpedagog
kring behovet av särskilt stöd om jag befarar att en...
f) Jag följer systematiskt och kontinuerligt upp alla
elevers kunskapsresultat i förhållande till de nationel...
g) Jag använder formativ bedömning för att eleverna
utifrån sina egna...
Ii) Jag återkopplar till eleven de bedömningar jag har
gjort av dennes kunskaper och...
i) Jag tar ett särskilt ansvar under apl för elever med
funktionsvariation.
j) Jag diskuterar med eleverna vad trygghet, jämlikhet,
jämställdhet och rättvisa innebär för dem och andra...
k) Jag analyserar och diskuterar regelbundet
bedömning och betygssättning med mina kollegor,...
I) Jag har den kompetens som krävs för att förebygga,
upptäcka, utreda, anmäla och åtgärda diskriminering...
100%

0%

4
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100%

Resultat från enkäten till programansvariga (11 svar)
Frågor kring programmets apl
1: stämmer inte alls
5: stämmer helt

U1

• 2

3

4

US

a) Vi har tydliga rutiner för planering, genomförande
och uppföljning av apl.
b) Vi har ett fungerande programråd som träffas
regelbundet för att systematiskt...
c) Ansvarig skolledare och pedagoger samtalar
regelbundet om hur rutiner och stöd för...
d) Vi har god tillgång till apl-platser.
e) Vi har arbetsplatser som är lämpliga utifrån
förväntat lärande, arbetsmiljö och...
f) Vi har handledare som är väl insatta i sina uppdrag.

g)Våra handledare använder apl-appen.

h) Vi erbjuder handledare regelbunden utbildning.

11~

i) Vi har tydliga rutiner för hur vi ska utreda uppkomna
och anmälda trakasserier eller...
0%

100%

5
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100%
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/56
19 augusti 2021

Peter Lerman
Rektor Wisbygymnasiet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsplatsförlagd lärande (apl) gymnasiet
Förslag till beslut

•

Rapporten tas emot

Sammanfattning

Wisbygymnasiet genomförde efter läsåret 2020/2021 en utvärdering av det
arbetsförlagda lärandet, apl. Utvecklingsområden identifierades och en handlingsplan
har arbetats fram.
Till kommande läsår genomförs följande aktiviteter för att utveckla skolans
arbetsplatsförlagda lärande.
Samtliga program genomför regelbundet samtal mellan elev, handledare och
undervisande lärare, men begreppet trepartssamtal är delvis okänt bland
eleverna. I förberedelsearbetet inför apl under kommande läsår görs begreppet
känt för alla.
Det finns brister i samarbetet mellan yrkeslärare och specialpedagogerna. Två
orsaker har identifierats. Specialpedagogerna känner sig mer bekväma att
handleda inom de gymnasiegemensamma ämnena vilket gör att man vänder sig
tydligare mot lärare och elever inom de ämnena. Bland yrkeslärarna är många
nyanställda och obehöriga med bristfällig kunskap om extra anpassningar och
särskilt stöd. Inför kommande läsår genomför specialpedagogerna en
utbildningsinsats med regelbundna möten inom ramen för skolans
professionshandledning för nyanställd personal.
Tio av skolans elva yrkesprogram har fungerande programråd. På fordons- och
transportprogrammet har det under lång tid funnits en ovilja från branschen att
delta i programrådet. Orsaken är att man inte vill delta i möten med sina
konkurrenter. Skolan har hittills hanterat detta genom att ha enskilda möten
med respektive företag. Inför kommande läsår initieras ett kulturarbete under
ledning av programmets biträdande rektor för att förtydliga syftet med programråden
1 (3)
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och förändra inställningen hos företrädarna så att ett fungerande programråd kan
skapas.
En ny apl-app har nyligen upphandlats och en implementation pågår. Fortsatta
utbildningsinsatser av förstelärarna genomförs under läsåret och utvärderas
vårterminen 2022.
Ärendebeskrivning

Arbetsplatsförlagt lärande är en del i den gymnasiala yrkesutbildningen som
genomförs på arbetsplatser utanför skolan. Syftet är att eleverna ska utveckla
yrkesidentitet, tillgodogöra sig yrkeskunskaper och bli en del av yrkesgemenskapen.
Apl ska förekomma på alla yrkesprogram i gymnasieskolan i minst 15 veckor. Varje
vecka som genomförs på en arbetsplats anses motsvara 23 timmars garanterad
undervisningstid.
När skolarbetet förläggs till en arbetsplats ska den arbetstid som gäller på
arbetsplatsen tillämpas, vanligen 40 timmar/vecka.
Apl innebär att kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser och
är avgörande för yrkesutbildningens kvalitet.
Endast om det finns omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över eller
om det av säkerhetsskäl inte går att förlägga apl på en arbetsplats får skolan under en
begränsad tid ge motsvarande undervisning i skolan. Med anledning av pandemin har
under läsår 2020/21 följande utbildningar bedrivit skolförlagd apl.
Vård- och omsorgsprogrammet
HR-direktören beslutade att inga personer under 18 år fick anställas eller genomföra
sin apl inom vård och äldreomsorg. Vissa moment genomfördes på skolan, andra har
flyttats till en senare apl-period. 33 elever i årskurs två och tre berördes.
El- och energiprogrammet
Inga företag inom konferens och scenkonst har under läsåret haft någon verksamhet.
Samtliga moment har istället genomförts och examinerats på skolan. 12 elever i
årskurs ett och två berördes.
VVS- och fastighetsprogrammet
På grund av Covid-19 på ett företag skolförlades utbildningen för en elev. Samtliga
moment kunde genomföras.
Bedömning

I Skolinspektionens beslut 2021-06-29 efter regelbundne tillsyn bedömer de att
Region Gotland har påbörjat åtgärder för att avhjälpa bristen avseende
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för gymnasieskola avseende det
arbetsplatsförlagda lärandet (apl). Denna bedömning görs framför allt utifrån att
huvudmannen i sin redovisning identifierat utvecklingsåtgärder avseende apl. Dock
påverkades uppföljningen av att samtliga yrkesprogram inte kunde genomföra apl på
ordinarie arbetsplatser på grund av pågående pandemi.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-19
Förvaltningens redovisning 2021-06-16. Ärende GVN 2019/51.
Wisbygymnasiets riktlinjer för apl och programråd. Ärende GVN 2019/51.
Utvärdering av apl 2021-06-11. Ärende GVN 2019/51.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande

GVN 2021/130
1 september 2021

Mats Ågren, ordförande
Region Gotlands revisorer
kopia till
Mats.lundgren@kpmg.se

Yttrande angående - Uppföljande granskning av ”Framtida
kultur- och fritidsverksamhet 2017
Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KPMG genomfört en uppföljande
granskning av projektet ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”. Syftet med
den uppföljande granskningen har varit att följa upp verkställighet och effekter av
regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, §117, att avveckla kultur och fritidsnämnden
och dess förvaltning från 2018-01-01.
Rapporten innehåller följande rekommendation till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden:


Att i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven
och överväga det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en
omorganisation.

Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med
redovisning av åtgärder, senast 2021-09-30.
Yttrande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över
revisionsrapporten med en redovisning av åtgärder.
Rapporten blir en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och föreslagen
rekommendation inom förvaltningens ansvarsområde kommer beaktas vid olika
organisationsförändringar. Utöver ovanstående kommer inga konkreta åtgärder
vidtagas. Förvaltningen inväntar de åtgärder som regionstyrelsen har blivit
rekommenderade att föreslå och att förvaltningarna därefter i samarbete och dialog
finner lösningar framåt för att tydliggöra roll och ansvarsfördelning avseende bidrag
till studieförbunden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Andreas Unger
Ordförande Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Torsten Flemming
Förvaltningschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att



Informationen tas emot

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KPMG genomfört en uppföljande
granskning av projektet ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”. Syftet med
den uppföljande granskningen har varit att följa upp verkställighet och effekter av
regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, §117, att avveckla kultur och fritidsnämnden
och dess förvaltning från 2018-01-01
Granskningen kom sammanfattningsvis fram till;










Ett av målen för den nya organisationen var att skapa en ekonomisk effektivitet
och ökade besparingar. Organisationsförändringen har bidragit till ökade
besparingar, som främst är ett resultat av minskade personella resurser. Initialt
genomfördes organisationsförändringen enligt plan.
Därefter har ett fortsatt utvecklingsarbete genomförts. Fördjupad dialog har förts
över tid mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) och
regionstyrelseförvaltningen, för att förtydliga syftet med förändringen och kring
roll- och ansvarsfördelning.
Personalminskningen genomfördes enligt plan och budgetkonsekvensen arbetades
in i kommande budgetram tillsammans med ytterligare besparingskrav. En
uppföljning av antalet medarbetare visar att bemanningen inom avdelningen
Kultur och fritid minskat ytterligare sedan förändringen genomfördes.
I genomförandeplanen identifierades ett antal aktiviteter som var viktiga för att nå
framgång inom verksamheten. Dessa har med något undantag genomförts.
Verksamhetsutveckling har skett utifrån ändrade förutsättningar som inte har
koppling till den förändrade organisationen.
Det råder delade meningar avseende huruvida frågor kopplade till kultur- och
fritidsverksamheten synliggörs mer nu än tidigare samt kring roll- och
ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till studieförbunden.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Org nr 212000-0803

Page 126
of 338
Webbplats
www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2021/130

De effekter som den förändrade organisationen innebar för olika områden är
utförligt beskriven i rapporten och kan sammanfattas med:








Politiska styrningen – Det råder delade meningar huruvida tydligheten ökat kring
kultur- och fritidsfrågor. Otydligt med en kultur- och fritidsberedning utan
beslutsrätt och helhetsperspektiv.
Organisation – Otydlig roll- och ansvarsfördelning avseende utbetalning av bidrag
till studieförbunden. Administrativ kunskap och kompetens följde inte med till nya
organisationen. Underdimensionerade stödresurser.
Ekonomi - Intentionen var att spara 15mkr under åren 2017-2019. Direkt
besparing blev 5 mkr.
Personal – Intentionen var att minska med 4,25 årsanställda. Bemanningen
minskat ytterligare.
Verksamhet – Flertalet planerade aktiviteter har genomförts.

Rapporten innehåller följande rekommendation till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden:


Att i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och
överväga det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en omorganisation.

Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med
redovisning av åtgärder, senast 2021-09-30. Yttrandet skickas till Region Gotlands
revisorer med kopia till revisorernas sakkunniga biträde KPMG;
mats.lundberg@kpmg.se
Bedömning

Rapporten blir en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och föreslagna
rekommendationer kommer beaktas vid olika organisationsförändringar. Utöver
ovanstående behöver inga konkreta åtgärder vidtagas. Förvaltningen inväntar de
åtgärder som regionstyrelsen har blivit rekommenderade att utföra.
Beslutsunderlag
 KPMG:s granskningsrapport ”Uppföljande granskning av ”Framtida kultur och fritidsverksamhet
2017”, KPMG 2021-06-17
 Förvaltningens sammanfattande PowerPoint
 Den här tjänsteskrivelsen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Revisorerna KPMG
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Region Gotland
Uppföljande granskning av ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”
2021-06-17

1

Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer genomfört en uppföljande granskning av projektet ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”. Syftet
med den uppföljande granskningen har varit att följa upp verkställighet och effekter av
regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, §117, att avveckla kultur- och fritidsnämnden och
dess förvaltning från 2018-01-01. Granskningen har inte tagit hänsyn till eventuella andra
effekter med anledning av ett annat beslut, eller pågående utredningar inom kultur- och
fritidsverksamheten.
Målet med den nya organisationen var att skapa ekonomisk effektivitet och goda förutsättningar till framtida utveckling. Sammantaget gjordes bedömningen att kultur-, fritidsoch biblioteksverksamheten kunde bidra mer och få bättre förutsättningar genom att tillhöra regionstyrelsen. Beslutet redovisade effekter avseende ekonomi, organisation,
personal och verksamhet.
Granskningen kommer sammanfattningsvis fram till;
Ett av målen för den nya organisationen var att skapa en ekonomisk effektivitet och
ökade besparingar. Utifrån granskat underlag kan vi konstatera att organisationsförändringen bidragit till ökade besparingar, som enligt uppgift främst är ett resultat av minskade personella resurser.
Initialt genomfördes organisationsförändringen enligt plan. Därefter har det enligt regionstyrelseförvaltningen genomförts ett fortsatt utvecklingsarbete. Enligt intervjusvar har en
fördjupad dialog förts över tid mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) och
regionstyrelseförvaltningen, för att förtydliga syftet med förändringen och kring roll- och
ansvarsfördelning.
Personalminskningen genomfördes enligt plan och budgetkonsekvensen arbetades in i
kommande budgetram tillsammans med ytterligare besparingskrav. En uppföljning av
antalet medarbetare visar att bemanningen inom avdelningen Kultur och fritid minskat
ytterligare sedan förändringen genomfördes.
I genomförandeplanen identifierades ett antal aktiviteter som var viktiga för att nå framgång inom verksamheten. Dessa har med något undantag genomförts. Verksamhetsutveckling har skett utifrån ändrade förutsättningar som inte har koppling till den förändrade organisationen.
I samband med granskningen har det vid ett flertal tillfällen uttalats ”att beslutet om Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017 inte var ”rätt” för verksamheten”. Det råder fortfarande delade meningar om vilka effekter och eventuella konsekvenser som kommit av
beslutet. I uppföljningen blir det tydligt att det råder delade meningar avseende huruvida
frågor kopplade till kultur- och fritidsverksamheten synliggörs mer nu i den nya organisationen, eller inte. En del upplever att beslutet bidragit till en positiv effekt för frågor
gällande kultur och fritid och det faktum att dessa frågor fått en mer synlig tillvaro kopplad
till regionstyrelsens övergripande ansvar för verksamheten, medan andra upplever att
kultur- och fritidsfrågor hamnat i skymundan.
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Det är vår bedömning att det råder delade meningar kring huruvida roll- och ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till studieförbunden är tillräckligt tydligt eller
ej. Vi bedömer att det är viktigt att regionstyrelsen tydliggör förväntningar samt roll- och
ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till studieförbunden. Detta, tillika
övriga regler för bidrag till föreningar i region, bör föreslås till regionfullmäktige för beslut.
Inom ärende- och arkiveringsarbetet uppges organisationsförändringen ha inneburit en
negativ effekt eftersom nämndsekreterarnas kunskap inte följde med in i nya förvaltning.
Dessutom framgår att mängden ärenden som hanteras på avdelningen överstiger den
förväntade mängden. Enligt uppgift försvann även kompetens kring kultur- och fritids
hantering av ärenden, kommunikation och ekonomi. Det är enligt vår bedömning viktigt
att inför en organisationsförändring i riskanalysen bedöma de administrativa behoven
och överväga det kunskapsstöd som kan komma att vara viktigt vid en flytt av en verksamhet till en annan.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen att:

— tydliggöra och föreslå fullmäktige att fastställa roll- och ansvarsfördelning avseende
utbetalning av bidrag till studieförbund.

— i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och överväga
det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en omorganisation.

— inför kommande mandatperiod utvärdera kultur- och fritidsberedningens arbete och
uppdrag

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att:

— i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och överväga
det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en omorganisation.
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2

Bakgrund
I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande besparingsbehov inom Region Gotland. Med anledning av detta fick ledningskontoret i uppdrag av
regionstyrelsen, att utreda en mer effektiv och samtidigt kostnadsbesparande politikeroch förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten. Den nya organisationen
syftade att så långt som möjligt bevara de värden som fastslagits av Region Gotland.
Utredningen fick namnet ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”. Uppdraget innebar att pröva möjligheten att samordna verksamheten med andra nämnders åtaganden,
samt pröva alternativa driftsformer.
Uppdraget var ursprungligen att spara 15 mnkr under åren 2017–2019. För vidare detaljer se kap. 3.3 Effekter för ekonomin.
I samband med utredningen gjordes en fördjupad analys avseende områdena ungdomsverksamhet, kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, idrotts- och fritidsverksamhet, bidragsverksamhet samt ärendehantering, kansli och stab.
Genomförandeplan
I samband med den fördjupade analysen av kultur- och fritidsnämndens tidigare verksamheter påbörjades arbetet med en genomförandeplan avseende organisationsförändringen. Planen hade sin grund i:

—
—
—
—
—
—

Utredningen ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”
Samtliga inkomna remissvar
Dialog med samtliga berörda förvaltningar
Dialog med Gotlands idrottsförbund
Dialog med Gotlands kulturinstitutioner
Dialog med fackliga organisationer

Genomförandeplanen presenterades för regionstyrelsen vid sammanträdet den 31 augusti 2017 (RS §185).
Organisationsförändringar
I samband presentation av genomförandeplanen föreslog regionstyrelseförvaltning
även följande organisationsförändring i regionfullmäktige:

— Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska svara för
-

Ungdomsverksamheten
Handläggning av bidrag till studieförbund

— Regionstyrelsen ska svara för
-

Kulturverksamhet
Folk- och länsbiblioteksverksamhet, enligt bibliotekslagen
Fritidsverksamhet
Handläggning av tillstånds- och registreringansökningar enligt lotterilagstiftningen
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-

Budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer enligt socialtjänstlagen

— Konsumentvägledningsverksamheten ska upphöra
Beslut om att avveckla kultur- och fritidsnämnden och förvaltningen, föreslagen genomförandeplan samt organisationsförändringar fattades i regionfullmäktige den 25 september 2017 (RF §117). Beslutad tidplan för ny organisation att gälla, var 2018-01-01.
Mål för organisationsförändringen
Målet med den nya organisationen var att skapa ekonomisk effektivitet och goda förutsättningar till framtida utveckling. Sammantaget gjordes bedömningen att kultur-, fritidsoch biblioteksverksamheten kunde bidra mer och få bättre förutsättningar genom att tillhöra regionstyrelsen.

2.1

Syfte
Syftet med den uppföljande granskningen är att följa upp verkställighet och effekter av
regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, §117, att avveckla kultur- och fritidsnämnden och
dess förvaltning från 2018-01-01. Inom ramen för det övergripande syftet belyses följande:

— Effekter avseende
-

2.2

-

Ekonomi
Organisation

Personal
Verksamhet

Avgränsning
Den uppföljande granskningen redovisar vad som hänt från 2018-01-01, när organisationsförändringen trädde i kraft fram till nuläge, våren 2021. Den omfattar de aktiviteter
och effekter som kommit av regionfullmäktiges beslut i september 2017.
Den uppföljande granskningen omfattar inte andra pågående eller avslutade organisationsförändringar.

2.3

Ansvarig nämnd/styrelse
Den uppföljande granskningen avser regionstyrelsen och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

2.4

Metod
Den uppföljande granskningen genomförs främst genom dokumentstudier, samt intervjuer och avstämningar med berörda tjänstepersoner och förtroendevalda. Granskningen har genomförts av Mats Lundberg, certifierad kommunal yrkesrevisor och Anna
Hammarsten, granskare.
De tjänstepersoner och förtroendevalda som kontaktats och som återkopplat till KPMG
har även givits möjlighet att faktakontrollera den uppföljande granskningen.
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3

Resultat av den uppföljande granskningen

3.1

Effekter för den politiska styrningen
Iakttagelser
Regionstyrelsen

Uppföljningen visar att den politiska styrningen utarbetades efter det att den organisatoriska inriktningen fastslogs.
Under hösten 2017 beslutade regionstyrelsen om tillsättning av ett politiskt beredningsorgan, kultur- och fritidsberedningen (KFB). Riktlinjer för beredningen utarbetades och
beslutades av styrelsen i februari 2018. I dessa framgår bland annat att beredningen ska
avlasta regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU 1) bereda och initiera kultur- och fritidsärenden inom regionstyrelsens verksamhetsområde. Regionstyrelsen anvisar vilka ärenden som ska beredas av KFB. För ärenden som KFB berett gäller som huvudregel att
samma ärende inte också ska beredas av utskottet. Förslag och mötesanteckningar ska
dokumenteras i regionens diariesystem. Kultur- och fritidsberedningen har inte beslutanderätt.
Regionstyrelsen beslutade att revidera delegationsordningen från och med 1 januari
2018.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Enligt intervjuade har regionfullmäktiges beslut om att lägga ned kultur- och fritidsnämnden inte resulterat i någon förändring avseende gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens politiska styrning. Enligt uppgift resulterade beslutet i en organisationsförändring
(läs mer kap. 3.2. Effekter på organisationen), som inte hade påverkan på den politiska
styrningen i nämnden.
Effekter för den politiska styrningen och nuläge

I uppföljningen framgår att en del intervjuade upplever styrningen avseende kultur- och
fritid som otydlig, i förhållande till övriga beredningsorgan inom regionstyrelsen (REGU 2
och RSAU).
Det har även framkommit att det inte fanns tillgängliga personalresurser, med avseende
på administratörer, vid övergången från tidigare kultur- och fritidsförvaltningen till regionstyrelseförvaltningen, något som över tid uppges ha fått prioriteras om. Vid uppföljningstillfället får exempelvis KFB stöd av nämndsekreteraren i hantering och genomförande
av ärenden.
I uppföljningen blir det tydligt att det råder delade meningar avseende huruvida frågor
kopplade till kultur- och fritidsverksamheten synliggörs mer nu i den nya organisationen,
eller inte. En del upplever att beslutet bidragit till en positiv effekt för frågor gällande kultur
och fritid och det faktum att dessa frågor fått en mer synlig tillvaro kopplad till
1
2

RSAU – Regionstyrelsens arbetsutskott
REGU – Regionala utvecklingsutskottet
6
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Page 134 of 338

Region Gotland
Uppföljande granskning av ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”
2021-06-17

regionstyrelsens övergripande ansvar för verksamheten. Medan andra upplever att kultur- och fritidsfrågor hamnat i skymundan.
Delegationsordningen revideras enligt uppgift löpande och delegationsnivån för ansvarig
chef har anpassats och justerats efter övertagandet av organisationen.

Bedömning
Utifrån den förändrade politiska styrningen kan vi konstatera att det råder delade meningar kring om kultur- och fritidsfrågor fått mer eller mindre synlig närvaro i debatten
och samhället efter regionfullmäktiges beslut om att avveckla tidigare kultur- och fritidsnämnd och dess förvaltning.
Organisationen med en kultur- och fritidsberedning (KFB) utan beslutsrätt upplevs av en
del intervjuade som otydlig i förhållande till övriga beredningsorgan inom regionstyrelsen
(REGU och RSAU). Regionstyrelsens presidium anvisar vilka ärenden som ska beredas
av KFB. I nuvarande beredning är ordföranden, ledamot i regionstyrelsen och två ledamöter, ledamot och ersättare i regionstyrelsen – övriga ledamöter och ersättare, saknar
uppdrag inom regionstyrelsen. Alltså majoriteten av ledamöterna i beredningen saknar
möjlighet till helhetsbild över regionstyrelsens ansvarsområde – risk finns då att de frågor
som kommer till beredningen blir bedömda utifrån enbart området ”kultur och fritid” och
inte sätts in i ett större sammanhang.
En otydlig organisation kring kultur- och fritidsfrågor – KFB i förhållande till RS och RSAU
ger utrymme för ”utspel” i frågor utanför den beslutade organisationen. Frågor som ex.vis
nytt inomhusbad och ny ishall återkommer i media där olika företrädare inom politiken
och förvaltningen uttalar sig. Dessa två exempel finns inte upptagna i regionens flerårsbudget.
Beredningens uppdrag och arbete bör utvärderas – lämpligt inför kommande mandatperiod.

3.2

Effekter för organisationen
Iakttagelser
Övergripande organisationsförändringar

Regionstyrelsen
Från 1 januari 2018 bildades en ny avdelning inom regionstyrelseförvaltningen, avdelning Kultur- och fritid. En avdelningschef tillsattes, som tillika är regionen kultur- och fritidschef.
Enligt tidigare beslutad struktur, ansvarar en avdelning inom regionstyrelseförvaltningen
för att inom sitt område leda, styra och samordna genom att strategiskt planera, initiera
och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd och utbildning, följa upp och analysera utvecklingen, samt i förekommande fall även erbjuda service.
Till avdelningschefens stöd skapades en linjeorganisation med tre enheter ledda av enhetschefer. Enhterna som skapades 2018 var:
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— Fritid, med ansvar för bad, anläggning och föreningsservice
— Almedalsbiblioteket, med ansvar för Almedalsbiblioteket i samarbete med Uppsala
Universitet. Här placerades även ansvaret för taltidningen.

— Bibliotek, med ansvar för övriga bibliotek.
Enheterna syftade till att leda såväl operativ verksamhet, som långsiktig utveckling. Till
det övergripande strategiska arbetet kopplades två strateger med inriktning kultur- och
fritid. Direkt underställda avdelningschefen lades också tjänster av mer utvecklande och
samordnande karaktär. För detaljerad beskrivning av de tjänstepersoner som 2018 var
underställda avdelningschefen se ”Genomförandeplan Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland, 2017”.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ungdomsverksamheten föreslogs överföras till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
(UAF), och där inordnas som en enhet i avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildningen inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde. Förändringen
genomfördes 1 januari 2018, men påbörjades i praktiken under hösten 2017 med deltagande planering av detaljorganisation, samt verksamhetsplanering för 2018. Verksamhetsförflyttning i system och budget genomfördes vid årsskiftet 2017/2018.
För att förtydliga bidragsverksamheten föreslogs även att ansvaret för bidrag till studieförbund skulle lyftas in till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Beslutet genomfördes 1 januari 2018.
Effekter av de övergripande organisationsförändringarna och nuläge

Regionstyrelsen
Initialt genomfördes förändringen enligt plan. Därefter har det enligt regionstyrelseförvaltningen genomförts ett fortsatt utvecklingsarbete. Totalt sett har inga tjänsteutrymmen
ökat eller tillförts, utan har omfördelats utifrån behov. Avdelningen har minskat antalet
medarbetare till följd av effektiviseringar, såväl utifrån besparingskrav som löpande effektiviseringar.
Tidigt efter organisationsförändringen sågs att antalet direktrapporterande till avdelningschefen på Kultur och fritidsavdelningen var stort och att uppdraget blev svårt att
genomföra. Detta har över tid förändrats. Inom avdelningen har även följande större förändringar genomförts:

— Inom biblioteksverksamheten har de två enheterna, Almedalsbibliotek och Bibliotek,

sammanslagits till en vid namn Biblioteken på Gotland. Här finns nu enhetschef och
biträdande enhetschef. Brister i implementering vid förändringar av organisation och
uppdrag har iakttagits.

— Inom kulturverksamheten har rollen strateg delats upp. Det administrativa ansvaret
för strategen, gällande kultursamverkansmodellen har sammanslagits med assistenten och därmed skapat en ny roll som verksamhetscontroller. Det strategiska uppdraget i strategirollen har sammanslagit med en ny roll som enhetschef Kultur. Den
nya enheten, Kultur, omfattar samtliga roller inom kultur; kulturutvecklare, kultursamordnare, danskonsulent och medarbetare vid Film Gotland. Dessa roller rapporterade
tidigare direkt till avdelningschefen.
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— Inom fritidsverksamheten har flera roller definierats om och vid vakanser har organisationen setts över, vilket möjliggjort att driftsledarrollerna inom vaktmästeriet har
gjorts om och en tillsättning av verksamhetsledare har skapats.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Avvecklingen av kultur och fritidsförvaltningen innebar bland annat att tjänsten avdelningschef försvann. Avdelningschefen för kultur- och ungdomsavdelningen finansierades med 50% från ungdomsenheten och 50% från kultur. Ungdomsenheten fick med
anledning av detta en minskad ram. Idag är organisationen enligt intervjuade mer slimmad med en chef istället för tidigare två och en halv (två enhetschefer och en avdelningschef).
I den tidigare organisationen tillhandahölls administrativt stöd, som inte flyttades över till
UAF vid omorganisationen. Det har, enligt intervjuade, idag resulterat i en tillsättning av
ett administrativt stöd motsvarande 50%. Detta har gjorts inom nämndens befintliga budgetram.
Bidrag till studieförbund
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har haft ansvaret för handläggningen
av bidrag till studieförbunden på Gotland sedan kultur- och fritidsnämnden avvecklades.
Det har enligt en del intervjuade funnits en viss otydlighet i ansvaret och innebörden av
handläggningen, vilket resulterat i olika förväntningar på uppdraget. Studieförbundens
kapacitet och kompetens har, enligt en uppfattning, inte fullt ut kommit till sin rätt i den
nya organisationen. Samarbetet med UAF fungerar enligt uppgift likadant oavsett organisationstillhörighet. Utifrån inkomna avstämningar framgår uppfattningen om att uppdraget avseende studieförbunden kan tolkas ur olika perspektiv. Nedan redogörs de två
perspektiven.
1. Att GVN/UAF endast har det kamerala uppdraget, det vill säga ombesörja utbetalningen av bidrag till studieförbund.
2. Att GVN/UAF har såväl det kamerala som det uppföljande uppdraget gentemot studieförbunden utifrån deras bildningsverksamhet. Detta innebär enligt intervjuade ett
parallellt spår till det som avdelningen Kultur och fritid på RSF har, beträffande uppdraget riktat mot studieförbundens kulturverksamhet.
Enligt intervjusvar har en fördjupad dialog förts över tid mellan UAF och regionstyrelseförvaltningen för att förtydliga syftet med förändringen och roll- och ansvarsfördelningen
inom verksamhetsområdet. Samverkan sker dels i dialogmöten med studieförbund, delvis då kultur- och fritidsavdelningen genomför utbetalning av stöden via det system som
finns inom avdelningen.
Ärendehantering, kansli och stab till regionstyrelsen

Kanslistödet
Registrering av ärenden och handlingar föreslogs hanteras av registraturen inom regionstyrelseförvaltningen. Nämndsekreterarstödet föreslogs hanteras av regionstyrelseförvaltningens kansli. Båda funktionerna var hårt belastade och bedömdes inte kunna klara
ytterligare åtaganden i den omfattning som det skulle innebära att ta över hela
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hanteringen rörande kultur- och fritid. I beslutet gjordes en förstärkning med motsvarande 0,75 tjänst.
Stabstödet
Stabstödet omfattade frågor som HR, ekonomi och kommunikation. Även här bedömdes
att det stöd som fanns inom kultur- och fritidsförvaltningen inte kunde erbjudas från regionstyrelseförvaltningens stödfunktioner inom budgetram. Ett omfattande krav på kostnadssänkningar fanns redan på stödfunktionerna inom regionstyrelseförvaltningen.

— Ekonomistödfunktionen inom kultur- och fritidsförvaltningen bedömdes kunna hante-

ras med viss effektivisering inom ramen för regionstyrelseförvaltningens avdelning
ekonomi, men med fördelat på enheterna ekonomi & upphandling och ekonomiservice. 0,5 tjänst hölls kvar på avdelningen KFA, som assistent för att stötta enhetsoch avdelningschef.

— Avseende HR-stöd hanterades stödet redan innan övertagande av HR-avdelningen

på regionstyrelseförvaltningen. Med övergången till regionstyrelseförvaltningen tillkom även stöd från förvaltningens HR-chef.

— Vid övergången identifierades kommunikationsstödet som prioriterat. Mottagande
förvaltningen behövde fortsätta hantera kommunikationen på ett bra sätt för att inte
tappa kvalitet. Bedömningen gjordes att en förstärkning av kommunikationsresurser
behövdes för att kunna stödja på ett optimalt sätt. Den interna kommunikationen bedömdes kunna hanteras inom budgetramen för befintliga resurser, men den externa
förstärktes med 0,5 tjänst.

Effekter för ärendehantering, kansli och stab till regionstyrelseförvaltningen samt nuläge

En effekt av förändringen uppges i svar vara tappad kompetens, dels långt innan beslutet
om avveckling skedde, dels när flera funktioner avvecklades i och med övergången
2018. Samtliga stödfunktioner avslutades och därmed försvann samtlig kompetens kring
kultur- och fritids hantering gällande ärenden, kommunikation och ekonomi. Stödresurser tillfördes regionstyrelseförvaltningen, men erfarenheten från verksamheten överfördes inte fullt ut vilket enligt uppgift tagit tid att återhämta. Kapaciteten att ta emot all
hantering var inte heller fullt ut uppbyggd vid övertagandet.
En positiv effekt med förändringen är enligt intervjuade emellertid den kompetens och
det mandat som enhetscheferna idag har gällande sin organisation i jämförelse med
tidigare, då tidigare avdelningschefer inom dåvarande kultur- och fritidsförvaltningen
hade mer ekonomisk kontroll. Cheferna har idag fullt ekonomiskt ansvar, personal- och
arbetsmiljöansvar.
Ekonomistöd via förvaltningen uppges ha gett god effekt i att synliggöra och göra ekonomin mer transparent, men också i att införa tydliga rutiner inom avdelningen.
Stödresurs som enligt intervjuade fortsatt ses som bristfällig efter förändringen är kommunikatör där den del som flyttades till förvaltningen inte på fullgott sätt kunnat tillgodogöra behovet av stöd inom kommunikation som avdelningen har. Detta löses nu kortsiktigt (2021) genom tillförsel av resurser där 0,5 tjänster arbetar mot kultur och fritid.
Inom ärende- och arkiveringsarbetet gav förändringen en negativ effekt där nämndsekreterarnas kunskap inte följde med in i förvaltningen och mängden ärenden som
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hanteras på avdelning översteg den enligt rapporten förväntade mängden. Det fanns
enligt uppgift inte heller någon tydlighet gällande nya rutiner inom avdelningen vid övertagandet, vilket gav en otydlighet. Det kvarstår, enligt intervjuade på regionstyrelseförvaltningen, att efter beslut om att införa en kultur- och fritidsberedning utan resursförstärkning, så är bemanning och kompetens en fortsatt utmaning framåt.
Budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning

Före förändringen utfördes budget- och skuldrådgivning av regionstyrelseförvaltningen
på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen. Sedan 2015 hade uppdraget i tjänsten
också omfattat konsumentvägledning. En genomlysning visade att tiden som åtgått till
konsumentvägledning gjorde att kötiderna till budget- och skuldrådgivningen ökade. I
samband med organisationsförändringen föreslogs att ansvaret för budget- och skuldrådgivning förs över från kultur- och fritidsnämnden till regionstyrelsen samt att ansvaret
lämnades kvar inom avdelningen Kommunikation. Samtidigt föreslogs att ansvaret för
konsumentvägledningen avvecklas och att Region Gotland fortsättningsvis hänvisar
medborgare till den nationella upplysningstjänsten. För att kunna göra detta på ett bra
sätt informerades och utbildades regionupplysningen om förändringen, så att de kunde
lotsa medborgarna rätt.
Effekter för budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning och nuläge

Förändringen genomfördes enligt plan och verksamheten har fortsatt bedrivits inom regionstyrelseförvaltningens kommunikationsavdelning. Ytterligare utvärderingar har gjorts
som visade på en svårighet att balansera uppdrag och resurser. Förvaltningen har över
tid äskat om medel för att kunna förstärka funktionen.
Lotteritillstånd

Myndighetsutövningen i hanteringen av tillstånd enligt Lotterilagen hanterades av kulturoch fritidsförvaltningen. Förslaget i genomförandeplanen var att lotteritillståndsansvaret
flyttades över till regionstyrelseförvaltningen och läggs till uppdraget för ekonomiavdelningen att hantera inom ordinarie ram.
Effekter avseende hanteringen av lotteritillstånd

Ansvar och hantering av lotteritillstånd ligger fortsatt kvar hos kultur- och fritidsavdelningen. Utifrån faktagranskningen framgår att avdelningen tar hjälp av den person som
arbetade med detta i den tidigare förvaltningen, men som idag arbetar på försörjningsavdelningen.

Bedömning
I samband med uppföljningen blir det enligt vår bedömning tydligt att det råder delade
meningar kring huruvida roll- och ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag
till studieförbunden är tillräckligt tydligt eller ej. Det är enligt vår bedömning viktigt att
regionstyrelsen tydliggör förväntningar samt roll- och ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till studieförbunden.
Inom ärende- och arkiveringsarbetet uppges organisationsförändringen ha inneburit en
negativ effekt eftersom nämndsekreterarnas kunskap inte följde med in i nya
11
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förvaltningen. Dessutom framgår att mängden ärenden som hanteras på avdelningen
överstiger den förväntade mängden. Enligt uppgift försvann även all kompetens kring
kultur- och fritids hantering av ärenden, kommunikation och ekonomi. Det är enligt vår
bedömning viktigt att inför en organisationsförändring i riskanalysen bedöma de administrativa behoven och överväga det kunskapsstöd som kan komma att vara viktigt vid
en flytt av en verksamhet till en annan.
Utifrån avstämningen framgår att den stödresurs som flyttades till Kultur- och fritid, inte
på ett fullgott sätt, kunnat tillgodogöra behovet av stöd inom kommunikation som avdelningen har. Vår bedömning är att regionstyrelsen kan se över och undersöka om resursstödet inom Kommunikationsavdelningen kan lösas även långsiktigt.

3.3

Effekter för ekonomin
Iakttagelser
Övergripande effekter för ekonomin
Som nämnt ovan var uppdraget att spara 15 mnkr under åren 2017–2019. De ekonomiska besparingar som redogörs i genomförandeplanen och som den organisatoriska
förändringen direkt omfattade redogörs i tabell 1.
Tabell 1
Åtgärd

Besparing

Avveckling av nämnden

613 000 kronor

Avveckling av förvaltningschef

1 200 000 kronor

Avveckling av avdelningschefer

2 630 000 kronor

Avveckling kulturstrateg

612 000 kronor

Avveckling stab- och kanslifunktioner

3 198 000 kronor

SUMMA

8 253 000 kronor

De kostnader som bedömdes att tillkomma redogörs i tabell 2.
Tabell 2
Tillkommande tjänster

Kostnader

Avdelningschef

1 000 000 kronor

Strateger, två stycken

1 350 000 kronor

Stab- och kanslistöd

900 000 kronor
12
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SUMMA

3 250 000 kronor

Den totala direkta besparingen efter tillkommande tjänster förväntades bli omkring 5
mnkr.
Effekter för ekonomin och nuläge

Den sammanlagda besparingen uppges av intervjuade ha arbetats in i Kultur och fritidsavdelningens budgetram. Vidare uppges att verksamheten anpassades därefter. I samband med faktagranskningen av uppföljningen har KPMG erhållit ytterligare underlag
som tydliggör plan och genomförande av besparingar under aktuell tidsperiod, samt fortsatta besparingar som lagts på verksamheten. Årsredovisningen 2020 visade att avdelningen hade en positiv nettoavvikelse på 4,0 mnkr. Se tabell 3 för detaljer.
Tabell 3
Budget och utfall
per verksamhet
2020, mnkr

Budget,
intäkter

Bokslut,
intäkter

Budget,
kostnader

Bokslut,
kostnader

Budget,
netto

Bokslut,
netto

Nettoavvikelse

Fritid och kultur

50

61

-216

-223

-166

-162

4

Kultur- och fritidsverksamt

0

1

-5

-4

-5

-3

2

Kulturverksamhet

28

32

-70

-74

-42

-42

0

Fenomenalen Sience Center

4

4

-5

-4

-1

0

1

Biblioteksverksamhet

7

13

-34

-40

-27

-27

0

Fritidsverksamhet

7

6

-63

-62

-56

-56

0

Ungdomsverksamhet

1

2

-18

-18

-17

-16

1

Kulturskolan

3

3

-21

-21

-18

-18

0

Bedömning
Ett av målen för den nya organisationen var att skapa en ekonomisk effektivitet och
ökade besparingar. Utifrån granskat underlag kan vi konstatera att organisationsförändringen bidragit till ökade besparingar, som enligt uppgift främst är ett resultat av minskade personella resurser.
Vi noterar att besparingskravet om 15 mnkr har förändrats över tid och ändrats till 5 mnkr.
Det är emellertid enligt vår bedömning svårt att följa beslutsvägarna avseende hur och
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när besparingskravet om 15 mnkr blev 5 mnkr. Vidare bedömer vi målet om ”att skapa
en ekonomisk effektivitet och ökade besparingar” som otydligt. Detta bekräftas även av
en del intervjuade som upplever målformuleringen som otydlig.

3.4

Effekter för personal
Iakttagelser
Som ovan nämnt bedömdes en samordning avseende stödfunktionerna inom regionstyrelseförvaltningen som möjlig, dock inte inom befintlig budget. Organisationsförslaget
som lämnades bedömdes ge en minskning av 4,25 årsanställda, det vill säga minskade
kostnader med omkring fem mnkr.
De medarbetarrelaterade konsekvenser som enligt genomförandeplanen skulle medföras av den föreslagna organisationsförändringen redogörs i Tabell 4 och Tabell 5. Den
sammanlagda minskningen planerades därmed att bli 4,25 årsanställda.
Tabell 4

Tabell 5

Funktioner som upphörde

Omfattning (%)

Funktioner som tillkom

Omfattning (%)

Förvaltningschef

100

Avdelningschef, kultur- och
fritid

100

Avdelningschef, fritid

100

100

Avdelningschef, bibliotek

100

Strateg, inriktning kulturoch fritid

Avdelningschef, kultur/ungdom

100

Strateg, inriktning kulturoch fritid

100

Regional kulturstrateg

100

Ekonomistöd

50

Ekonomichef

100

Kanslistöd

75

Kommunikatörsstöd

50

Kommunikatör

100

Kvalitetssamordnare

100

SUMMA

4,75 årsanställda

SUMMA

9,0 årsanställda

Effekter för personal och nuläge
Regionstyrelsen
Personalminskningen genomfördes enligt plan och budgetkonsekvensen arbetades in i
kommande budgetram tillsammans med ytterligare besparingskrav. En uppföljning av
antalet medarbetare visar att bemanningen inom avdelningen Kultur och fritid minskat
ytterligare sedan förändringen genomfördes.

14
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Page 142 of 338

Region Gotland
Uppföljande granskning av ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”
2021-06-17

Tabell 6
Anställda avdelningen
Kultur- och fritid

Dec 2018

Dec 2019

Dec 2020

Mars 2021

Månadsanställda

88

83

76

76

Tillsvidare

80

76

64

61

Visstid

8

7

12

15

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ungdomsenheten organiserades den 1 januari 2018 under GVN, inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och avdelningen gymnasie/vuxenutbildning. Denna avdelning
leddes då av en avdelningschef. Sedan 1 juli 2020 är avdelningen nedlagd och chefen
för Ungdomsenheten är direkt underställd Utbildningsdirektören.
Den största påverkan på ungdomsenheten är, enligt intervjuade, chefsstrukturen vid bytet av förvaltning. Idag är verksamheten enligt uppgift synliggjord på ett annat sätt än
tidigare. Samarbetet med övriga verksamheter inom förvaltningen har enligt uppgift utvecklas och gynnar Gotlands ungdomsverksamhet.

3.5

Effekter avseende verksamhet
Iakttagelser
Verksamhetsprioritering inom regionstyrelseförvaltningen

I genomförandeplanen identifierades ett antal aktiviteter som var viktiga för att nå framgång. Utöver att arbeta med effektivisering och utveckling lyftes följande aktiviteter för
genomförande:
Kultur

— Genomförande av kulturplanen med bland annat kulturgaranti för barn och unga.
— Medverkan i evenemang för att utveckla Gotland som året-runt-destination. Till exempel magisk vinter/medeltida jul, Gotland Art Week och Gotland Grand National.
Fritid

—
—
—
—

Framtagande av en fritidsplan samt en anläggningsstrategi.
Upprustning av motionsspår i Slite och Hemse.
Tydliggöra framtiden för verksamheten i Fårösund.

Vägval för framtidens badhus.
Bibliotek

— Starta meröppna bibliotek.
— Fortsatt implementering av nytt klassifikationssystem.
15
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Effekter och nuläge

Enligt intervjuade har fokus varit att effektivisera och utveckla Kultur- och fritid. Verksamhetsmässigt har följande punkter genomförts:

— Ny kulturplan har beslutats av regionfullmäktige. Parallellt har avdelningen deltagit i
framtagande av RUS 3.

— Medverkan för att utveckla Gotland som året-runt-destination pågår löpande i samverkan med regional utveckling och med olika nätverk på Gotland. Avdelningschef
deltar till exempel i styrgruppen kring regionala utvecklingsprojekt så som Bo, verka,
leva samt Outdoorprojekt inom RF Sisu Gotland.

— Efter politisk prioritering arbetade avdelningen fram en anläggningsstrategi. Revidering av fritidspolitiskt program avses att påbörjas under hösten 2021, där anläggningsstrategin i viss mån integreras.

— Motionsspåren i Slite och Hemse har rustats upp.
— Filmverksamheten i Fårösund pågår och regionfullmäktige har antigen en Filmstrategi för att förtydliga uppdraget.

— Fler förstudier har arbetats fram kring utvecklingen av ett badhus i Visby. Uppdrag
finns från regionstyrelsen att återkoppla med detaljer till 2021 års budgetberedning.

— Tre meröppna bibliotek har hittills öppnat.
— Implementering av nytt klassifikationssystem har pausats i förmån kring utveckling
av biblioteksverksamheten och genomförande av det 3-åriga projektet ”Stärkta bibliotek med statlig finansiering”.

Andra aktiviteter har enligt uppgift genomförts gällande utveckling och samverkan inom
kultur- och fritidsavdelningen, utöver ovan, vilket kan ses via såväl förvaltningens som
avdelningens verksamhetsplan. De som återkopplas här är de som identifierades i genomförandeplanen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Enligt intervjuade bedrivs samma verksamhet nu, som det gjorde innan omorganisationen 2018. Verksamhetsutveckling har skett utifrån ändrade förutsättningar som inte
har koppling till den förändrade organisationen. Idag finns enligt uppgift exempelvis ett
tydligare samarbete med samtliga skolformer och andra verksamheter inom UAF.

3

RUS – Regionala Utvecklings Strategi, Vårt Gotland 2040
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mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.
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Källförteckning
Avstämning har genomförts med
Regionstyrelsens presidium
Ledamöterna i kultur- och fritidsberedningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens presidium
Ordförande i tidigare kultur- och fritidsnämnden
Avdelningschef, Kultur- och fritid
Bitr. avdelningschef, Kultur- och fritid
Utbildningsdirektör, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Chef för ungdomsavdelningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Dåvarande avdelningschef för gymnasie- och vuxenutbildningen
Dokumentation
”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”, 2017
Instruktion för kultur- och fritidsberedning, 2018-02-01 (RS §12)
Genomförandeplan Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland, 2017
Protoll från beslut om omorganisation
Tjänsteskrivelser avseende kultur- och fritidsberedningen, hösten 2017
Statistik från HR
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Regionstyrelsen
Regionfullmäktige för kännedom

Uppföljande granskning av ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet
2017”
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en uppföljande granskning
av projektet ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017”. Syftet med den uppföljande granskningen har varit att följa upp verkställighet och effekter av regionfullmäktiges beslut 2017-09-25,
§117, att avveckla kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning från 2018-01-01. Målet med
den nya organisationen var att skapa ekonomisk effektivitet och goda förutsättningar till framtida
utveckling. Sammantaget gjordes bedömningen att kultur-, fritids- och biblioteksverksamheten
kunde bidra mer och få bättre förutsättningar genom att tillhöra regionstyrelsen. Beslutet redovisade effekter avseende ekonomi, organisation, personal och verksamhet.
Utifrån den förändrade politiska styrningen kan vi även konstatera att det råder delade meningar
kring om kultur- och fritidsfrågor fått mer eller mindre synlig närvaro i debatten och samhället efter regionfullmäktiges beslut om att avveckla tidigare kultur- och fritidsnämnd och dess förvaltning.
Granskningen kommer sammanfattningsvis fram till;
Ett av målen för den nya organisationen var att skapa en ekonomisk effektivitet och ökade besparingar. Utifrån granskat underlag kan vi konstatera att organisationsförändringen bidragit till
ökade besparingar, som enligt uppgift främst är ett resultat av minskade personella resurser.
Initialt genomfördes organisationsförändringen enligt plan. Därefter har enligt regionstyrelseförvaltningen genomförts ett fortsatt utvecklingsarbete. Enligt intervjusvar har en fördjupad dialog
förts över tid mellan UAF och regionstyrelseförvaltningen, för att förtydliga syftet med förändringen och kring roll- och ansvarsfördelning.
Personalminskningen genomfördes enligt plan och budgetkonsekvensen arbetades in i kommande budgetram tillsammans med ytterligare besparingskrav. En uppföljning av antalet medarbetare visar att bemanningen inom avdelningen Kultur och fritid minskat ytterligare sedan förändringen genomfördes.
I genomförandeplanen identifierades ett antal aktiviteter som var viktiga för att nå framgång inom
verksamheten. Dessa har med något undantag genomförts. Verksamhetsutveckling har skett utifrån ändrade förutsättningar som inte har koppling till den förändrade organisationen. Brister i
implementering vid förändringar av organisation och uppdrag har iakttagits.
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Rapporten innehåller följande rekommendationer;
Regionstyrelsen att:
•

tydliggöra och föreslå fullmäktige att fastställa roll- och ansvarsfördelning avseende utbetalning av bidrag till studieförbund.

•

i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och överväga det
kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en omorganisation.

•

inför kommande mandatperiod utvärdera kultur- och fritidsberedningens arbete och uppdrag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att:
•

i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och överväga det
kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en omorganisation.

Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med redovisning av åtgärder, senast 2021-09-30. Yttrandet skickas till Region Gotlands revisorer med kopia till revisorernas sakkunniga biträde KPMG; mats.lundberg@kpmg.se

De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland
Mats Ågren, ordförande
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 161

Arbetsmarknadsutredning

RS 2021/113
AU § 129

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för konkreta arbetsmarknads-

insatser enligt utredningen.
 Regionstyrelsen har övergripande strategiskt ansvar och samordningsansvar.
 Samtliga nämnder får i uppdrag att öka antalet arbetsplatser för personer utanför
den reguljära arbetsmarknaden.
 Arbetsmarknadspolitisk strategi (RF 2014-10-27, § 14) upphör att gälla.
Regionstyrelsens beslut
 Förslaget att flytta enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden remitteras till socialnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
 Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en beskrivning av
hur arbetsmarknadsområdet kan samordnas och samverkas med arbetet inom
kompetensförsörjningsområdet. Uppdraget ska återrapporteras till budgetberedningen 2022.

Regionfullmäktige beslutade 2020-10-26, § 163 att regionstyrelsen får i uppdrag att
utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik. Uppdraget aktualiserades dels till följd av en motion om förrehabiliterande insatser, dels en fråga om att flytta ansvaret för kommunal arbetslöshetsnämnd och dels utifrån behov av att hantera en inaktuell arbetsmarknadspolitisk strategi för Gotland. Dessutom sker och har det skett förändringar inom
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som regionen behöver förhålla sig till.
Regionstyrelseförvaltningen tillsatte en särskild utredare som arbetade mellan första
december 2020 och sista mars 2021. Utredningens uppdrag var att utifrån en lägesbild över Gotlands arbetsmarknad klargöra lämplig ambitionsnivå och resursanvändning samt utifrån det föreslå en ansvars- och arbetsfördelning för regionens
respektive verksamheter. Vidare skulle lämpliga samverkansstrukturer föreslås,
internt och externt. Inför och under utredningens gång har det funnits en samstämmighet kring behovet av att samordna och tydliggöra ansvar. Utredarens rapport
bifogas denna tjänsteskrivelse.
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Sammanfattning av utredarens rapport
Utredningen beskriver att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor
betydelse för många andra politikområden. Resultatet har fått till följd att arbetsmarknadsfrågorna föreslås få ett större fokus i regionen, där regionen föreslås
förstärka sin ambition att erbjuda aktiva arbetsmarknadsinsatser för att minska
bidragsbehov, ohälsokostnader och utanförskap.
De övergripande konkreta beslut som föreslås är:
-

-

Sammanför de verksamheter som har kostnader för arbetslösheten, med de
verksamheter som kan minska dessa i form av arbetsmarknadsåtgärder och
utbildningsinsatser.
En mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar. Bedömningen är
att det i ett kortsiktigt perspektiv behövs två miljoner kronor för aktiva insatser.
Förstärk regionstyrelseförvaltningens uppgift som samordnare,
omvärldsbevakare, samt rollen att följa upp och stödja regionens samlade arbete
med arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus. Bedömningen är att den nya
rollen behöver en resursförstärkning med två anställda. Dessa förslag ställer sig
regionstyrelseförvaltningen bakom.

Som även refereras till i utredningen har den regionala utvecklingsstrategin ”Vårt
Gotland 2040” nyligen antagits i Regionfullmäktige som det övergripande styrdokumentet för regionen. Strategin betonar vikten av arbete för den enskildes
inkludering i samhället, välmående och betonar även utmaningarna kring kompetensförsörjning. En inriktning för att nå målen i strategin är ”Stärk individens möjlighet
till egen försörjning”.
Utöver det som presenteras i utredningen har resultaten av enkäten ”Hälsa på lika
villkor” sammanställts och redovisats under våren 2021. I resultaten framkommer att
hälsan på Gotland fortsatt är ojämlik och i hög grad följer individers socioekonomiska förutsättningar. Att, precis som benämns i den regionala utvecklingsstrategin, stärka människors möjlighet till egen försörjning förväntas även ge positiva
utfall avseende gotlänningarnas hälsa och välmående.
Fler som hittar en förankring på arbetsmarknaden bedöms även leda till minskade
kostnader och ökade skatteintäkter för regionen.
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Regionstyrelseförvaltningen delar därmed utredarens bedömning att det finns
betydande incitament för regionen att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik trots att
det i grunden är ett statligt ansvar. Utredningen belyser många relevanta aspekter och
bedöms kunna utgöra ett betydelsefullt underlag för längre tid framöver.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att det inom fem områden finns behov av
politiska beslut för att skapa tydlighet kring viljeinriktning, rollfördelning inom
regionen och kraft för att kunna bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik.
Samlad organisation
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en egen förvaltning med tillhörande
nämndstruktur, som utredningen i första hand föreslår, skulle bli kostnadsdrivande
utifrån organisering och administration. Regionstyrelseförvaltningen instämmer dock
i vikten av och fördelarna med att åstadkomma en samlad organisation. Att överföra
enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedöms möta behovet av en samlad organisation kring de olika
delarna inom arbetsmarknadsområdet. En sådan lösning är mer kostnadseffektiv och
ekonomiska resurser kan istället läggas på konkreta satsningar för målgruppen. Det
bedöms inte finnas tillräckliga, ytterligare vinster med att tillskapa en ny förvaltning
och nämndstruktur som väger upp det arbete och de kostnader som det medför.
I utredningen föreslås även daglig verksamhet att ingå i den nya, samlade organisationen. Det bedöms inte framkomma tillräckligt tydliga argument för och effekter av
en sådan förändring utan regionstyrelseförvaltningens förslag är att fokusera på de
enheter som har tydligast roll kring arbetsmarknad och arbetslösa personers behov.
Frågan om att även överföra daglig verksamhet för att uppnå ytterligare samordningseffekter gentemot en bredare målgrupp kan eventuellt aktualiseras i ett senare skede.
Daglig verksamhet ingår som en del i rättighetslagstiftningen LSS och det behöver tas
särskild hänsyn till att en eventuell organisatorisk förändring inte leder till försämrade
förutsättningar för de personerna.
En samlad organisation, där avdelningen för arbetsliv och etablering, vuxenutbildningen, folkhögskolan och enheten för stöd och försörjning ingår, är dock
viktigt för att betona en mer aktiv roll inom arbetsmarknadsområdet. Som föreslås i
utredningen är det naturligt att samla dessa under gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, då det betonar inriktningen mot aktiva insatser. Nära hälften av de hushåll
som mottar ekonomiskt bistånd har arbetslöshet som huvudanledning till bidragsbehovet. Det indikerar att en stor del individer är arbetsföra och att samverkan med
arbetsmarknadsinsatser behöver intensifieras, vilket underlättas genom att dessa
verksamheter inrättas i samma nämnd.
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Berörda nämnder behöver ges möjlighet att inkomma med synpunkter varför
förslaget föreslås remitteras till dessa nämnder inför beslut i budgetavstämningen i
oktober 2021.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förslag enligt denna tjänsteskrivelse att flytta
enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden remitteras till socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Aktiva arbetsmarknadsåtgärder
Utredaren föreslår en utökning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget
med 2 miljoner kronor för att kunna bedriva ett mer aktivt arbete, främst för att
stärka insatserna för arbetslösa med ekonomiskt bistånd. Regionstyrelseförvaltningen
bedömer att 2 miljoner kronor är en rimlig satsning som sammantaget fortfarande
innebär en betydligt lägre kostnad per invånare än jämförbara kommuner, men som
blir en viktig förstärkning för att verksamheten ska vara hållbar över tid. Trots att
regionen lyckas bra med sina insatser att få personer i sysselsättning, så återstår ett
stort antal individer som med rätt hjälp skulle kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
Hälften av de personer som tar del av kommunala arbetsmarknadsinsatser når inte
sysselsättning. Genom att tydligare rikta samordnade insatser till specifika grupper i
stort behov av stöd och som i dagsläget uppbär ekonomiskt bistånd bedöms
satsningen finansieras av minskade utgifter för ekonomiskt bistånd och minskade
osynliga kostnader som uppstår i andra delar av regionens verksamheter, exempelvis
inom hälso- och sjukvården och genom minskat utanförskap. En sådan satsning
innebär även möjligheter att minska kompetensförsörjningsutmaningen och öka
skatteunderlaget. Detta gäller framförallt unga personer, som utgör en fjärdedel av
hushållen med ekonomiskt bistånd. Om satsningarna ger unga personer en
förankring i arbetslivet kan de satsningarna hämtas hem flera gånger om under
många år.
Att satsa på att ge fler en anknytning till arbetsmarknaden är även viktigt på ett
mänskligt plan för individen och dennes eventuella familj och för att förbättra
människors socioekonomiska livsvillkor.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att 2 miljoner tilldelas gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för konkreta satsningar på aktiva arbetsmarknadsinsatser
enligt utredningen.
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Förvaltningsövergripande strategiskt ansvar och samordning
Utredningen föreslår att förstärka regionstyrelseförvaltningens uppgift att samordna,
omvärldsbevaka samt följa upp och stödja regionens samlade arbete med arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus. Ingen funktion i regionen har idag ett
strategiskt uppdrag eller tydliga resurser avsatta för att kunna tillgodose ett sådant
behov. Regionstyrelseförvaltningen delar utredarens bedömning att denna funktion
borde tillskapas och att ansvaret bör ligga på regionstyrelsen. Bedömningen är att
1,8 miljoner kronor behöver avsättas för att mer långsiktigt och intensivt analysera
regionens arbete inom detta område.
Ska arbetsmarknadsfrågorna ytterligare flyttas fram behövs en övergripande
strategisk analys som bygger på utvärdering av pågående verksamhet samt omvärldsbevakning. För en större kraft och ökad tydlighet behöver området följas på en
övergripande, strategisk nivå. Det ger effektivare verksamhet, tydligare samverkan
med externa aktörer och bättre nyttjande av resurser. I annat fall kan arbetssätt och
insatser bedrivas utifrån tradition och inte utifrån effekter för målgruppen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att 1,8 miljoner tilldelas regionstyrelsen
för övergripande strategiskt ansvar och samordning.
Ökat engagemang hos regionen som arbetsgivare
Utredningen beskriver behov av att bättre tillvarata den förmåga och arbetskapacitet
som finns hos personer som i dagsläget befinner sig utanför arbetsmarknaden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Region Gotland som arbetsgivare behöver
bli bättre på att hitta och erbjuda anpassade arbeten och säkerställa adekvat handledning till arbetsledare. Samtliga nämnder och bolag inom Region Gotland behöver
aktivt arbeta för att tydligt öka antalet arbetstillfällen för personer med extra behov.
Det handlar om att öka förmågan att ta emot personer som har svårt att komma ut i
sysselsättning och det handlar även om att säkra användningen av statliga medel
avsatta för arbetsmarknadsåtgärder. De kunskaper som skapas inom ramen för det
pågående ESF-projektet NORMA avseende normer och attityder kan vara hjälpsamt
i det arbetet.
Parallellt med att varje enskild nämnd aktivt ser över hur de kan öka antalet arbetstillfällen behöver även en övergripande konkret plan tas fram med tydliga mål om
antal arbetslösa som ska ges en större förankring i arbetslivet. Den måste innehålla en
analys av behovet av stöd till chefer och arbetsplatser för att nå ett uppsatt mål. Det
övergripande arbetet bör strategiskt bedrivas utav regionstyrelsen och operativt, med
exempelvis stöd till handledare, utav gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
forts
76 (142)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Page 153 of 338

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 161 forts
RS 2021/113
AU § 129

Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att samtliga nämnder får i uppdrag att
öka antalet arbetsplatser för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadspolitisk strategi från 2014 upphör att gälla
Den arbetsmarknadspolitiska strategin som antogs 2014 är inaktuell. En specifik
strategi bedöms överflödigt i och med att flera aspekter av arbetsmarknadspolitiken
och prioriteringar utav denna framgår i den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin och kommer att förtydligas ytterligare i kommande genomförandeprogram
social välfärd. I och med inrättandet av en samlad organisation inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och strategisk funktion på regionstyrelsen utvecklas
löpande mål och metoder inom området.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att Arbetsmarknadspolitisk strategi
(RF 2014-10-27, § 14) upphör att gälla.
Om inga resurser avsätts
Om inga medel kan avsättas för att finansiera en rimlig ambitionsnivå kan inte ett
intensifierat arbete med identifierade behov göras. Att samordna enheter som arbetar
med arbetsmarknadsfrågor och flytta enheten för stöd och försörjning till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden bör ändå genomföras. Det ger samordningsvinster att
ha dessa enheter inom samma nämnd. Det blir en förbättring och en viss ökad
tydlighet framförallt gällande ansvaret. Om inte ökade ekonomiska medel ges innebär
det mer begränsade möjligheter att arbeta för att få fler i arbete, minska utgifterna för
det ekonomiska biståndet, minska andra osynliga kostnader, minska utanförskapet
med mera.
Utan medel till regionstyrelsen kan inte styrelsen ta den strategiska roll som ovan
beskrivits. Den verksamhet som ändå bedrivs inom regionen måste då rymmas inom
befintliga resurser, vilket i utredningen har identifierats som bristfälligt och utan
övergripande samordning och kommunikation.
I ett sådant alternativ föreslås ansvaret som arbetslöshetsnämnden överföras från
regionstyrelsen till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att tydliggöra att det då
blir gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarar för hela arbetsmarknadspolitiken utifrån att regionstyrelsen inte har några resurser avsatta till detta. Det som
uppnås genom detta är just en tydlighet gällande ansvar, däremot kan inte gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden heller förväntas ta ett ytterligare ansvar. I dagsläget är
det identifierat som en brist att inte regionen har en samlad bild och övergripande
strategiskt arbete. Utan ytterligare resurser kommer den situationen att kvarstå.
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Utredningens uppfattning, som regionstyrelseförvaltningen ställer sig bakom, är att
konkreta satsningar på ett antal nyckelaktiviteter kommer att medföra att kostnaderna
totalt sett för regionen kommer att minska. De kommer med all sannolikhet att
överstiga de resurstillskott som behövs. Om inte resurserna ökar finns en risk för att
kostnadsökningarna fortsätter inom andra delar av verksamheten.
Angående förslag till beslut i regionfullmäktige
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att förslagen i denna tjänsteskrivelse
förstärker varandra. En samlad organisation är viktigt och blir än mer effektivt med
ytterligare resurser till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt till regionstyrelsen. På motsvarande sätt är en resursökning viktig för att kunna öka regionens
kapacitet i arbetsmarknadsfrågor och den kapaciteten förstärks och blir än mer
effektiv med en samlad organisation. Samtidigt bedöms de olika förslagen enskilt
vara av stort värde och möjliga att ta ställning till även som separata förslag. Förslag
till beslut i regionfullmäktige läggs därmed parallellt med förslag om ett remissförfarande avseende omorganisation.
Ekonomi
I förslagen ligger tillskott om totalt 3,8 miljoner, varav 2 miljoner till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och 1,8 miljoner till regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning att satsningarna i förlängningen kommer innebära minskade kostnader
totalt sett för regionen.
Barnperspektiv
Att vuxna ses som en resurs för arbetslivet kommer att få effekt för hur barnen i
familjerna ser på sin egen roll i samhället och vilka möjligheter som finns. Genom
möjlighet till egen försörjning och ökade inkomster minskar även risker såsom
barnfattigdom. Ekonomisk utsatthet kan bidra till en ökad stress i familjesystem
vilket riskerar att barnens behov inte tillgodoses i lika hög utsträckning.
Genusperspektiv
Möjlighet till förankring på arbetsmarknaden är viktigt för män, kvinnor och
personer med annan könsidentitet. I de konkreta satsningar på arbetsmarknadsåtgärder som föreslås behöver en medvetenhet om och i så fall hur olika insatser
medvetet eller omedvetet riktas till män eller kvinnor, vilka som tar del av olika
insatser och hur även andra kan inkluderas genom aktivt arbete. Som beskrivits finns
det idag en bristande samordning över övergripande analys inom regionens arbetsmarknadspolitik. Genom att öka möjligheterna till förbättrad omvärldsspaning,
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analys med mera kan även jämställdhetsperspektivet genomlysas tydligare inom detta
område och leda till att åtgärder utformas för att aktivt bidra till ökad jämställdhet.
Landsbygdsperspektiv
Möjlighet till förankring i arbetslivet är lika viktigt oavsett var på ön en person är
bosatt.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Sara Bergman, strateg och Stefaan De
Maecker, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) föreslog att beslutsformuleringar gällande ramtillskott ses över och
ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med en beskrivning av hur arbetsmarknadsområdet kan samordnas och samverkas
med arbetet inom kompetensförsörjningsområdet. Uppdraget ska återrapporteras till
budgetberedningen 2022.
Beslutspunkt 1 ändras till ”Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för
konkreta arbetsmarknadsinsatser enligt utredningen”.
Beslutspunkt 2 ändras till ”Regionstyrelsen har övergripande strategiskt ansvar och
samordningsansvar”.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Skickas till
Samtliga nämnder
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Regionstyrelsen

Arbetsmarknadsutredning
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 2 miljoner i ramtillskott för
konkreta satsningar på aktiva arbetsmarknadsinsatser enligt utredningen.
2. Regionstyrelsen tillförs 1,8 miljoner i ramtillskott för övergripande strategiskt
ansvar och samordning.
3. Samtliga nämnder får i uppdrag att öka antalet arbetsplatser för personer
utanför den reguljära arbetsmarknaden.
4. Arbetsmarknadspolitisk strategi RF 2014-10-27, § 14 upphör att gälla.
Förslag till beslut i regionstyrelsen

1. Förslag enligt denna tjänsteskrivelse att flytta enheten för stöd och
försörjning från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
remitteras till socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Sammanfattning

Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade 26 oktober 2020 (RF §163) att regionstyrelsen får i
uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en
sammanhållen arbetsmarknadspolitik. Uppdraget aktualiserades dels till följd av en
motion om förrehabiliterande insatser, dels en fråga om att flytta ansvaret för
kommunal arbetslöshetsnämnd och dels utifrån behov av att hantera en inaktuell
arbetsmarknadspolitisk strategi för Gotland. Dessutom sker och har det skett
förändringar inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som regionen
behöver förhålla sig till.
Regionstyrelseförvaltningen tillsatte en särskild utredare som arbetade mellan första
december 2020 och sista mars 2021. Utredningens uppdrag var att utifrån en
lägesbild över Gotlands arbetsmarknad klargöra lämplig ambitionsnivå och
resursanvändning samt utifrån det föreslå en ansvars- och arbetsfördelning för
regionens respektive verksamheter. Vidare skulle lämpliga samverkansstrukturer
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föreslås, internt och externt. Inför och under utredningens gång har det funnits en
samstämmighet kring behovet av att samordna och tydliggöra ansvar. Utredarens
rapport bifogas denna tjänsteskrivelse.

Sammanfattning av utredarens rapport
Utredningen beskriver att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor
betydelse för många andra politikområden. Resultatet har fått till följd att
arbetsmarknadsfrågorna föreslås få ett större fokus i regionen, där regionen föreslås
förstärka sin ambition att erbjuda aktiva arbetsmarknadsinsatser för att minska
bidragsbehov, ohälsokostnader och utanförskap.
De övergripande konkreta beslut som föreslås är:




Sammanför de verksamheter som har kostnader för arbetslösheten, med de
verksamheter som kan minska dessa i form av arbetsmarknadsåtgärder och
utbildningsinsatser.
En mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar. Bedömningen
är att det i ett kortsiktigt perspektiv behövs två miljoner kronor för aktiva
insatser.
Förstärk regionstyrelseförvaltningens uppgift som samordnare,
omvärldsbevakare, samt rollen att följa upp och stödja regionens samlade
arbete med arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus. Bedömningen är att
den nya rollen behöver en resursförstärkning med två anställda.

Dessa förslag ställer sig regionstyrelseförvaltningen bakom.

Ärendebeskrivning

Rapporten/Utredningens innehåll
Utredningen slår fast att arbetsmarknadsansvaret är ett statligt ansvar men icke desto
mindre finns det väsentliga incitament för regionen att arbeta med dessa frågor. En
omständighet är att arbetsförmedlingen befinner sig i en omorganisation med
minskade resurser och nya arbetssätt. Det ger en situation där det krävs insatser till
arbetslösa då statens insatser inte är av den omfattning som är nödvändigt.
Bedömningen är att situationen kan komma att bestå. Regionen har flera ytterligare
anledningar till att ta en aktiv roll i denna fråga. Det handlar om att minska
utanförskapet genom att ge invånare förankring i arbetslivet, minska
socioekonomiska skillnader, motverka ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd
och andra delar av regional verksamhet såsom hälso- och sjukvård samt ökade
skatteintäkter och möjlighet att möta kompetensförsörjningsutmaningen.
Utredningen beskriver att utgångspunkterna för slutsatser och förslag är:




att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor betydelse för många
andra politikområden.
att aktiva insatser sätts i centrum för att därmed ge arbetslösa en starkare
anknytning till arbetslivet.
ett starkare fokus på att stärka stödet till den arbetsförmåga som många
gånger finns hos enskilda.
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att se att den arbetskraft som är arbetslös och har en begränsad
arbetsförmåga kan vara en del av att mildra kompetensutmaningen.

att motverka och förebygga utanförskap är det viktigaste argumentet för en aktiv
arbetsmarknadspolitik.
Utredningen föreslår en samlad organisation och satsningar dels på konkreta
arbetsmarknadsinsatser för personer som mest behöver det samt satsningar på
övergripande strategiskt arbete. I utredningen argumenteras att det för en aktiv
arbetsmarknadspolitik finns behov av att samordna resurserna och skapa en samlad
organisation. Förslaget är att sammanföra de verksamheter som har kostnader för
arbetslösheten med de verksamheter som kan minska dessa i form av
arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser. Det framgår att det i intervjuerna,
som genomförts under utredningen, funnits en bred samsyn att en sådan lösning
skulle vara en fördel i arbetet med målgruppen.
Vidare poängteras att en mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar.
Statistik visar att arbetsmarknadsåtgärderna inom Region Gotland har lägre
nettokostnader än liknande kommuner. Om Gotland skulle ha motsvarande satsning
som jämförbara kommuner, eller snittet bland alla andra kommuner, skulle det
innebära en ökad budget på 7,5-12 miljoner. För att klara en ökad ambition, ha en
hållbar budget över tid och inte i lika stor utsträckning vara beroende av extern
finansiering behöver budgetramen stärkas och ett ekonomiskt tillskott är avgörande.
Utredningen föreslår ett tillskott på 2 miljoner kronor på konkreta satsningar och ett
intensifierat arbete med nollplacerade, långvariga bidragstagare, ett bedömningsteam
och en samordning av praktik- och arbetsmarknadsåtgärder.
Utredningen pekar på att det i dagsläget saknas ett internt, övergripande, strategiskt
arbete kring arbetsmarknadsfrågorna inom regionen. Det finns ingen strukturerad
omvärldsspaning och analys varken av de egna insatserna eller av andra möjliga
arbetssätt. För att öka ambitionsnivån inom arbetsmarknadsområdet behöver arbetet
bygga på en förbättrad analys av de omvärldsförändringar som ständigt sker. En
enskild förvaltning kan inte ta det övergripande ansvaret för hela regionens samlade
politik inom ett verksamhetsområde utan det behöver finnas centralt på
regionstyrelsen. Det handlar sammantaget om att ta ansvar för att skapa ett
helhetsperspektiv runt arbetsmarknadspolitiken. Utredningen föreslår två tjänster för
att möjliggöra för regionstyrelsen att:
-

ha en samlad omvärldsbevakning,
analysera framtidsscenarier,
samordna och vägleda arbetet i de olika förvaltningarna,
regelbundet ge en sammanvägd information till den ansvariga politiska nivån,
bidra med kompetensstöd i olika interna och externa samverkansfora,
intensifiera samarbetet med de statliga aktörerna för ett långsiktigt arbete runt
gemensamma utmaningar,
samordna ökad användning av de statliga medel som finns för kommunala
arbetsmarknadsåtgärder,
ha ansvaret att formellt utse och underteckna externa överenskommelser där
det finns ett fokus på hela regionens verksamheter.

Utredningen lyfter vikten av att det behövs ett närmare samarbete mellan regionen
och Arbetsförmedlingen kring vad som kan göras för att de tilldelade resurserna som
sammantaget finns för regionen ska användas. En analys måste ske av vad som
behöver förändras för att arbetsmarknadsstödet kan användas såsom avses. Det kan
Page 159 of 338

3 (9)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/113

handla om förstärkt arbetsplatsstöd, bättre långsiktighet, stärkt samarbete och
anpassning av de formella kraven med mera. Sedan behövs en överenskommelse
göras med Arbetsförmedlingen omkring antalet som regionen kan ta emot med hjälp
av de statliga arbetsmarknadsinsatserna.
Utredningens uppfattning är att konkreta satsningar på ett antal nyckelaktiviteter
kommer att medföra att kostnaderna totalt sett för regionen kommer att minska. De
kommer med all sannolikhet att överstiga de resurstillskott som behövs. Om inte
resurserna ökar finns en risk för att kostnadsökningarna fortsätter inom andra delar
av verksamheten.
Kostnadsökningen inom det ekonomiska biståndet har varit bestående under en
längre tid och var under det senaste året 4 miljoner kronor. En slutsats i utredningen
är att de som får bistånd har svårare att bryta sitt bidragsberoende och är i behov av
större ekonomiskt stöd. För personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd
kan mer samordnade insatser och arbetssätt vara avgörande. Det framkommer även
att 43 procent av samtliga hushåll på Gotland med försörjningsstöd har arbetslöshet
som huvudanledning till bidragsbehovet. Unga är en växande grupp inom det
ekonomiska biståndet och unga vuxna i åldern 18-24 år utgör 25 procent av samtliga
hushåll inom försörjningsstödet.
I utredningen står att möjligheterna att påverka kostnaderna för försörjningsstödet
dels handlar om vilka konkreta möjligheter till stöd för enskilda som finns och dels
om synen på behoven hos den enskilde. Många kommuner fokuserar på att den
enskilde bidragstagaren har en arbetsförmåga, andra menar att ett ekonomiskt
bistånd enbart handlar om en rättighet för den enskilde att få ett ekonomiskt stöd.

Bedömning

Som även refereras till i utredningen har den regionala utvecklingsstrategin ”Vårt
Gotland 2040” nyligen antagits i Regionfullmäktige som det övergripande
styrdokumentet för regionen. Strategin betonar vikten av arbete för den enskildes
inkludering i samhället, välmående och betonar även utmaningarna kring
kompetensförsörjning. En inriktning för att nå målen i strategin är ”Stärk individens
möjlighet till egen försörjning”.
Utöver det som presenteras i utredningen har resultaten av enkäten ”Hälsa på lika
villkor” sammanställts och redovisats under våren 2021. I resultaten framkommer att
hälsan på Gotland fortsatt är ojämlik och i hög grad följer individers
socioekonomiska förutsättningar. Att, precis som benämns i den regionala
utvecklingsstrategin, stärka människors möjlighet till egen försörjning förväntas även
ge positiva utfall avseende gotlänningarnas hälsa och välmående.
Fler som hittar en förankring på arbetsmarknaden bedöms även leda till minskade
kostnader och ökade skatteintäkter för regionen.
Regionstyrelseförvaltningen delar därmed utredarens bedömning att det finns
betydande incitament för regionen att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik trots
att det i grunden är ett statligt ansvar. Utredningen belyser många relevanta aspekter
och bedöms kunna utgöra ett betydelsefullt underlag för längre tid framöver.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att det inom fem områden finns behov av
politiska beslut för att skapa tydlighet kring viljeinriktning, rollfördelning inom
regionen och kraft för att kunna bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik.
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Samlad organisation
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en egen förvaltning med tillhörande
nämndstruktur, som utredningen i första hand föreslår, skulle bli kostnadsdrivande
utifrån organisering och administration. Regionstyrelseförvaltningen instämmer dock
i vikten av och fördelarna med att åstadkomma en samlad organisation. Att överföra
enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bedöms möta behovet av en samlad organisation kring de
olika delarna inom arbetsmarknadsområdet. En sådan lösning är mer
kostnadseffektiv och ekonomiska resurser kan istället läggas på konkreta satsningar
för målgruppen. Det bedöms inte finnas tillräckliga, ytterligare vinster med att
tillskapa en ny förvaltning och nämndstruktur som väger upp det arbete och de
kostnader som det medför.
I utredningen föreslås även daglig verksamhet att ingå i den nya, samlade
organisationen. Det bedöms inte framkomma tillräckligt tydliga argument för och
effekter av en sådan förändring utan regionstyrelseförvaltningens förslag är att
fokusera på de enheter som har tydligast roll kring arbetsmarknad och arbetslösa
personers behov. Frågan om att även överföra daglig verksamhet för att uppnå
ytterligare samordningseffekter gentemot en bredare målgrupp kan eventuellt
aktualiseras i ett senare skede. Daglig verksamhet ingår som en del i
rättighetslagstiftningen LSS och det behöver tas särskild hänsyn till att en eventuell
organisatorisk förändring inte leder till försämrade förutsättningar för de
personerna.
En samlad organisation, där avdelningen för arbetsliv och etablering,
vuxenutbildningen, folkhögskolan och enheten för stöd och försörjning ingår, är
dock viktigt för att betona en mer aktiv roll inom arbetsmarknadsområdet. Som
föreslås i utredningen är det naturligt att samla dessa under gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, då det betonar inriktningen mot aktiva insatser. Nära
hälften av de hushåll som mottar ekonomiskt bistånd har arbetslöshet som
huvudanledning till bidragsbehovet. Det indikerar att en stor del individer är
arbetsföra och att samverkan med arbetsmarknadsinsatser behöver intensifieras,
vilket underlättas genom att dessa verksamheter inrättas i samma nämnd.
Berörda nämnder behöver ges möjlighet att inkomma med synpunkter varför
förslaget föreslås remitteras till dessa nämnder inför beslut i budgetavstämningen i
oktober 2021.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förslag enligt denna tjänsteskrivelse att flytta
enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden remitteras till socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Aktiva arbetsmarknadsåtgärder
Utredaren föreslår en utökning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget
med 2 miljoner kronor för att kunna bedriva ett mer aktivt arbete, främst för att
stärka insatserna för arbetslösa med ekonomiskt bistånd.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att 2 miljoner kronor är en rimlig satsning som
sammantaget fortfarande innebär en betydligt lägre kostnad per invånare än
jämförbara kommuner, men som blir en viktig förstärkning för att verksamheten ska
vara hållbar över tid. Trots att regionen lyckas bra med sina insatser att få personer i
sysselsättning, så återstår ett stort antal individer som med rätt hjälp skulle kunna
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etablera sig på arbetsmarknaden. Hälften av de personer som tar del av kommunala
arbetsmarknadsinsatser når inte sysselsättning. Genom att tydligare rikta samordnade
insatser till specifika grupper i stort behov av stöd och som i dagsläget uppbär
ekonomiskt bistånd bedöms satsningen finansieras av minskade utgifter för
ekonomiskt bistånd och minskade osynliga kostnader som uppstår i andra delar av
regionens verksamheter, exempelvis inom hälso- och sjukvården och genom minskat
utanförskap. En sådan satsning innebär även möjligheter att minska
kompetensförsörjnings-utmaningen och öka skatteunderlaget. Detta gäller
framförallt unga personer, som utgör en fjärdedel av hushållen med ekonomiskt
bistånd. Om satsningarna ger unga personer en förankring i arbetslivet kan de
satsningarna hämtas hem flera gånger om under många år.
Att satsa på att ge fler en anknytning till arbetsmarknaden är även viktigt på ett
mänskligt plan för individen och dennes eventuella familj och för att förbättra
människors socioekonomiska livsvillkor.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att 2 miljoner tilldelas gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för konkreta satsningar på aktiva arbetsmarknadsinsatser
enligt utredningen.

Förvaltningsövergripande strategiskt ansvar och samordning
Utredningen föreslår att förstärka regionstyrelseförvaltningens uppgift att samordna,
omvärldsbevaka samt följa upp och stödja regionens samlade arbete med
arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus. Ingen funktion i regionen har idag ett
strategiskt uppdrag eller tydliga resurser avsatta för att kunna tillgodose ett sådant
behov. Regionstyrelseförvaltningen delar utredarens bedömning att denna funktion
borde tillskapas och att ansvaret bör ligga på regionstyrelsen. Bedömningen är att 1,8
miljoner kronor behöver avsättas för att mer långsiktigt och intensivt analysera
regionens arbete inom detta område.
Ska arbetsmarknadsfrågorna ytterligare flyttas fram behövs en övergripande
strategisk analys som bygger på utvärdering av pågående verksamhet samt
omvärldsbevakning. För en större kraft och ökad tydlighet behöver området följas
på en övergripande, strategisk nivå. Det ger effektivare verksamhet, tydligare
samverkan med externa aktörer och bättre nyttjande av resurser. I annat fall kan
arbetssätt och insatser bedrivas utifrån tradition och inte utifrån effekter för
målgruppen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att 1,8 miljoner tilldelas regionstyrelsen
för övergripande strategiskt ansvar och samordning.

Ökat engagemang hos regionen som arbetsgivare
Utredningen beskriver behov av att bättre tillvarata den förmåga och arbetskapacitet
som finns hos personer som i dagsläget befinner sig utanför arbetsmarknaden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Region Gotland som arbetsgivare behöver
bli bättre på att hitta och erbjuda anpassade arbeten och säkerställa adekvat
handledning till arbetsledare. Samtliga nämnder och bolag inom Region Gotland
behöver aktivt arbeta för att tydligt öka antalet arbetstillfällen för personer med extra
behov. Det handlar om att öka förmågan att ta emot personer som har svårt att
komma ut i sysselsättning och det handlar även om att säkra användningen av
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statliga medel avsatta för arbetsmarknadsåtgärder. De kunskaper som skapas inom
ramen för det pågående ESF-projektet NORMA avseende normer och attityder kan
vara hjälpsamt i det arbetet.
Parallellt med att varje enskild nämnd aktivt ser över hur de kan öka antalet
arbetstillfällen behöver även en övergripande konkret plan tas fram med tydliga mål
om antal arbetslösa som ska ges en större förankring i arbetslivet. Den måste
innehålla en analys av behovet av stöd till chefer och arbetsplatser för att nå ett
uppsatt mål. Det övergripande arbetet bör strategiskt bedrivas utav regionstyrelsen
och operativt, med exempelvis stöd till handledare, utav gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att samtliga nämnder får i uppdrag att
öka antalet arbetsplatser för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadspolitisk strategi från 2014 upphör att gälla
Den arbetsmarknadspolitiska strategin som antogs 2014 är inaktuell. En specifik
strategi bedöms överflödigt i och med att flera aspekter av arbetsmarknadspolitiken
och prioriteringar utav denna framgår i den nyligen antagna regionala
utvecklingsstrategin och kommer att förtydligas ytterligare i kommande
genomförandeprogram social välfärd. I och med inrättandet av en samlad
organisation inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och strategisk funktion
på regionstyrelsen utvecklas löpande mål och metoder inom området.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att Arbetsmarknadspolitisk strategi RF
2014-10-27, § 14 upphör att gälla.

Om inga resurser avsätts
Om inga medel kan avsättas för att finansiera en rimlig ambitionsnivå kan inte ett
intensifierat arbete med identifierade behov göras. Att samordna enheter som arbetar
med arbetsmarknadsfrågor och flytta enheten för stöd och försörjning till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden bör ändå genomföras. Det ger samordningsvinster att
ha dessa enheter inom samma nämnd. Det blir en förbättring och en viss ökad
tydlighet framförallt gällande ansvaret. Om inte ökade ekonomiska medel ges innebär
det mer begränsade möjligheter att arbeta för att få fler i arbete, minska utgifterna för
det ekonomiska biståndet, minska andra osynliga kostnader, minska utanförskapet
med mera.
Utan medel till regionstyrelsen kan inte styrelsen ta den strategiska roll som ovan
beskrivits. Den verksamhet som ändå bedrivs inom regionen måste då rymmas inom
befintliga resurser, vilket i utredningen har identifierats som bristfälligt och utan
övergripande samordning och kommunikation.
I ett sådant alternativ föreslås ansvaret som arbetslöshetsnämnden överföras från
regionstyrelsen till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att tydliggöra att det
då blir gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarar för hela
arbetsmarknadspolitiken utifrån att regionstyrelsen inte har några resurser avsatta till
detta. Det som uppnås genom detta är just en tydlighet gällande ansvar, däremot kan
inte gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden heller förväntas ta ett ytterligare
ansvar. I dagsläget är det identifierat som en brist att inte regionen har en samlad
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bild och övergripande strategiskt arbete. Utan ytterligare resurser kommer den
situationen att kvarstå.
Utredningens uppfattning, som regionstyrelseförvaltningen ställer sig bakom, är att
konkreta satsningar på ett antal nyckelaktiviteter kommer att medföra att
kostnaderna totalt sett för regionen kommer att minska. De kommer med all
sannolikhet att överstiga de resurstillskott som behövs. Om inte resurserna ökar
finns en risk för att kostnadsökningarna fortsätter inom andra delar av
verksamheten.

Angående förslag till beslut i regionfullmäktige
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att förslagen i denna tjänsteskrivelse
förstärker varandra. En samlad organisation är viktigt och blir än mer effektivt med
ytterligare resurser till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt till
regionstyrelsen. På motsvarande sätt är en resursökning viktig för att kunna öka
regionens kapacitet i arbetsmarknadsfrågor och den kapaciteten förstärks och blir än
mer effektiv med en samlad organisation. Samtidigt bedöms de olika förslagen
enskilt vara av stort värde och möjliga att ta ställning till även som separata förslag.
Förslag till beslut i regionfullmäktige läggs därmed parallellt med förslag om ett
remissförfarande avseende omorganisation.
Ekonomi
I förslagen ligger tillskott om totalt 3,8 miljoner, varav 2 miljoner till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och 1,8 miljoner till regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning att satsningarna i förlängningen kommer innebära minskade kostnader
totalt sett för regionen..
Barnperspektiv
Att vuxna ses som en resurs för arbetslivet kommer att få effekt för hur barnen i
familjerna ser på sin egen roll i samhället och vilka möjligheter som finns. Genom
möjlighet till egen försörjning och ökade inkomster minskar även risker såsom
barnfattigdom. Ekonomisk utsatthet kan bidra till en ökad stress i familjesystem
vilket riskerar att barnens behov inte tillgodoses i lika hög utsträckning.
Genusperspektiv
Möjlighet till förankring på arbetsmarknaden är viktigt för män, kvinnor och
personer med annan könsidentitet. I de konkreta satsningar på
arbetsmarknadsåtgärder som föreslås behöver en medvetenhet om och i så fall hur
olika insatser medvetet eller omedvetet riktas till män eller kvinnor, vilka som tar del
av olika insatser och hur även andra kan inkluderas genom aktivt arbete. Som
beskrivits finns det idag en bristande samordning över övergripande analys inom
regionens arbetsmarknadspolitik. Genom att öka möjligheterna till förbättrad
omvärldsspaning, analys med mera kan även jämställdhetsperspektivet genomlysas
tydligare inom detta område och leda till att åtgärder utformas för att aktivt bidra till
ökad jämställdhet.
Landsbygdsperspektiv
Möjlighet till förankring i arbetslivet är lika viktigt oavsett var på ön en person är
bosatt.
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Sammanfattning
I november 2020 formulerade regionstyrelseförvaltningen utifrån ett politiskt ställningstagande
uppdraget att utreda organisatoriska förutsättningar inom Region Gotland för en sammanhållen
arbetsmarknadspolitik. Utredningen avslutade sitt uppdrag sista mars 2021.
I utredningen förslås ett antal förändringar. Samtliga förslag finns i de olika avsnitten av utredningen. I denna del görs en sammanfattning av de mest centrala delarna.
Inriktningsbeslut






Staten har ansvaret för arbetsmarknadspolitiken och måste fullfölja sitt formella uppdrag.
Det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor betydelse för många andra politikområden. Resultatet har fått till följd att arbetsmarknads-frågorna föreslås få ett större fokus i Regionen.
Regionen föreslås förstärka sin ambition att erbjuda aktiva arbetsmarknadsinsatser för att
minska bidragsbehov, ohälsokostnader och utanförskap.
Kompetensutmaningen är en väg för att ge fler arbete. Det behövs ett förstärkt samarbete
med att kombinera kompetensförsörjningsutmaningen med att ge arbetslösa en förankring i Regionens förvaltningar.

Konkreta beslut





Sammanför de verksamheter som har kostnader för arbetslösheten, med de verksamheter
som kan minska dessa i form av arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser.
En mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar. Bedömningen är att det i
ett kortsiktigt perspektiv behövs två miljoner kronor för aktiva insatser.
Förstärk regionstyrelseförvaltningens uppgift som samordnare, omvärldsbevakare, samt
rollen att följa upp och stödja Regionens samlade arbete med arbetsmarknadspolitiken i
ett bredare fokus. Bedömningen är att den nya rollen behöver en resursförstärkning med
två anställda.
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Utredningen
Utredningens uppdrag

I november 2020 formulerade regionstyrelseförvaltningen utifrån ett politiskt ställningstagande
uppdraget att utreda organisatoriska förutsättningar inom Region Gotland för en sammanhållen
arbetsmarknadspolitik.
Utredningen skulle utifrån en lägesbild över Gotlands arbetsmarknad klargöra lämplig ambitionsnivå och resursanvändning samt utifrån det föreslå en ansvars- och arbetsfördelning för Regionens olika verksamheter.
Vidare ska lämpliga samverkansstrukturer föreslås, såväl för samarbete mellan Regionens aktörer
som för samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Gällande resurser kan utredningen förhålla sig till externa finansieringskällor, men ska hålla sig
inom befintliga resurser för Region Gotlands insatser.
Tidsplan

Utredningen påbörjades i december 2020 och avslutades 31 mars 2021. Därefter ska utredningen
presenteras i regionstyrelsen under maj och ett eventuellt beslut om den ska ske i regionfullmäktige i juni 2021.
Utredningens inriktning

Att under två månader1 förslå och i grunden argumentera och i detalj ge förslag på en förändrad
arbetsmarknadspolitik för Regionen har inte varit möjligt. Denna utredning måste därför ses som
ett inriktningsdokument som i nästa steg måste analyseras ytterligare och bli mer konkret.
Utgångspunkten för utredningen är att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor betydelse för många andra politikområden. Målsättningen har därför varit att sätta in arbetsmarknadspolitiken i detta större sammanhang. Resultatet har fått till följd att arbetsmarknadsfrågorna
föreslås få ett större fokus i Regionen.
Utredningen bygger på två källor:
 Intervjuer med totalt omkring trettio olika personer. I utredningsdirektiven föreslogs ett
tjugotal personer. Dessa har intervjuats. Dessutom har andra aktörer lagts till, exempelvis
fackliga representanter, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vuxenutbildningen och folkhögskolorna samt flera chefer och politiker. Dessutom har en avstämning gjorts i regionstyrelsens arbetsutskott. Med de mest berörda enheterna har det genomförts flera samtal.
 Statistiksammanställning över Regionens resultat, resurser och andra statistiska uppgifter i
närtid. Syftet har varit att få en objektiv bild över Regionens arbete inom området.
Utgångspunkter för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik

Utredningen har utgått från de formella lagstyrda ansvaren som finns i dag för de aktuella politikområdena.
Följande gäller i Region Gotland i dag avseende arbetsmarknadspolitiken:

1

Halvtidsanställning december 2020 till mars 2021.
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Socialnämnden ska enligt 3 kap 2 § socialtjänstlagen i sin verksamhet främja den enskildes
rätt till arbete, bostad och utbildning. För socialnämnden finns inget särskilt ansvar tydliggjort eller plan framtagen för arbetsmarknadsinsatser och förebyggande insatser. Undantaget är det som anges i LSS, daglig verksamhet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvar för medicinsk rehabilitering enligt hälso- och
sjukvårdslagen. Enligt 1 § punkt 1 avses med hälso- och sjukvård. åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ansvar för Regionens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå. Inget särskilt ansvar är tydliggjort eller plan framtagen för
förrehabiliterande arbete.
Regionstyrelsen har ett ansvar för att samverka med aktörer inom det arbetsmarknadspolitiska området utifrån ett regionalt utvecklingsansvar.
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En statistisk lägesbild över Gotland
Följande kan sägas om Regionens verksamheter inom aktuella områden. I bilaga 1 ges en
mer fullständig bild.
 Arbetslösheten är ungefärligen på samma nivå som liknande kommuner, men är
stigande.
 Det ekonomiska biståndet har under ett antal år haft en konstant ökning av kostnaderna.
 Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beror i hög grad på det långvariga bidragsmottagandet. Gotland har liksom många andra kommuner en ökande andel av
hushåll i denna grupp.
 Vuxenutbildningen uppvisar högre kostnader och ett något färre antal deltagare
än liknande kommuner.
 Avdelningen för arbetsliv och etablering uppvisar lägre kostnader än liknande
kommuner.
 Avdelningen för arbetsliv och etablering har fler aktuella arbetslösa samt fler som
avslutar till arbete än liknande kommuner.
 Gotland ligger under värdena för liknande kommuner när det gäller fullständig
gymnasiekompetens både när det gäller efter tre eller fyra års studier. Utvecklingen har varit bestående under ett antal år.
Sammanfattningsvis kan konstateras:
 Gotland befinner sig i huvudsak i mitten av värden när det gäller många av de aktuella områdena. Ur många avseenden utmärker man sig inte i vare sig positiv eller negativ riktning.
Den nationella arbetslösheten

Arbetsförmedlingen gjorde i februari 2021 bedömningen att arbetsmarknadsläget är stabilare än
tidigare, men utveckling är osäker och långtidsarbetslösheten är ett orosmoln. Arbetslöshetsnivån
var i februari 2021 8,7 procent för samtliga åldersgrupper och 11,6 procent för ungdomar upp till
24 år. Speciellt svår är situationen för de personer som varit arbetslösa i mer än tolv månader och
antalet har i Sverige stigit till rekordhöga 180 000 personer. Dessutom har över 100 000 personer
i februari 2021 varit utan arbete mellan sex och tolv månader och riskerar att bli långtidsarbetslösa. Långtidsarbetslösheten väntas att fortsätta att öka under året.2
I Sverige var i februari 2021 drygt 228 000 personer öppet arbetslösa. De var en ökning med 11,3
procent i förhållande till ett år tidigare. Dessutom var över 225 000 arbetssökande i programinsatser, ökningen i förhållande till ett år innan var 31,8 procent. Den största enskilda programinsatsen
var Jobb- och utvecklingsgarantin med över 125 000 inskrivna3. Dessutom har cirka 81 000 arbetssökande arbete med någon form av stöd från Arbetsförmedlingen. Den enskilt största gruppen är personer med funktionsnedsättning och med nedsatt arbetsförmåga, ungefärligen 65 000
personer. Antalet är en minskning med sju procent i förhållande till ett år tidigare.4

2
3
4

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=A536E56E4AD1A6E0.
Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program för de som har varit arbetslös under lång tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.
Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år
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Gotland

I region Gotland var i februari 2021 1 130 personer öppet arbetslösa enligt Arbetsförmedlingens
statistik. Det är en ökning med 12,4 procent i förhållande till ett år tidigare. I åtgärder befann sig
926 arbetssökande, en ökning med 26 procent i förhållande till ett år tidigare. Av dessa fanns 415
i Jobb- och utvecklingsgarantin.5
508 arbetssökande hade arbete med någon form av ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen,
vilket är en ökning med 1,6 procent i förhållande till året innan. Av detta totala antal hade 467
personer lönebidrag och 41 personer OSA (offentligt skyddad anställning). För de med lönebidrag har antalet aktuella personer minskat med cirka 16 procent i förhållande till året innan.6
Av speciellt intresse är ungdomsarbetslösheten. Enligt den officiella statistiken var 157 unga mellan 18-24 år öppet arbetslösa i februari 2021. Det är en ökning med 19,8 procent i förhållande till
samma månad året innan. Dessutom var 174 i åldersgruppen i program, vilket var en ökning med
22,6 procent i jämförelse med februari 2020. 22 arbetssökande i åldersgruppen har arbete med
stöd från Arbetsförmedlingen, en ökning med 15,8 procent i förhållande till året innan.
Totalt uppgår antalet aktuella på Arbetsförmedlingen i denna åldersgrupp till över 350 unga.
Av det totala antalet aktuella på Arbetsförmedlingen med födelseland utanför Europa var 151 öppet arbetslösa. En ökning i förhållande till året innan med 19,8 procent. 269 ytterligare fanns i någon form av program. En minskning i förhållande till februari 2020 med 2,9 procent. I Jobb- och
utvecklingsgarantin fanns 125 arbetssökande, en minskning med 6 procent i förhållande till februari 2020.
Det ekonomiska biståndet

Sambandet mellan arbetslöshet och kostnaderna för ekonomiskt bistånd är stort. Det är den enskilt viktigaste orsaken till ett behov av ekonomiskt bistånd.7

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program för de som har varit arbetslös under lång tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.
Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år.
7https://www.ifau.se/sv/Press/Forskningssammanfattningar/Arbetslosa-med-ekonomisktbistand/
5
6
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Kostnaderna för det ekonomiska biståndet ligger högre på Gotland vid en jämförelse med liknande kommuner. Trenden är tydlig också i ett långsiktigt perspektiv. På Gotland var kostnaderna 2019 cirka 1 250 kronor per invånare. I liknande kommuner var kostnaderna cirka 900 kronor per invånare.
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Vuxna bidragstagare med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd över tio månader står för en
stor andel av kostnaderna. Av stor betydelse är därför att analysera hur stödet till denna grupp
kan utvecklas. Det är en grupp som i hög grad är beroende av samordnade insatser från flera aktörer. I liknande kommuner var dess andel av alla bidragstagare nästan 35 procent, medan den är
28 procent på Gotland.
Ekonomiskt bistånd

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Antal hushåll

1 541

1 431

1 287

1 224

1 265

1 262

1 324

varav unga 18-24

427

370

283

247

271

346

328

Genomsnittlig tid,
hushåll

5

5

5

6

5

6

6

Totalt utbetalt, mnkr
brutto

57,4

52,8

49,5

53,4

56,1

61,4

65,3

Genomsnittlig utbetalning/hushåll

37 048

36 920

38 499

43 611

44 797

48 748

49 088

Tabellen ovan visar att kostnadsökningen för det ekonomiska biståndet var nästan fyra miljoner
kronor mellan år 2019 och 2020. Det innebär en ökning med 6,3 procent. Antalet hushåll har stadigt minskat från år 2014. Däremot har den genomsnittliga utbetalningen per hushåll ökat med
12 000 kronor under samma period och dessutom har bidragstiden förlängts. Slutsatsen är att de
som får bistånd har svårare att bryta sitt bidragsberoende och är i behov av ett större ekonomiskt
stöd.
Noterbart är att antalet unga i åldern 18-24 år är 25 procent av samtliga hushåll.
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Inom det ekonomiska biståndet görs en bedömning vid varje tillfälle om orsaken till en utbetalning. Kategorin arbetslöshet utgör 27 miljoner kronor av samtliga kostnader och kategorin sjukskrivning uppgår till 16,2 miljoner kronor.

Över 50 procent av det utbetalda biståndet 2020 till unga vuxna hade som orsak arbetslöshet.
Kostnaderna var 5.5 miljoner kronor.
Ett krav vid utbetalning av ekonomiska bistånd är att den enskilde är aktuell hos Arbetsförmedlingen och står till arbetsmarknadens förfogande. Av olika skäl att gruppen med ekonomiskt bistånd inte alltid formellt aktuell på Arbetsförmedlingen.
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Det innebär att det totala antalet i behov av arbetsmarknadsinsatser är större än det formella antalet som finns i Arbetsförmedlingens statistik. Utan en närmare analys är det omöjligt att avgöra
det exakta antalet.
571
216

Arbetslöshet
Sjukskrivning

Av det totala antalet hushåll 2020 på hade 1 324 omkring 570 hushåll arbetslöshet som en första
orsak till ett bidragsberoende. 216 hushåll hade sjukskrivning som orsak till ett ekonomiskt bistånd. Kategorin arbetslöshet utgör därmed 43 procent av samtliga hushåll. Att notera i sammanhanget är att det ekonomiska biståndet använder begreppet hushåll, vilket innebär att det kan finnas flera enskilda personer i hushållet som ingår i olika kategorier. Det ska också noteras att det i
andra kategorier kan finnas bidragstagare som med rätt stöd kan få en förankring på arbetsmarknaden.
En viktig inkomstkälla för arbetslösa är a-kassan. Med anledning av Coronapandemin har rätten
att få a-kassa sänks från tolv till tre månader. Trots denna förändring har inte kostnadsutvecklingen för det ekonomiska biståndet avtagit.8
Utbildningsområdet

En god utbildning har stor betydelse för att unga senare ska få ett arbete.

Tabellen ovan visar andelen elever som efter fyra års studier på gymnasienivå har en fullständig
examen. På Gotland var andelen år 2020 något över 70 procent. Det är en lägre nivå än liknande
kommuner som har över 75 procent. Noterbart är dock uppgången mellan 2019 och 2020 för
Gotland.

8

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/a-kassan-forandras-tillfalligt/
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Tabellen visar kostnaderna för den kommunala vuxenutbildningen jämfört med liknande kommuner. Dessa har en kostnad på ungefärligen 52 000 kronor per heltidsstuderande, medan Gotland har över 65 000 kronor.

När det gäller deltagandet i vuxenutbildningen är den på en lägre nivå än liknande kommuner. På
Gotland deltar drygt 5 procent av invånarna 20-64 år. I liknande kommuner är det drygt 6 procent av invånarna 20-64 år som deltar i vuxenutbildningen.
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Avdelningen för arbetsliv och etablering

Tabellen visar att deltagandet i arbetsmarknadsåtgärder är på en högre nivå på Gotland än i liknande kommuner. Gotland hade över 250 aktuella personer 2020, medan liknande kommuner
hade under 200 aktuella personer. Trenden är också tydlig över en längre tid.

Resultaten vid avslut efter arbetsmarknadsverksamhet till arbete är hög i jämförelse med andra
liknande kommuner, av de aktuella personerna får hälften en sådan anknytning. Att inte siffran
är ännu större beror sannolikt på att målgruppen även har andra svårigheter. För att ytterligare
förbättra resultaten behövs ett närmare samarbete med andra aktörer.

Page 179 of 338

14

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar

Nettokostnaden för Gotland för arbetsmarknadsinsatser är väsentligt lägre än liknande kommuner. Kostnaderna för Regionen var ungefärligen 300 kronor per invånare, år 2019. Genomsnittet
för övriga liknande kommuner var omkring 425 kronor per invånare. Genomsnittskostnaden för
alla kommuner var ungefärligen 500 kronor per invånare.
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Utgångspunkter och ambitionsnivå för arbetsmarknadspolitiken
Den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin betonar vikten av arbete och inriktningen är att alla ska ha en förankring i arbetslivet utifrån den enskildes egen förmåga.
Den inställningen är också utgångspunkten för denna utredning.
Ställningstagande:
 Staten har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadspolitiken och måste
konkret fullfölja sitt uppdrag.
 Regionen har en roll inom arbetsmarknadsområdet. Målet är att begränsa det utanförskap som finns och stärka anknytning till arbetslivet.
 Arbetslöshetsnämnden föreslås fortfarande var en uppgift för regionstyrelsen.
 Den arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland som antogs 2014 föreslås ersättas av ställningstaganden i denna utredning.
 Kompetensutmaningen är en väg för att ge fler arbete. Det behövs ett förstärkt
samarbete med att kombinera kompetensförsörjningsutmaningen med att ge arbetslösa en förankring i Regionens förvaltningar.
 Större fokus behövs på utbildning och kompetensinsatser för att ge en god utbildning.
Staten har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. Riksdag och regering anger vilka
mål arbetsmarknadspolitiken ska ha och Arbetsförmedlingen är den myndighet som har ansvaret
för det konkreta innehållet. Målen för arbetsmarknadspolitiken är nationella, men utan medverkan från näringsliv och offentlig sektor på lokal nivå kan målen inte uppnås.
Den statliga arbetsmarknadspolitiken är aktuell för förändringar. Det hänger samman med utvecklingen av arbetslösheten, den digitala utvecklingen samt behoven hos de arbetslösa. En viktig
utgångspunkt är att åtgärder sätts in utifrån den arbetslöses speciella situation och att de anpassas
utifrån olika regionala olikheter. Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen haft mindre resurser till sitt förfogande.
När det gäller behovet av insatser från Regionen är det av avgörande betydelse vilka de statliga insatserna är och hur de utformas. Av stor betydelse är hur mycket Regionen kan lita på långsiktigheten och stabiliteten i de statliga åtagandena. För tillfället är Arbetsförmedlingen inne i en stor
omställning där externa aktörer i ännu större omfattning ska bli de som praktiskt ska genomföra
insatser för arbetslösa.
Trots att arbetsmarknadsansvaret är statligt har kommunen blivit en allt viktigare aktör när det
gäller arbetsmarknadsinsatser på lokal nivå. Det är främst tre skäl till engagemanget:
•
•
•

I annat fall skulle kostnaderna för det ekonomiska biståndet öka
En vilja att ge invånarna en fastare förankring i arbetslivet och därmed minska
utanförskapet
Stärka basen för kommunernas och regionernas skatteintäkter.
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Utgångspunkten är att staten och Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis är huvudaktör och
ansvarig för stöd till arbetslösa. Regionens uppgift är att komplettera statens tydliga roll.
Regionen har en roll inom arbetsmarknadsområdet

Den viktigaste utgångspunkten för denna utredning är den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin. Den pekar ut riktningen för Regionen i ett långsiktigt perspektiv fram till 2040, men bör
redan nu ligga till grund för de politiska övervägandena även inom denna utrednings politikområde.
I strategin konstateras att en förutsättning för välstånd är arbete. Arbete är en viktig arena för ett
samhälleligt deltagande och är därmed av stor betydelse för individens utveckling och välfärd.
Ett arbete ger social förankring, strukturerar vardagen, skapar delaktighet och ger sociala relationer.9 Enligt strategin är omställning en nyckel till att klara framtida utmaningar, det kan till exempel handla om en ökad konkurrens från omvärlden, att klara välfärden och kompetensförsörjningen med en ökande andel äldre i befolkningen.10
Konsekvensen för Regionen om inte det statliga insatserna är tillräckliga är ökade kostnader för
arbetsmarknadsinsatser, kompetensinsatser och för det ekonomiska biståndet samtidigt som skatteintäkterna minskar.
I mångt och mycket är Regionen i händerna på en situation där det krävs insatser till arbetslösa då
statens insatser inte är av den omfattning som är nödvändigt. Bedömningen är att situationen kan
komma att bestå.
Sammantaget finns en politisk vilja att ge avsevärt fler en förankring i arbetslivet och att den viljan inte kommer att förändras oavsett politisk majoritet.
I den långsiktiga strategin formuleras det på detta sätt.
Ett attraktivt Gotland, nu och i framtiden, är en plats där alla - oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder - har samma möjligheter
och rättigheter och där alla invånares förmågor ska tas tillvara utan att någon person eller grupp blir diskriminerad.11
Flera regionala aktiviteter tyder på en ambitiös inställning till en aktiv arbetsmarknadspolitik. I
den långsiktiga utvecklingsstrategin sägs att alla behöver kunna vara en del av det gotländska samhället, känna sig sedda, behövda och vara medskapande. De flesta involveras genom familjeliv,
skolor, arbetsliv, föreningsliv och andra delar av civilsamhället, men en del hamnar av olika orsaker vid sidan av. Det offentligas stöd och civilsamhällets engagemang spelar här en viktig roll för
att inkludera alla.12

9Arbetsmarknadspolitisk
10
11
12

strategi för Region Gotland, 2014. Antagen 15 maj 2014 Reviderad 19 juni 2014. RF 27 oktober 2014 § 14
Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 3.
Vårt Gotland 2040 – Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 11.
Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 16.
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Kommunens roll och arbetslöshetsnämnd

Regeringen beslutade den 21 november 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera
vissa frågor kring kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken när Arbetsförmedlingen reformeras.13
Utredningen konstaterar att vad kommunerna kan göra på arbetsmarknadsområdet varierar till
följd av bl.a. lokala förutsättningar och politiska prioriteringar. Det är enligt utredningens bedömning tillåtet för kommunerna att på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen vara
leverantörer av arbetsmarknadspolitiska tjänster som upphandlats enligt LOU eller i valfrihetssystem enligt LOV inom sina egna befogenheter. I slutbetänkandet av utredningen finns ett förslag
att Lagen (1944:453) om arbetslöshetsnämnd upphävs.
Inga beslut har dock inte tagits omkring utredningen.
Kommunernas formella ansvar på det arbetsmarknadspolitiska området är begränsade, men i
varje kommun ska det fortfarande finnas en arbetslöshetsnämnd som har till uppgift att vidta åtgärder för att förebygga arbetslöshet. Kommunerna har genom lagen därmed en viss allmän kompetens att agera för att hindra arbetslöshet. I dag innehar regionstyrelsen detta uppdrag. Bedömningen är att uppdraget att vara arbetslöshetsnämnd är av övergripande karaktär. Arbetsmarknadspolitiken måste koordineras med tillväxtfrågor, näringslivsutveckling, utbildningsfrågor, infrastruktur och transportpolitik samt socialpolitiska frågor. Det finns ett samband mellan uppdraget som arbetslöshetsnämnd och Region Gotlands samlade arbetsmarknadspolitiska strategi och
de samlade resurserna. Samlat görs därför bedömningen att det därför inte finns någon anledning
att förändra att det formella ansvaret även fortsättningsvis ska ligga på regionstyrelsen.
Arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland

27 oktober 2014 antogs en arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland. Syftet med strategin var att fastställa den politiska viljeinriktningen för arbetet inom det arbetsmarknadspolitiska
området. Den syftade också till att tydliggöra möjligheter och avgränsningar inom området och
på så sätt skapa förutsättningar för att ta beslut om kommande arbetsmarknadsinsatser och samverkansaktiviteter med andra parter.14
Strategin från 2014 föreslås ersättas av ställningstaganden som finns i denna utredning. De flesta
frågorna i strategin från 2014 finns med också i denna utredning.
Se kompetensutmaningen som en väg att ge fler arbete

Sverige befinner sig i en situation där det finns avsevärda svårigheter att lösa de kompetensutmaningar som råder och som med all tydlighet kommer att öka i framtiden. Det handlar bland annat
om att klara personalförsörjningen inom välfärdsområdet, en utmaning som har förstärkts i och
med Coronapandemin.
I Regionens utvecklingsstrategi konstateras att när andelen i yrkesaktiv ålder minskar förstärks
bristen på arbetskraft. En fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska näringslivet upplever redan i
dag svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Inom många offentliga verksamheter är
bristsituationen ännu större. Befolkningsutvecklingen förstärker efterfrågan av välfärdstjänster. 15
https://lagen.nu/sou/2020:41
Arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland. Ärendenr RS 2013/797. Antagen
15 maj 2014, Reviderad 19 juni 2014, RF 27 oktober 2014 § 14
15 Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 6.
13
14
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Utgångspunkten för utredningen är att situation kan vändas till något positivt. Det handlar i
första hand om att se att den arbetskraft som är arbetslös och har en begränsad arbetsförmåga
kan vara en del av att mildra kompetensutmaningen.
Förslaget från denna utredning är därför att ytterligare förstärka arbetet och sambandet mellan arbetslösheten och komptensförsörjningsutmaningen. Om så görs vidgas rollen för arbetsmarknadspolitiken både i förhållande till samhället som för den egna verksamheten. Regionens roll
som arbetsgivare sätts därmed i fokus.
Det finns anledning att se över de erfarenheterna som redan finns i ett antal kommuner i denna
fråga och sedan utifrån Regionens speciella förhållande utveckla dem16. I det sammanhanget är de
erfarenheter som skapats i projektet Norma av stor betydelse och kan utvecklas ytterligare och få
tydliga mål för vad som ska åstadkommas. Inriktningen i Norma projektet har varit att påverka
attityder och förhållningssätt. I nästa steg måste det handla om att konkret analysera hur många
arbetslösa som kan vara aktuella för ett arbete inom Regionens förvaltningar och vilka eventuella
hinder som kan finnas för att uppnå målen. Regionen måste själv ta ett stort ansvar för fokuseringen, men en möjlighet är att med hjälp av ett nytt ESF-projekt intensifiera arbetet.
Mer fokus på utbildning och kompetensinsatser

Den regionala utvecklingsstrategin betonar utbildningens betydelse. Målet i strategin är att ge en
god utbildningsnivå och goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Den viktiga grunden för att
åstadkomma det är verksamheten i grundskolan och gymnasiet. Att se till att så många unga som
möjligt når grundskolans mål och fullföljer en gymnasieutbildning är mycket väsentligt för Gotlands framtid17.
I dag saknar mer än var tionde elev på Gotland i årskurs 9 behörighet till gymnasieskolan.18 I den
jämförelse som gjorts med liknandes kommuner inom gymnasieområdet uppvisar Gotland ett
sämre resultat. Situationen innebär att mer kan göras för att nå samma resultat som i liknande
kommuner. Det kan handla om att utveckla frånvaroteam, införa obligatoriska avslutningssamtal
om elever vill avsluta utbildningen, mer coachande insatser för gruppen unga som varken arbetar
eller studerar m m.
Samtidigt är den kommunala vuxenutbildningen av stor betydelse för den vuxna målgruppen.
Vuxenutbildningen behöver vara en resurs för arbetslösa och förstärka samarbetet med till exempel det ekonomiska biståndet och arbetsmarknadsinsatserna. Den kommunala vuxenutbildningen
ska sedan kompletteras med de insatser som görs av Regionens folkhögskolor.
Utredningen är medveten om att ett arbete redan nu finns att stärka resultaten inom utbildningssektorn, men menar att den ambitionen måste bli än mer långsiktig och bestående. I annat fall riskerar andra delar av Regionen att få högre kostnader och fler arbetsuppgifter. Elever utan fullföljd gymnasiekompetens riskerar att bli arbetslösa och blir därmed också i högre grad beroende
av ekonomiskt bistånd. Ett fokus bör också finnas om att stärka resultaten inom särskolan eller
för andra elever med olika funktionsnedsättningar. Det finns anledning att ha en hög ambition
vad gäller utbildningsnivå även för dessa grupper.
Som exempel på kommuner kan nämnas Skövde, Örebro, Gävle, Stockholm, Borås; Falkenberg och Hudiksvall. Samtliga har medverkat i ett
ESF projekt där SKR varit ansvarig.
17 Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 3..
18 Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 19.
16
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Resursanvändning
Ställningstagande:
 Förstärk resurserna för att följa upp de egna insatserna.
 Gör fördjupade omvärldsanalyser vad gäller kostnader och utveckla ett samarbete med liknande kommuner.
 En mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar. Bedömningar är
att det i ett första skede handlar om:
o Nollplacerade19
o Bedömningsteam
o Samordning av praktik och arbetsmarknadsåtgärder
o Långvariga bidragstagare
o Kompetensutmaningen och arbetslöshet
 Arbetsmarknadsåtgärderna har lägre nettokostnader än liknande kommuner. Ett
ekonomiskt tillskott är avgörande för att klara en ökad ambition.
 Kostnaderna för ekonomiskt bistånd förslås förbli en kostnad för en förvaltning,
men hänsyn måste tas till att kostnaderna inte fullt ut är påverkansbara.
 Medel måste avsättas till gemensamma kompetensinsatser för personalen. De
anställda är den viktigaste resursen när det gäller ett förändringsarbete.

Följa upp de egna insatserna och fördjupad omvärldsanalys

I utredningen kan konstateras att en strategiskt och mer omfattande värdering inte görs över de
egna insatserna inom de sakområden som har varit aktuella för utredningen. I en förändrad omvärld måste det finnas en stor beredskap för att anpassa verksamheten efter nya omständigheter. I
annat fall kan arbetssätt och insatser bedrivas utifrån tradition och inte utifrån effekter för målgruppen.
Utredningen föreslår att det avsätts resurser för att mer långsiktigt och intensivt analysera den
egna verksamheten. Det är viktigt för att bli mer effektiv.
I en förstärkt analys behövs också en förbättrad omvärldsbevakning. Den är i dag svag och inte
strategisk. En värdering av andra kommuners erfarenheter måste följas av att också konkret få till
förändringar som utvecklar verksamheten.
Utredningen föreslår för att få till en mer generell omvärldsbevakning att Regionen på olika nivåer utvecklar ett starkare samarbete med kommuner med liknande strukturer och på så sätt konkret kan utbyta erfarenheter och resultat. Ett sådant utbyte måste vara långsiktigt.
En mer ambitiös arbetsmarknadspolitik

I uppdraget för denna utredning ingår inte förslag att förstärka resurser inom arbetsmarknadsområdet. Det är ett rimligt direktiv i en utredning och en ambition när det gäller att varsamt hantera
Regionens kostnader. Det ligger också väl i linje med de långsiktiga politiska målen för Regionen.
Det hindrar inte att en diskussion måste ske om vad som händer inom detta område om resurserna förblir oförändrade. Det handlar bland annat om vilka kostnader som kan tänkas uppstå i
19

Försörjningstagare med långvarig sjukdom utan SGI, sjukpenningsgrundande inkomst.
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andra delar av Regionens verksamhetsområde, t ex inom hälso- och sjukvården eller i form av
ekonomiskt bistånd. Erfarenheterna är många att en högre ambition inom arbetsmarknadsområdet innebär minskade kostnader för det ekonomiska biståndet. Att minska ett utanförskap är
samlat det viktigaste argumentet för en aktiv arbetsmarknadspolitik.
Utredningens uppfattning är att budgetramen för verksamheten inom arbetsmarknadsområdet
behöver ses över och stärkas för att vara hållbar över tid. Regionen har en kostnad på ungefärligen 300 kronor/invånare medan samtliga kommuner har nästan 500 kronor/invånare. Förslaget
är därför att Regionen förstärker resurserna för arbetsmarknadsinsatserna. Främst handlar det om
att stärka insatserna för arbetslösa med bistånd. Kostnadsökningen inom det ekonomiska biståndet har varit bestående under en längre tid och var under senaste året 4 miljoner kronor. Totalt
görs bedömningen att det behövs ett tillskott på två miljoner kronor
Effekten av ett ekonomiskt tillskott är minskade kostnader i andra delar av Regionens organisation. Nedan ger förslag på vad som behöver göras och vad som kan förbättra insatserna och
minska kostnaderna. En resursförstärkning innebär att de föreslagna prioriterade inriktningarna
kan påbörjas och få en ordentlig möjlighet att genomföras. I dag är Regionens arbetsmarknadsinsatser i alltför stor grad beroende av finansiering från Arbetsförmedlingen, Finsam m fl. och har
därmed i begränsad omfattning inte möjlighet att utifrån en egen analys genomföra de mest angelägna satsningarna.
Konkreta satsningar

En högre ambitionsnivå inom arbetsmarknadsområdet där syftet är att ge fler en anknytning till
arbetsmarknaden måste fokusera på vissa speciella utmaningar som är av strategisk betydelse för
att nå målen. I denna utredning kan iakttas några av dessa. En ständig diskussion måste dock
föras om vilka de ska vara över tiden och bygga på en förbättrad analys av de omvärldsförändringar som ständigt sker.
I dagens läge föreslås:
 Nollplacerade bidragstagare inom det ekonomiska biståndet. Gruppen omfattar långvarigt
sjuka utan en sjukpenninggrundad ersättning från Försäkringskassan. Inom enheten för
Stöd- och försörjning görs bedömningen att gruppen är omfattande och står för en stor
del av kostnaderna20. Denna grupp måste fokuseras än mer främst utifrån deras utsatthet,
men även utifrån kostnadsaspekten. Det innebär ett förstärkt samarbete måste ske med
Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen runt målgruppen. På
central nivå finns en tydlig viljeinriktning att Försäkringskassan ska medverka i ett sådant
lokalt arbete.21
 Bedömningsteam. Det behövs en tydlig bedömning av enskilda för att få kunskaper om
orsaken till en bristande förankring till arbetslivet. Det är inte ovanligt att den finansiella
samordningen medverkar i ett arbete runt bedömningsteam. Förslaget är att detta arbete
förstärkts och att överläggningar sker med Arbetsförmedlingen och den finansiella samordningen omkring hur det på bästa sätt kan utformas och finansieras. Hur som helst är
det viktigt för Regionen att ta steg för att stärka denna verksamhet, inte minst utifrån ett
starkare fokus för att undersöka hur den egna verksamheten kan få en större roll för de
redan arbetslösa. HR avdelningen i Regionen är därför viktiga i arbetet.
20
21

216 hushåll av totalt 1324 hushåll 2020, 16 procent.
https://skr.se/download/18.768f1734157858593cb272b1/1475589341435/Viljeinriktning.pdf.
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Alla individer med försörjning av kommunen bör erbjudas stöd för att kunna ta nästa
steg. Vissa behöver endast en bättre information och andra behöver ett mer nära stöd för
att i ett nästa steg kan få ett ordinärt stöd från Arbetsförmedlingen.
Samordning av praktik och arbetsmarknadsåtgärder. Det finns ett behov av en tydlig
praktiksamordning inom Regionen, dvs vilken kontakt till Regionen som ska råda för arrangörerna av de som ska göra praktik och arbetsträning i olika verksamheter. Förslaget
är att tydliggöra för externa och interna aktörer att en samordning nu sker av dessa frågor
för hela Regionens verksamheter. Rimligt är att uppgiften kombineras med ett ansvar för
de arbetslösa som med hjälp av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder blir aktuella
i Regionen. Det behövs en samordning av denna uppgift för att få till en långsiktighet och
en helhetssyn. En sådan fokusering är också viktig för de interna förvaltningarna och för
att ge dem ett stöd och utveckla ett samarbete med alla förvaltningarna omkring praktik
och arbetsmarknadsinsatser.
Behovet har också ökat då förändringen av Arbetsförmedlingen innebär ett större antal
kompletterande aktörer. Samtliga i behov av en tydlig samordning för att hitta arbetsplatser till sina kunder.
Långvariga bidragstagare. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beror i hög grad på det
långvariga bidragsmottagandet.22 Gotland har liksom många andra kommuner en ökande
kostnad för denna grupp. En bättre analys måste göras av orsakerna till utvecklingen och
som syftar till att ett mer intensivt arbete sker med målgruppen. Många gånger handlar
det om en förstärkt samverkan med andra aktörer såsom hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Utredningens uppfattning är att direkta personalinsatser måste avsätts för denna arbetsuppgift.
Kompetensutmaningen och arbetslöshet. I fler kommuner arbetas det med hur man kan
kombinera kompetensutmaningen med att ge fler arbetslösa arbete. I grunden bygger
verksamheten på en analys av vad de anställda konkret gör och om dessa uppgifter kan
utföras av någon annan. På så sätt har det skapats ett antal anställningar som kan var långsiktiga och stabila. Denna utredning föreslår att ett sådant konkret arbete intensifieras i
Regionen. Den kan bygga på en fortsättning av ESF-projektet Norma, men måste konkretiseras så att arbetslösa också får en förankring i arbetslivet inom Regionens förvaltningar. En konkret plan med tydliga mål om antal arbetslösa som ska ges en större förankring i arbetslivet. Den måste innehålla en analys av behovet av stöd till chefer och arbetsplatser för att nå ett uppsatt mål.

Utredningen uppfattning är att konkreta satsningar på ett antal nyckelaktiviteter kommer att medföra att kostnaderna totalt sett för Regionen kommer att minska. De kommer med all sannolikhet
att överstiga de resurstillskott som behövs. Om inte resurserna ökar finns en risk för att kostnadsökningarna fortsätter inom andra delar av verksamheten.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd

Det ekonomiska biståndet är till del omöjligt att påverka. Kostnaderna beror många gånger på
strukturella faktorer där arbetslöshet är den enskilt viktigaste. Andra orsaker till en kostnadsökning är exempelvis antalet nyanlända och förändringar i de statliga ersättningsystemen.

22

Enligt statistikdatabasen Kolada cirka 28 procent av samtliga kostnader, dvs upp emot 20 mnkr.
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Det ska dock inte underskattas att det också finns möjligheter att påverka kostnaderna. Främst
handlar det om vilka konkreta möjligheter till stöd för enskilda som finnas som alternativ till ett
passivt bidragsberoende, men också om hur förvaltningen ser på behoven hos den enskilde.
Många kommuner fokuserar på att den enskilde bidragstagaren har en arbetsförmåga, andra menar att ett ekonomiskt bistånd enbart handlar om en rättighet för den enskilde att få ett ekonomiskt stöd. I denna utredning föreslås ett starkare fokus på att stärka stödet på den arbetsförmåga
som många gånger finns hos enskilda.
Bedömning är dock att det ekonomiska biståndet bör ges speciell uppmärksamhet. Det är inte
rimligt att en förvaltning får bära all den kostnadsökning som kan bli aktuell på grund av strukturella faktorer som man inte kan råda över. Det innebär att en ständig diskussion måste föras om
kostnadsförändringarna mellan regionstyrelseförvaltningen och den förvaltning som har ansvar
för det ekonomiska biståndet. Det måste finnas en stor förståelse för det ekonomiska biståndets
unika roll.
Gemensamma kompetensinsatser för personalen

Ett varaktigt och samlat förändringsarbete för att ytterligare stärka arbetsmarknadsanknytningen
hos enskilda och ge ett samlat stöd måste förankras hos de som arbetar i verksamheterna. Det
måste finnas en gemensam uppfattning om målen och de olika vägarna för att ta sig dit. Utan en
sådan gemensam bild kommer en förändring att misslyckas.
Utredningen förslag är därför att kompetensmedel avsätts för den föreslagna förändringen. Just
nu är det omöjligt att avgöra nivån på vad som behövs. Uppfattningen är dock att den inte ska
vara kortsiktig utan följa förändringen under flera år. Det bör också till del innehålla insatser på
en strategisk nivå då förändringen också måste bli tydlig för en bredare grupp i Regionen. Inte
minst är det viktigt utifrån det samband som finns mellan kompetensutmaningen och arbetslösheten.
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Ansvars- och arbetsfördelning för Regionens verksamheter
Ställningstagande:
 Utgångspunkten är att skapa en organisation där aktiva insatser sätts i centrum
för att därmed ge arbetslösa en starkare anknytning till arbetslivet.
 Förslaget är att sammanföra de verksamheter som har kostnader för arbetslösheten, med de verksamheter som kan minska dessa i form av arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser. De enheter som föreslås samordnas är nuvarande
vuxenutbildning, stöd- och försörjningsenheten, avdelningen för arbetsliv och
etablering, daglig verksamhet och regionens folkhögskola.
 Ge de enheter som ingår i den nya organisationen ett uppdrag att samlat ge arbetslösa en förstärkt anknytning till arbetslivet och betona samtliga förvaltningars
ansvar för att arbeta i den riktningen.
 Utredningen föreslår:
 att det inrättas en egen förvaltning för arbetsmarknadspolitiken inom Regionen.
 att ge förvaltningen en egen politisk styrning
 i andra hand föreslå att de sammanförda enheterna organiseras under Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Utreda
om den studie- och yrkesvägledning som för närvarande finns inom av
delningen för arbetsliv och etablering även i framtiden ska tillhöra den nya föreslagna förvaltningen.
 Förstärk regionalstyrelseförvaltningens uppgift som samordnare, omvärldsbevakare, samt rollen att följa upp och stödja Regionens samlade arbete med arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus.
En egen förvaltning för arbetsmarknadspolitiken inom Regionen

En organisationsförändring är inte naturligt lösningen på en utmaning. I sämsta fall skapar den
nya gränser som ska hanteras och som kan vara lika utmanande som de nuvarande. En fara kan
vara att den nya organisationen tappar kompetens. Bedömningen är att den risken är begränsad.
Under utredningens gång har bedömningen förstärkts för att samordna resurserna runt målgruppen. Det har i de diskussioner som förts funnits en bred gemensam syn att en sådan lösning
skulle vara en fördel för arbetet med målgruppen och Regionen.
Utredningens förslag är därför att samla de mest berörda enheterna inom arbetsmarknadsområdet i en gemensam förvaltning. På så sätt samordnas och förstärks möjligheterna till en aktiv arbetsmarknadspolitik och innebär ett utökat samarbete mellan de delar som ingår i den nya förvaltningen.
Utredningen är medveten om att denna förvaltning kommer att vara en av de minsta i förhållande
till övriga, men den är av strategisk betydelse för Regionen. Fokuseringen på en högre aktivitet
och ambition inom området får på så sätt en stark förvaltning bakom sig som innebär positiva
konsekvenser i samarbetet med andra förvaltningar. Arbetslösheten och kompetensförsörjningen
är en angelägenhet för samtliga förvaltningar och ett fokus blir därför hur andra kan bidra. Fokuseringen att kombinera kompetensförsörjningsutmaningen och arbetslösheten blir på så sätt
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grunden för ett samarbete med andra förvaltningar. För att vara en motor i en sådan utveckling
krävs en stark position inom den egna Regionen och därför är uppfattningen att det behövs en
egen förvaltning.
Förslaget är att enheterna stöd och försörjning, vuxenutbildning, avdelningen för arbetsliv och
etablering, regionens folkhögskola och den dagliga verksamheten bildar grunden i denna nya förvaltning. De nuvarande enheterna ska ses som likvärdiga och organisatoriskt inrättas på samma
nivå i förvaltningen. Den närmare utformningen av vilka arbetsuppgifter som exakt ska finnas
inom förvaltningen ligger utanför denna utredning och får bedömas i ett senare skede. Avsikten
med förändringen är att tydliggöra förvaltningens huvudansvar och ge förutsättningar att långsiktigt ta sig an utmaningarna inom politikområde.
Förslaget om en ny förvaltning ger den nya förvaltningen ett tydligt samlat ansvar. En uppgift blir
att ge förvaltningen ett större ansvar för att stärka sambandet mellan de olika delarna i den nya
förvaltningens organisation och hur de påverkas av omvärlden och andra aktörers agerande. En
sådan förvaltning ska även arbeta utifrån ett brett perspektiv på arbetslöshetspolitiken utan ska
också tillsammans med regionstyrelseförvaltningen analysera de långsiktiga utmaningarna.
Utredningen föreslår dessutom att den dagliga verksamheten ska tillhöra den nya föreslagna förvaltningen. På så sätt skapas en närhet till de verktyg som behövs för att arbeta än mer aktivt med
målgruppen. Den grupp som är aktuell inom verksamheten har i varierande grad en arbetsförmåga. Det behövs ännu tydligare fokusering på att se den förmåga som finns hos den enskilde
och stärka stödet för att stimulera till aktivitet.23 Det bör betonas att den lagstiftade rättighetslagstiftningen som finns för denna målgrupp ska följas.
I en enkät till kommunerna om år 2019 som 212 kommuner besvarade visar det sig att 39 kommuner har arbetsmarknadsfrågor, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning i samma förvaltning.
25 kommuner ytterligare har angett att man har integration, Kommunala Aktivitetsansvaret
(KAA), ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning i samma förvaltning. Totalt uppgår denna
grupp till 64 kommuner, en tredjedel av de som besvarat enkäten. Det anges inte i vilka kommunstorlekar som den samordningen är mer vanlig.24
I bilaga 2 beskrivs mer i detalj dagens roller och aktiviteter i de olika verksamheterna.
Förvaltningens politiska styrning

Den nya förvaltningen föreslås få en egen politisk nämnd. I och med det får arbetsmarknadsfrågorna en politisk hemvist och den uppmärksamhet som kan krävas i en långsiktigt och framtida
arbete.
Att föreslå en egen nämnd kräver dock en mer noggrann analys och överväganden över dess ansvarsområden. En förändring av nämndstrukturerna måste också anpassas till kommande valet.
Det avgörande syftet med att skapa en mer tydlig politisk styrning är att frågor runt arbetslöshet,
kompetensförsörjning, utanförskap ges en tydlig politisk uppmärksamhet, vilket är av avgörande
betydelse för att nå resultat.
23
24

https://www.oru.se/forskning/forskningsprojekt/fp/?rdb=p1060.
Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2019, Sveriges kommuner och Regioner.
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En eventuell lösning för att inte behöva utöka antalet nämnder är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får ansvaret för denna nya förvaltning. Det krävs i så fall en omfördelning av det
ansvar som för närvarande ligger på den nämnden.
Inordna verksamheterna i den nuvarande organisationen

Ett alternativ är att samla de aktuella enheterna i den nuvarande organisationen. För att betona
den mer aktiva roll som föreslås är det naturligt att samla dessa under Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. På så sätt betonas inriktningen mot
aktiva insatser.
Ett sådant beslut kräver en mer omfattande analys över konsekvenser och arbetsuppgifter för den
nuvarande förvaltningen i sin helhet. Uppfattningen är att arbetsmarknadsfrågorna måste få en
förstärkt roll på förvaltningen. Det finns annars en uppenbar fara att frågorna och den föreslagna
samordningen av enheter tappas bort i den nuvarande förvaltningen, då den redan i dag har ett
stort ansvarsområde.
Studie- och yrkesvägledning

En del av avdelningen för arbetsliv och etablering verksamhet är studie- och yrkesvägledningen.
På många sätt är den verksamheterna inriktad mot och är en resurs för utbildningsområdet och
de verksamheter som finns inom skolans område.
Utredningens förslag är att se över om denna verksamhet fortsättningsvis ska tillhöra den nya
förvaltningen eller om det är mer ändamålsriktigt att de organisatoriskt knyts närmare utbildningsområdet.
Regionstyrelseförvaltningen

Det kan konstateras att en enskild förvaltning inte kan ta det övergripande ansvaret för hela Regionens samlade politik inom ett verksamhetsområde. Det finns anledning att i olika sakfrågor ta
hänsyn till hur andra delar av Regionen berörs och även med samarbetspartners få synpunkter i
olika sakfrågor. Regionstyrelsen måste ha ansvaret för att formellt utse representanter och underteckna externa överenskommelser där det finns ett fokus på hela Regionens verksamheter. En avsikt med denna utredning är att tydliggöra regionstyrelseförvaltningens samordnade roll och för
att utifrån ansvaret för den regionala utvecklingen förstärka samarbetet med ideella och privata
aktörer.
För att kunna ta på sig detta uppdrag måste förutsättningarna stärkas för att det ska vara möjligt
att ta en tydligare roll. Regionstyrelseförvaltningen måste tilldelas resurser så att de kan ta ansvaret för att samordna Regionens samtliga förvaltningar inom verksamhetsområdet. Det handlar
om att regelbundet ge en sammanvägd information till den ansvariga politiska nivån, ge en samlad omvärldsbevakning, analysera framtidsscenarier, samordna och vägleda arbetet i de olika förvaltningarna. Sammantaget ta ansvar för att skapa ett helhetsperspektiv runt arbetsmarknadspolitiken.
I dag har regionstyrelseförvaltningen avsatt del av en tjänst för arbetet med arbetsmarknadspolitiken. Insatsen kan bedömas vara knappt ½ tjänst och fokuserar på arbetsmarknadsfrågor ur ett
folkhälsoperspektiv samt regionalt arbete med ESF-fonden. Det innehåller inte något ansvar att
samordna Regionens förvaltningar. Bedömningen är att ytterligare två tjänster behövs för att full-
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göra den beskrivna rollen. En anställd med inriktning mot analys och omvärldsbevakning, en heltids strateg och en halvtid administratör.
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Samverkan - externt
Ställningstagande:
 De medel som Arbetsförmedlingen har för insatser och åtgärder måste tas tillvara och användas för Regionen.
 En regelbunden och långsiktig planeringsgrupp skapas med näringslivet, civil
samhället och aktuella myndigheter och aktörer för att ytterligare analysera de
kommande utmaningarna och få mer kunskaper om förändringar som kan påverka Regionens agerande.
 En överenskommelse görs med Arbetsförmedlingen omkring antalet som Regionen kan ta emot med hjälp av de statliga arbetsmarknadsinsatserna.
 Den finansiella samordningen är av central betydelse, men behöver få ett större
effektperspektiv.
 Förrehabiliteringsinsatser är i huvudsak en uppgift för den finansiella samordningen.
 Ett större samarbete måste ske med civilsamhället för att betona deras betydelsefulla roll och engagera dessa ytterligare runt utredningens ansvarsområde.
Arbetsförmedlingen

Det regionala kontoret på Gotland har inte en egen budget avseende programmedel utan tillhör
Region Stockholm/Gotland. Det görs en volymplanering utifrån en bedömning av vilket behov
som finns av insatser samt vilka möjligheter som finns att utföra dem. En justering kan sedan ske
under året. Utrymmet för insatser under 2020 för Gotland anses ha varit bra och har inte inneburit någon begränsning i beslut utan det har i stället funnits en svårighet att nyttja medel.
Under 2019 genomfördes en stor organisationsförändring inom myndigheten som påverkade
kontoret. Kontorets tilldelning av personal räknas ut med hjälp av ett flertal nyckeltal. En förändrad medelstilldelning resulterade år 2019 i uppsägningar och dessutom ett antal pensions avgångar. Det medförde en minskning med närmare 20 personer.
Vad gäller lönebidrag har antalet aktuella personer minskat 2020 i förhållande till året innan. Det
var en nedgång med 16 procent. Det finns flera skäl till minskningen. Ett var att Coronapandemin har gjort det svårare att ta emot gruppen på olika arbetsplatser, när fler arbetar hemma. Men
det beror också på andra faktorer såsom en svårighet att ge gruppen det stöd som behövs för att
skapa en trygg förankring på arbetsplatsen. Det fanns också en osäkerhet om gruppens behov
och vad som krävs av en arbetsplats. En annan omständighet som har påverkat är den omorganisation som skett hos Arbetsförmedlingen.
Sammanfattningsvis krävs ett närmare samarbete mellan Regionen och Arbetsförmedlingen omkring vad som kan göras för att de tilldelade resurserna som sammantaget finns för Regionen ska
användas. En analys måste ske av vad som behöver förändras för att arbetsmarknadsstödet kan
användas till det som de är tänkta för. Den kan handla om förstärkt arbetsplatsstöd, bättre långsiktighet, stärkt samarbete och anpassning av de formella kraven m m.
En tydlig och förankrad överenskommelse

Redan i dag finns arenor för samverkan runt olika delfrågor inom arbetsmarknadsområdet och
kompetensförsörjningsutmaningen.
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Målet med utredningen är att skapa bättre förutsättningar för en långsiktigt, stabil och hållbar arbetsmarknadspolitik för Regionen. Det innebär ett behov av ett nära och relevant samarbete med
andra aktörer. Både näringslivet, civilsamhället, andra aktörer och aktuella myndigheter måste engageras i ett gemensamt arbete med målgruppen och för att stärka anknytningen till arbetslivet
för arbetslösa.
Samarbetet bör leda fram till en samlad överenskommelse om roller och åtagande med aktörer.
Den bör vara ständigt föremål för en värdering i ett nära samarbete med aktörer på Gotland.
Samlat är det viktigt är det att stärka det samlade samarbetet med externa aktörer. Syftet är att
rätta ut de oklarheter som kan finnas och försöka skapa en gemensam målbild över de utmaningar, roller och åtagande som finns inom politikområdet.
En speciell uppmärksamhet är att intensifiera samarbetet med de viktiga statliga aktörerna. Som
exempel måste den överenskommelse inom Dua25 som träffades i oktober 2020 följas upp.
Främst handlar det om att analysera om de åtaganden som finns i den också har genomförts. För
att i ett nästa steg bedöma vad som behöver förändras.
Sammantaget är det viktigt att skapa en bild över hur Regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen mer långsiktigt ska samarbete runt gemensamma utmaningar. För Regionens del
kan det vara viktigt att lyfta frågor om till exempel aktiviteter för de med ekonomiskt bistånd,
stöd till arbetsledare för att ta emot arbetslösa, långvarigt sjuka i behov av samordnade insatser m
m.
Den finansiella samverkan (Finsam)

Finsam Gotlands målgrupp är personer i behov av rehabiliteringsinsatser från två eller flera av de
samverkande parterna. Finsam Gotland är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland – med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen
samt utbildningsförvaltningen.
Huvudanledningen till Finsam:s verksamhet är att enskilda med långvarig arbetslöshet, psykosociala eller hälsomässiga problem hamnar i en gråzon mellan olika ersättningssystemen. Detta leder
till en rundgång mellan olika myndigheter/organisationer som resulterar i kortsiktiga och ineffektiva insatser. Genom att samordna insatserna ges förutsättningar för att utveckla en helhetssyn utifrån individens behov. På så sätt skapas möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt.
Finsam samfinansierar JobbSam som riktar sig till gotlänningar, 16-64 år, som behöver samhällets
stöd från flera håll för att närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. Dessutom även
VuxKomp verksamheten som syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete eller studier. Målgruppen är de som beviljats ekonomiskt bistånd och syftet är att de snabbare ska
nå egen försörjning.
Finsam är en viktig verksamhet för samverkan då samtliga aktuella aktörer har samlats i en organisation. På så sätt kan de ingående parterna gemensamt komma överens om angelägna gemen-

25

Delegationen för unga och nyanlända till arbete.
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samma insatser. Det får inte hindra att Regionen också för denna verksamhet ställer höga effektkrav och ser över vad som utförs i förhållande till det som parterna har kommit överens om.
Mycket av de som görs inom Finsam har en inriktning mot de förrehabiliterande insatserna. Något som också Regionen har konstaterat. Denna utredning ställer sig bakom den bedömningen.
Samtidigt kan konstateras att genom att stärka resultaten i utbildningen och erbjuda aktiva insatser förstärks de förrehabiliterande insatserna. Att vuxna ses som en resurs för arbetslivet kommer
att få effekt för hur barnen i familjerna ser på sin egen roll i samhället.
Civilsamhället

Inte minst viktig för att ge arbetslösa en bättre förankring i arbetslivet är hur den totala situationen ser ut för den enskilde. Det behövs många gånger ett stöd också utanför arbetslivet. I de
sammanhangen har civilsamhället en viktig roll att spela..
Det är även av stor betydelse hur civilsamhället kan hjälpa till med att erbjuda arbete och praktik i
sina egna verksamheter. Redan i dag är till exempel Röda Korset viktigt som arbetsplats för arbetslösa. Sammantaget måste arbetet intensifieras omkring hur civilsamhällets insatser kan fördjupas och hur ett förstärkt samarbete kan ske med civilsamhället och föreningslivet.
Det är upp till regionstyrelseförvaltningen att särskilt beakta att den dialogen blir långsiktig och
tydlig. I arbetet är det självklart att den nya föreslagna förvaltningen är en viktig aktör, men också
andra förvaltningar måste involveras.
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Bilaga 1
Statistikbilaga
Inledning
Statistik ska användas med försiktighet. Avsikten med sammanställningen är att få en övergripande
bild över hur Gotland ligger till avseende kostnader och verksamhetsmått inom viktiga områden för
utredningen. Ett högt värde kan antingen tolkas som en medveten politiks fokusering, men kan
också bero på omständigheter som Regionen inte råder över eller andra omständigheter.

I vissa fall har en jämförelse gjort med de så kallade liknande kommuner inom statistikdatabasen
Kolada. I dessa fall innebär det att värdet som visas är ett genomsnittligt värde för de kommuner
som ingår i gruppen.
De områden som varit intressanta för utredningen har bedömts vara: allmänna uppgifter, arbetsmarknadsstatistik, ekonomiskt bistånd och utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen och gymnasieskolan.
Instruktioner för tabellerna
Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Vårt uppdrag är att underlätta uppföljning och
analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas
- Kolada.

I vissa tabeller och diagram används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till
jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/regioner efter sina resultat, och de
bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg.
Tänk på att färgsättningen visar om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra. Den talar
inte om ifall resultatet är bra eller dåligt. Kommunen/Regionen kan ha dåliga resultat jämfört med
andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).
Liknande kommuner/regioner *verksamhetsområde* är en jämförelsegrupp med 7 kommuner eller
regioner som strukturellt liknar den kommun eller den region som är i fokus. Liknande kommuner
som jämförelsegrupp finns på kommunal nivå för olika verksamhetsområden, till exempel grundskola
och äldreomsorg, samt för en övergripande nivå som förutom invånarantal baseras på skattekraft
och strukturkostnad.
Vad gäller vissa nyckeltal står det i beskrivningstexten att ”Detta är ett utvecklingsnyckeltal”. Det betyder att det är ett nyckeltal som kanske inte tagits fram så länge, eller där kvalitetsgranskningen inte
är säkrad, eller där det inte finns en planerad årlig produktion av data. I vissa fall finns inte data för
alla kommuner eller regioner. Utvecklingsnyckeltal är i allmänhet nyckeltal som beskriver kvalitet,
t.ex. från Öppna jämförelser, eller sådana som kommuner och regioner själva tar fram och publicerar
direkt i Kolada.
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Övergripande uppgifter
När en jämförelse har gjort har det skett med kommuner med ungefärligen liknande socioekonomiska utmaningar. Dessa kommuner är: Tanum, Sölvesborg, Hjo, Boden, Sunne, Ystad och Karlsborg.

Kommentar: Begreppet avser vilka nettokostnader som kan förväntas utifrån de strukturella omständigheter som finns för Regionen.
Nettokostnadsavvikelse (%) är ett nyckeltal som anger kommunens nettokostnadsläge relaterat till
förväntad nettokostnad. Måttet utgår från referenskostnaden för varje område. Ett positivt värde anger att kostnadsläget i kommunen är högre än förväntat.
Höga värden finns för flera områden men högst för IFO och låga värden för äldreomsorg.

Kommentar: Hög förvärvsfrekvens. Dock inte högre än andra liknande kommuner.
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Kommentar: Möjligen överraskande lågt värde för Regionen när det gäller företagsklimat.
Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Det handlar om en sammanvägning av olika uppgifter där 100 är
bäst. Bland annat: Nöjd Kund Index, enkätundersökning, företagarnas helhetsbedömning av servicen
i myndighetsutövningen (skala 0-100). Källa: SKR.
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Kommentar: Höga kostnader för de näringsfrämjande åtgärderna. Gotland 993 kr/invånare, Sjöbo
126 kr/inv., Falkenberg 237 kr/inv. och Östersund 470 kr/inv. Denna jämförelse är gjort med kommuner med likartad övergripande struktur.
Uppgifterna avser 2019.
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Regionens arbetsmarknadsstatistik
När det gäller Liknande kommuner i avsnittet om arbetsmarknadsstatistik har den gjorts med kommuner med ungefärligen samma socioekonomi. Någon jämförelse med kommuner med likartad arbetsmarknadssituation fanns inte i Kolada. De kommuner som jämförelsen gjordes med var: Tanum,
Sölvesborg, Hjo, Boden, Sunne, Ystad och Karlsborg.

Kommentar: Arbetslösheten under riksgenomsnittet, 5,2 procent.
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Kommentar: Högt deltagande i arbetsmarknadsåtgärder i jämförelse med andra liknande kommuner.
Realtivt stabilt under de tre senaste åren. Högst har Sölvesborg och lägst Tanum.
Avser de kommunala arbetsmakrnadsåtgärderna.

Kommentar: Höga värden även under ett flertal år.

Kommentar: Gotland följer i huvudsak kurvan för liknande socioekonomiska kommuner.
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Kommentar: Höga värden vid jämförelse med andra liknande kommuner vad gäller resultat vid avslut.
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Kommentar: Nettokostnaderna för de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna ligger under genomsnittskostnaderna för alla kommuner. Avser år 2019.

Kommentar: Vid en jämförelse med liknande kommuner har Gotland en låg nettokostnad. 303 kronor
per invånare år 2019. De flesta andra har högre kostnader.
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Kommentar: Tabellen visar trenden av nettokostnaderna under ett antal år för Gotland i jämförelse
med riket och andra liknande kommuner.

Page 205 of 338

40

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar

Ekonomiskt bistånd
När en jämförelse gjorde när det gällde ekonomiskt bistånd gjordes den med kommuner med likartade utmaningar inom Individ- och familjeomsorgen. I den gruppen är det ekonomiska biståndet en
del. Andra är bland annat insatser för barn och unga och missbruksvård. Kommunerna som jämförelsen gjordes med var Tyresö, Falun, Skövde, Karlskrona, Skellefteå, Kalmar och Östersund.

Kommentar: Tabellen är ett utvecklingsnyckeltal där 100 är högsta värde. Tabellen visar att Gotland
ligger i den nedre delen när en bedömning har gjorts av samtliga kommuner.
Indexet baseras på strukturjusterad kostnad för ekonomiskt bistånd. Nyckeltalet normaliseras så att
alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst (högst kostnad) och 100
är bäst (lägst kostnad). För att inte extremvärden ska få för stort genomslag sätts värdet till 0 för
kommuner med värden under percentil 2,5, och 100 för kommuner med värden över percentil 97,5.
Index utgörs av det normaliserade nyckeltalsvärdet.
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Kommentar: Höga värden för Gotland vid en jämförelse med liknande kommuner inom IFO.

Kommentar: Vad gäller andelen vuxna biståndstagare med ett biståndsbehov över tio månader ligger
Gotland i mitten av samtliga kommuner.
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Kommentar: Trenden för Gotland är att andelen vuxna bidragstagare med långvarigt bidragsbehov
ökar En trend som är likartad för också andra kommuner.
Gotland ligger i jämförelse med andra liknande kommuner under de andras värden.

Kommentar: Nog ett vanskligt mått som också variera över åren. Notera att 2020 tycks vara med.

Page 208 of 338

43

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar

Kommentar: I denna tabell görs en bedömning i förhållande till befolkningen.

Kommentar: Gotland ligger något i nederkant av värdena för liknande kommuner. Andel av befolkningen.

Page 209 of 338

44

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar

Kommentar: Tabellen visar invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll i procent. Gotland befinner
sig i mitten av samtliga kommuner.
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Utbildning
När en jämförelse har gjort med andra kommuner har den gjort med kommuner med liknande utmaningar inom gymnasieskolan när det gäller vuxenutbildningen och gymnasieskolan. Någon jämförbar
grupp för vuxenutbildningen finns inte i Kolada. Kommunerna som jämförelsen gjordes med är:
Skövde, Kalmar, Falun, Varberg, Ängelholm, Mölndal och Östersund.

Kommentar: Gotland ligger lågt vid en jämförelse med liknande kommuner när det gäller andel av invånare med endast förgymnasial utbildning.
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Kommentar: Vid en jämförelse med alla kommuner befinner sig Gotland i mitten avseende gymnasieelever med examen inom fyra år.

Kommentar: Skillnaderna är små om en jämförelse görs med liknande kommuner. Dock ligger Gotland inte bäst till.

Kommentar: Gotland ligger i underkant i resultat avseende gymnasieelever med examen efter fyra år
även om ser till trenden över flera år. Speciellt när det gäller liknande kommuner.

Page 212 of 338

47

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar

Kommentar: Tabellen visar gymnasieelever med examen efter tre års gymnasiestudier. Trenden är
ungefärligen densamma som efter fyra års studier.

Kommentar: Kostnaderna för den kommunala vuxenutbildningen är något över den genomsnittliga
kostnaden på drygt 50 000 kronor. En jämförelse med samtliga kommuner.
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Kommentar: Görs en jämförelse med liknande kommuner har Gotland den näst högsta kostnaden.
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Avslutande bedömning
Statistik ska läsas med försiktighet.

Vid denna genomgång har en jämförelse gjort med andra kommuner som strukturellt har en likartad
situation som Gotland. Runt flera områden har också trenden under flera år redovisats. Allt i syfte att
göra en utveckling mer tydlig.
Orsakerna till höga eller låga värden/kostnader är flera. Det kan många gånger vara effekten av en
politisk fokusering där det finns en ambition att uppnå vissa effekter. Det kan också bero på strukturella faktorer som de uppgifter som finns i databasen inte tar hänsyn till. Det kan också vara orsakat
av olika egna beslut som man har eller inte har kontroll över.
Några kommentarer utifrån det som tagits fram;












Gotland befinner sig ofta i mittzonen av många värden. I många aspekter utmärker man sig i
vare sig positivt riktning eller negativ riktning. Möjligen lite överraskande då bilden är att
man har en bättre situation än andra kommuner.
Arbetsmarknadsåtgärder visar bra resultat för insatser mot enskilda. Det ser ut som om man
når målen för verksamheten, dvs. att fler i högre grad får en förankring i arbetslivet.
Arbetsmarknadsåtgärderna har mindre nettokostnader än liknande kommuner. Det innebär
att de resurser som satsas från Regionen är på en lägre nivå än andra liknande kommuner.
Det finns ett samband mellan näringspolitiska insatser och arbetsmarknadsåtgärder. Kommunen har höga kostnader för näringslivsinsatserna till del beroende på dess uppgift som region, men lågt värde för företagsklimat.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beror i hög grad på det långvariga bidragsmottagandet.
Gotland har liksom många andra kommuner en uppåtgående trend av denna grupp.
Det ekonomiska biståndet befinner sig ofta i mitten av de uppgifter som har tagits fram.
Kostnaderna för den kommunala vuxenutbildningen ligger något i överkanten i jämförelse
med andra kommuner. Beror till del på att Gotland inte kan använda sig av utbildningsplatser
i någon annan kommun.
Gotland ligger under värdarna för liknande kommuner när det gäller fullständig gymnasiekompetens både avseende efter tre om efter fyra år. Utvecklingen har varit bestående under
ett antal år. En fullständig gymnasiekompetens är av avgörande betydelse för att senare få
en förankring på arbetsmarknaden och samtidigt minska behovet av bidrag.
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Bilaga 2
Kort beskrivning av Regionens roller och huvudsakliga aktiviteter.
Kommunens allmänna roll

Kommunallagen ger kommunen ett stort utrymme att bestämma vilken verksamhet de vill bedriva inom ramen för sin allmänna kompetens:
2 kap 1§. Kommunen får själv ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av
staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.
Kommunen har genom lagen (1044:475) om arbetslöshetsnämnd getts viss allmän kompetens att
agera för att hindra arbetslöshet. Uppgiften är att främja kommunala åtgärder för att förebygga
arbetslöshet eller minska verkningarna av det. Inom Region Gotland är det regionstyrelsen som
har uppdraget.26 Ansvaret för denna det föreslås ligga kvar på regionstyrelsen, då det berör också
andra förvaltningar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i dag det politiska ansvaret för de konkreta arbetsmarknadsinsatserna . I förvaltningen finns även den kommunala gymnasieskolan, folkhögskolan,
vuxenutbildningen, den samlade studie- och yrkesvägledningen, mottagandet och etableringen av
nyanlända invandrare och kvotflyktingar, den öppna ungdomsverksamheten i Region Gotland
samt de kommunala sommarjobben för ungdomar i åldern 13–18 år.
Daglig verksamhet

Drygt 300 individer har beslut om daglig verksamhet enligt LSS och ett 30-tal beslut om sysselsättning enligt SOL. Vissa individer har mer komplexa och stora nedsättningar som gör att de
kanske aldrig når reguljär arbetsmarknad, men en ökande andel av de yngre som får någon av
dessa insatser kan med riktat stöd och handledning nå en anställning med exempelvis lönebidrag.
Personer med funktionsnedsättning ska också innefattas i visionen om breddad rekrytering.
Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen omfattar: kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå,
yrkesvux och yrkeshögskoleutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).
De studerande är över 20 år och vill många gånger komplettera en tidigare utbildning, läsa in behörighet för högre studier, höja kompetensen inom ditt nuvarande yrke eller skaffa dig utbildning
på ett nytt yrkesområde.
Inom vuxenutbildningen studerar cirka 1 500 elever på hel- och deltid under året och det finns
cirka 70 medarbetare.
Det statliga uppdraget för skolväsendet regleras i skollagen (2010:800) och innebär kortfattat att
vuxenutbildningen ska:


26

arbeta för att fler studerande når de nationella målen

Arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland. Antagen 15 maj 2014, Reviderad 19 juni 2014. RF 27 oktober 2014 § 14
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ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling
och ett aktivt deltagande i samhällslivet

Avdelningen för arbetsliv och etablering

Tillsammans med Arbetsförmedlingen hjälper avdelningen för arbetsliv och etablering arbetssökande att hitta praktik-, arbetsträningsplatser samt offentligt skyddade arbeten i någon av Regionens egna verksamheter.
Regionen tillsätter ett hundratal tjänster runt om i de olika verksamheterna till personer som av
olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Till exempel tjänster inom vården och skolan. Det kan
handla om till exempel extratjänster, offentligt skyddade anställningar (OSA) och introduktionsjobb.
Det finns inom avdelningen två samfinansierade verksamheter med den finansiella samordningen
på Gotland. De är:
 JobbSam är en verksamhet som finansieras av den finansiella samordningen och som riktar sig till gotlänningar, 16 -64 år, som behöver samhällets stöd från flera håll för att
närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. Målet är att med nära stöd, inom
12 månader, hitta en hållbarhet i arbetsträning eller i studier. Ett nära stöd innebär en
coach som med praktiskt och socialt stöd följer deltagaren under hela insatsen. Behovet
av JobbSams insatser styrs av individens motivation och förutsättningar att nå sitt mål.
Genom JobbSam samverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland. Insatsen genomförs av avdelningen för arbetsliv och etablering.
 VuxKomp vars verksamhet syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete eller studier. Målgruppen är de som beviljats ekonomiskt bistånd och syftet är att de snabbare
ska nå egen försörjning. Planen kan innehålla studie- och yrkesvägledning, stöd i jobbsökande, praktik, miniföreläsningar, studiebesök hos arbetsgivare, arbetsträning, friskvård m.m.
Nedan ges en beskrivning av antal och kön i olika aktiviteter.
Enhet
Vuxkomp
Jobbsam
Unga Jobb
OSA
Extra
Summa

Kvinnor2019
22

Män 2019
60

33
28

Kvinnor2020
25
9
3
18
47

Män 2020
63
2
7
35
13

Inskrivna år
2019
82
0
0
51
74

Inskrivna år
2020
88
11
10
53
60

18
46
86

121

102

120

207

222

Stöd- och försörjningsenheten

Om den enskilde inte kan försörja sig själv och sin familj kan en ansökan göras om ekonomiskt
bistånd. .Det ekonomiska stödet är vanligen en tillfällig lösning fram till att du har en annan inkomst.
Under perioden jan-aug år 2020 har 20 procent fler hushåll aktuella på grund av arbetslöshet jämfört med samma period år 2019. Ökningen är densamma i alla ålderskategorier.
De som uppbär ekonomiskt bistånd är inte en homogen grupp, en grupp mellanlandar på ekonomiskt bistånd under några månader och är sedan självförsörjande. Bland de som blir kvar under
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längre tid kan man dock se flera gemensamma drag som: låg utbildningsnivå, liten erfarenhet av
arbete, begränsat nätverk, återkommande psykisk ohälsa, diffusa missbruksproblem, många ensamstående män med traditionell syn på möjligt arbete, utlandsfödda med begränsat språk.
Gotlands folkhögskola

Huvudman för Gotlands folkhögskola är Region Gotland. Sedan några år tillbaka ingår folkhögskolan som en del av verksamheterna i Utbildnings och arbetslivsförvaltningen och sorterar under Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som även utgör folkhögskolans styrelse. Folkhögskolan har två väl fungerande enheter i Hemse och Fårösund.
Gotlands folkhögskola är en viktig aktör i samhällsutvecklingen och deltar aktivt i lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Folkhögskolan har under året deltagit i den regionala kompetensplattformen och samverkar med flera av de andra utbildningsanordnarna på ön.
Ungefär hälften av de studerande på folkhögskolan kommer från fastlandet, och 46 av dessa
valde att skriva sig på Gotland under 2019.
Genomförda kurser 2019, en översikt:
 Allmänna linjen. Deltagarna läser de ämnen som ingår i grundläggande behörighet till en
högskola.
 Ella Music. En musiklinje som vänder sig till kvinnor och transpersoner som vill satsa på
musik
 Fotoutbildning.
 Etableringskurs. Detta är en 6-månaders kurs och är ett regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet som riktar sig till nyanlända invandrare.
 Svenska från dag 1. Kursen riktar sig till asylsökande personer och finansieras genom ett
särskilt anslag från Regeringen via Folkbildningsrådet.
 SFI. I januari 2016 fick Gotlands folkhögskola tillstånd av Skolinspektionen att bedriva
kurser i SFI.
Totalt antal deltagarveckor var 2019 12 228, vilket var ungefärligen på samma nivå som 2018.
Den enskilt kurstypen vare Särskilda kurser med över 4 000 deltagarveckor. SFI, etableringskurs
och Svenska från dag 1 stod för cirka 3 700 deltagarveckor 2019.
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Tjänsteskrivelse

GVN 2021/134
18 augusti 2021

Anna Myhr
Chef för Arbetsmarknads- och Integrationsenheten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Medborgarförslag. Ge ungdomar större chans till sommarjobb
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget bedöms besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått ett medborgarförslag som gäller
ungdomar och förslag till olika sommarjobb för att öka målgruppens möjligheter till
arbete. Förslaget lyfter fram olika förslag på arbetsuppgifter som kan vara möjliga för
ungdomar att göra, marknadsföring av arbetena för att inspirera unga att söka
arbetena. Förslagen på arbetsuppgifter är dels inom regionens uppdrag men det finns
även förslag på arbetsuppgifter som skall utföras hos privatpersoner.
Feriejobb bedrivs idag inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område. 200
ungdomar mellan 15-18 år erbjuds jobb omfattande 90 timmar. Arbetena som utförs
sker inom kommunala eller ideella verksamheter i enlighet med kommunallagen, i
vilken det står att kommunala verksamheter ej får konkurrera eller gynna
näringsidkare.
Bedömningen är att förslagen som finns i medborgarförslaget till viss del är uppfyllt i
och med den verksamhet som bedrivs. De förslag som syftar till att erbjuda tjänster
till privatpersoner bedöms ej kunna tillmötesgås då det skulle innebära att regionen
bryter mot 2 kap. 8 § kommunallagen.

1 (3)
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Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Medborgarförslaget inkom den 25 april 2021 och är inskickat att Barbro Kårbro.
Medborgarförslaget lyder:
Förslag:
1. Skapa en liknande "arbetspool för ungdomar " jmf med Veteranpoolen . En arbetsledare. Lista
på jobb - som behövs kortare perioder / timjobb. Sopstäd vid rastplatser, naturstigar, fimpar, vid
skördar, osv, det finns behov av timtjänster. Sökande får uppge vad de kan erbjuda. Börja som ett
projekt, med flera samhällsaktörer - kan utvärderas och förbättras.
2. Boende är en viktig del. Det behövs alternativ.
3. Visa bilder på jobb, där ungdomar finns med - i reklamen.
4. Sprid till sommargotlänningarna, om jobb till deras barn, barnbarn
5. Se över olika verksamheter - där inte allt hinns med, eller ligger efter. Papperssortering, olika
ärenden, mm., rasta djur, sällskap/gemensamma aktivitet, många förslag finns när jag tänker efter,
göra min balkong fin tex. Gotland behöver inspirera yngre till framtida jobb - som det finns behov
av på ön.
Varje sommar erbjuder Region Gotland feriejobb för ungdomar. Syftet är att ge
ungdomar erfarenhet av arbetslivet och att få prova på olika arbetsuppgifter och
därmed få en yrkesorientering. Feriejobb är också ett sätt att introducera
välfärdsyrken och Region Gotland som arbetsgivare. Dessa jobb skall erbjudas inom
kommunala verksamheter då kommunen enligt kommunallagen ej skall konkurrera
eller gynna privata näringsidkare. Lagtexten lyder ”Kommuner och regioner får
genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen.
Individuellt inriktat stöd får endast lämnas om det finns synnerliga skäl till det.”
Detta innebär att tjänsterna ej kan utföras hos privatpersoner eller ungdomarna
placeras inom det privata näringslivet. För att kunna få ta del av ett feriejobb inom
regionens regi skall man vara bokförd på Gotland. Erbjudanden om boende är tyvärr
ej möjlig på grund av policys och ekonomiska begräsningar gällande boende för
medarbetare inom regionen.
Avdelningen för arbetsliv och etablering har idag ansvar för regionens verksamhet
gällande feriejobb, det vill säga jobb för skolungdomar om sammanlagt 90 timmar
under skollov. Utifrån den angivna ekonomiska ramen har avdelningen erbjudit cirka
200 ungdomar mellan 15-18 år feriejobb inom kommunala verksamheter.
Arbetsförmedlingen har utifrån sitt uppdrag stundtals olika satsningar via statsbidrag
gällande ungdomsjobb vilket inneburit att regionen i samverkan med
arbetsförmedlingen kunnat erbjuda fler arbetstillfällen än de som anges via tilldelat
ram. Under sommaren 2020 erbjöds 50 fler ungdomar arbete i ett sådant samarbete.
Arbetsuppgifterna har varit bland annat inom parkarbete, på fritidshem och inom
kulturområdet. Avdelningen har upparbetade samarbeten med såväl andra
förvaltningars avdelningar och ideella föreningar för att kunna erbjuda en stor
variation arbetsuppgifter och runt omkring på hela ön.
Feriejobben marknadsförs under tidig vår genom olika kampanjer på hemsidan
gotland.se, annons i media, via sociala medier, via skolan och studie- och
yrkesvägledare.
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Bedömning

Den sammantagna bedömningen är att de förslag som finns i medborgarförslaget till
viss del är uppfyllt i och med den verksamhet som bedrivs inom avdelningen för
arbetsliv och etablering. Förslagen som syftar till att erbjuda tjänster till
privatpersoner bedöms ej kunna tillmötesgås med hänvisning till kommunallagen 2
kap 8 §.
Bedömningen är att alla bokförda ungdomar i åldern 15-18 år möjlighet att söka
dessa feriejobb och att det erbjuds en variation av arbetsuppgifter på arbetsplatser
kring hela ön. Fler jobb än de som erbjuds inom befintlig ekonomisk ram bedöms ej
kunna erbjudas, däremot arbetar regionen aktivt i samarbete med
Arbetsförmedlingen och söker de statsbidrag som är möjliga för att öka
verksamheten.
Beslutsunderlag
 Utbildnings – och arbetslivförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-21
 Medborgarförslag. Ge ungdomar större chans till sommarjobb 2021-04-25
 Kommunallagen, 2a kapitlet, 8 §.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Förslagsställaren
Regionfullmäktige
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Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 115

Medborgarförslag; nya

Regionfullmäktiges beslut
x

I enlighet med presidiets förslag.

Anna-Karin Lindhs medborgarförslag om möjlighet att flytta boendeparkering till hyreller lånebil, inkom 2021-04-12, RS 2021/635
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Liza Magnussons medborgarförslag om papperskorgar på vissa gator och torg i
Hemse, inkom 2021-04-14, RS 2021/642.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Ilse Hammarströms medborgarförslag om avgifter vid kompostering av eget
hushållsavfall, inkom 2021-04-17, RS 2021/651.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Barbro Kårbros medborgarförslag om att ge ungdomar större chans till sommarjobb
och säsongsarbete, inkom 2021-04-25, RS 2021/700.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Wilma Ahlvins medborgarförslag om att renovera graffitiväggarna i Honnörsparken,
inkom 2021-04-28, RS 2021/711.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Per Wessmans medborgarförslag om nya padelbanor i Visby, inkom 2021-04-29,
RS 2021/712.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Andreas Johanssons medborgarförslag om fler sopkorgar till hundbajspåsar, inkom
2021-04-30, RS 2021/726.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Jan Olssons medborgarförslag om att sänka hastigheten på Lummelundsväg till 40 km,
inkom 2021-05-05, RS 2021/742.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

forts
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Jan-Erik Dackmars medborgarförslag om att ersätta operationsmetoder vid förstorad
prostata, inkom 2021-05-08, RS 2021/760.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Gunilla Dryséns medborgarförslag om att bygga marklägenheter bredvid lasarettet
där palliativ vård kan utföras, inkom 2021-05-12, RS 2021/772.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Thomas Frid medborgarförslag om förändrad taxa vid slamtömning,
inkom 2021-05-17, RS 2021/785.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Emma Wallins medborgarförslag om skyltar att det inte är tillåtet att jaga eller
skrämma fåglarna i Almedalsparken, inkom 2021-05-21, RS 2021/827.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Karin Axelssons medborgarförslag om möjlighet att ladda el-bil på arbetsplatsen
inom Region Gotland, inkom 2021-05-21, RS 2021/820
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Frida Almgrens medborgarförslag om att renovera/Förnya lekplatserna på Terra
Nova, inkom 2021-05-25, RS 2021/877
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Ludvig Lazarz medborgarförslag om Vägbulor eller farthinder längs hela Greta
Arwidssons Gata, inkom 2021-05-26, RS 2021/886
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Frida Strandsells medborgarförslag om Staket runt om lekplatsen i Burgsvik, inkom
2021-05-28, RS 2021/894
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionfullmäktiges presidiums förslag och finner
att det bifalls.
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Datum
2021-04-25 12:34

Ärendenummer
#40028

Sida
1(1)

Inskickat av: Barbro Elisabeth Kårbro

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Ungdomar har svårt för att få eller hitta sommarjobb / säsongarbete på Gotland . Det är otroligt viktigt att fånga upp ungdomar , för
chansen till erfarenhet , självständighet, ansvar och motivation .Gotland behöver motiverade ungdomar som även ser möjlighet till
framtida jobb ,som gynnar arbetsmarknaden på Gotland Det gäller att ha framförhållning .
Regionen behöver rikta sig till ungdomar , med mer inbjudande och mer positiv jobbefterfrågan - på en ungdomlig nivå . Jobb och
info om möjligheter till andra aktiviteter som finns att göra på fritiden .
Ett ungdomskoncept , helt enkelt .
Beskrivning och motivering
Förslag :
1 . Skapa en liknande "arbetspool för ungdomar " jmf med Veteranpoolen .
En arbetsledare .
Lista på jobb - som behövs kortare perioder / timjobb *** sopstäd vid rastplatser, naturstigar, fimpar, vid skördar, osv osv , det finns
behov av timtjänster.
Sökande får uppge vad de kan erbjuda .
Börja som ett projekt , med flera samhällsaktörer - kan utvärderas , och förbättras .
2. Boende är en viktig del . Det behövs alternativ .
3. Visa bilder på jobb ,där ungdomar finns med - i reklamen .
4. Sprid till sommargotlänningarna , om jobb till deras barn, barnbarn
5. Se över olika verksamheter - där inte allt hinns med , eller ligger efter . Papperssortering , olika ärenden, mm., rasta djur, sällskap /
gmnsam aktivitet, många förslag finns när jag tänker efter .... göra min balkong fin t.ex .
Gotland behöver inspirera yngre till framtida jobb - som det finns behov av på ön .
Hoppas ni nappar på ngt .
Mvh
Barbro Kårbro

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

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Barbro Elisabeth Kårbro
Adress
NEPTUNGATAN 19 LGH 1101

Postnummer och ort
621 40 Visby

E-postadress
barbro.karbro@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 225 of
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/137
17 augusti 2021

Anna Myhr
Chef för Arbetsmarknads- och Integrationsenheten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Vägen In för möjligheter vidare mot arbete och studier.
Förslag till beslut

• Informationen tas emot.

Sammanfattning

Det arbetsmarknadspolitiska områden är ett område som går igenom ständiga
förändringar, ofta snabbt och med direkta direktiv till den statliga myndigheten
Arbetsförmedlingen. Detta innebär olika satsningar, extra statsbidrag, nya regler och
organisationsförändringar som påverkar arbetssätt och samverkan.
Vidare har en utredning som skrivits på uppdrag av Regionstyrelsen konstaterat att
en mer aktiv arbetsmarknadspolitik behöver bedrivas inom regionen för att kunna
möta de utmaningar som finns gällande såväl kompetensförsörjning som minskade
kostnader för försörjningsstöd.
Utifrån dessa utgångspunkter har avdelningen för arbetsliv och etablering under
våren 2021 gjort en förstudie kring ett mer modernt arbetssätt där individens behov
är i centrum och som på ett mer evidensbaserat sätt kan tillgodose de behov som
finns hos de avdelningen möter inom ramen för sitt uppdrag.
Förstudien visar att ett mer individbaserat arbetssätt skapar en bredare väg in och fler
möjligheter vidare till arbete och studier. Arbetssättet som föreslås skall genom sitt
upplägg kunna möta samtliga av avdelningens målgruppers behov, vara mer effektivt
och tydligare gentemot samverkansparter.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade 26 oktober 2020 (RF §163) att regionstyrelsen får i
uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en
sammanhållen arbetsmarknadspolitik. Uppdraget aktualiserades dels till följd av en
motion om förrehabiliterande insatser, dels en fråga om att flytta ansvaret för
1 (5)
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kommunal arbetslöshetsnämnd och dels utifrån behov av att hantera en inaktuell
arbetsmarknadspolitisk strategi för Gotland. Dessutom sker och har det skett
förändringar inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som regionen
behöver förhålla sig till.
En utredare tillsattes för att ta fram utreda arbetsmarknadspolitiken inom region
Gotland och ta fram förslag på eventuella satsningar utifrån det som framkommit i
utredningen.
Utredningen beskriver att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor
betydelse för många andra politikområden. Resultatet har fått till följd att
arbetsmarknadsfrågorna föreslås få ett större fokus i regionen, där regionen föreslås
förstärka sin ambition att erbjuda aktiva arbetsmarknadsinsatser för att minska
bidragsbehov, ohälsokostnader och utanförskap.
De övergripande konkreta beslut som föreslås är:




Sammanför de verksamheter som har kostnader för arbetslösheten, med de
verksamheter som kan minska dessa i form av arbetsmarknadsåtgärder och
utbildningsinsatser.
En mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar. Bedömningen
är att det i ett kortsiktigt perspektiv behövs två miljoner kronor för aktiva
insatser.
Förstärk regionstyrelseförvaltningens uppgift som samordnare,
omvärldsbevakare, samt rollen att följa upp och stödja regionens samlade
arbete med arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus. Bedömningen är att
den nya rollen skall tillsättas genom resursförstärkning med strateg med
huvudfokus på arbetsmarknadsfrågorna.

Covid-19 och dess följder har påverkat arbetsmarknaden och ökat avståndet mellan
de som redan innan stod så kallat långt ifrån arbetsmarknaden och de som redan
befinner sig på arbetsmarknaden, de som genom god utbildningsnivå sedan tidigare
har lättare att skola om sig och hitta nya vägar, har möjlighet till A-kassa och ej är
sjukskrivna.
Unga som ej har en gymnasieexamen, personer med låg utbildningsnivå, nyanlända
och personer med funktionsvariation har i pandemins efterverkningar fortsatt
svårigheter att nå arbetsmarknaden via arbete eller studier. Dessa målgrupper är
såklart ej homogena och det är vissa ur de beskrivna målgrupperna som har behov av
ett mer sammansatt och samverkat stöd. Ett stöd i samverkan som avdelningen för
arbetsliv och etablering har som uppdrag att tillgodose.
I och med ovannämnda utredning skall ytterligare satsningar ske för att skapa mer
aktiva arbetsmarknadsinsatser. Med dessa menas i utredningen följande:




1

Förstärk resurserna för att följa upp de egna insatserna.
Gör fördjupade omvärldsanalyser vad gäller kostnader och utveckla ett
samarbete med liknande kommuner.
En mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar. Bedömningar
är att det i ett första skede handlar om:
o Nollplacerade1
o Bedömningsteam
o Samordning av praktik och arbetsmarknadsåtgärder

Försörjningstagare med långvarig sjukdom utan SGI, sjukpenningsgrundande inkomst.
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o Långvariga bidragstagare
o Kompetensutmaningen och arbetslöshet
Arbetsmarknadsåtgärderna har lägre nettokostnader än liknande kommuner.
Ett ekonomiskt tillskott är avgörande för att klara en ökad ambition.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd förslås förbli en kostnad för en
förvaltning, men hänsyn måste tas till att kostnaderna inte fullt ut är
påverkansbara.
Medel måste avsättas till gemensamma kompetensinsatser för personalen. De
anställda är den viktigaste resursen när det gäller ett förändringsarbete.

Det arbetsmarknadspolitiska områden är ett område som går igenom ständiga
förändringar, ofta snabbt och med direkta direktiv till den statliga myndigheten
Arbetsförmedlingen. Detta innebär olika satsningar, extra statsbidrag, nya regler och
organisationsförändringar som påverkar arbetssätt och samverkan. För att kunna
möta upp behovet hos individer, men också kunna vara en organisation som på ett
effektfullt och smidigt sätt kan förhålla sig till de förändringar som sker inom
området har avdelningen sett ett behov av att förändra arbetssätt.
Avdelningen för arbetsliv och etablering har under våren gjort en förstudie kring
andra arbetssätt. Förstudien skulle se på hur verksamheten kan gå från små kluster
med icke flexibla arbetssätt och kriterier för individerna som får stöd till en mer
breddad organisation både gällande bemanning som intag av personer i behov av
sammansatt stöd. I arbetet har omvärldsanalys gjorts och kontakt med liknande
kommuner tagits för att få inspel från andra som redan gjort liknande förändringar.
Förstudien har mynnat ut i ett förslag om en väg in och en tydlig huvudprocess där
individens behov står i centrum, kartläggs och handlingsplan utifrån behov och mål
skapas. Olika så kallade plusaktiviteter skall beroende på individens behov kunna
erbjudas och målet är alltid vägen vidare mot egen försörjning via arbete eller studier.

Avdelningen skall genom detta nya arbetssätt kunna vara mer resurseffektiv med
bemanning av coacher, kunna ställa om efter behovsgrupper på ett smidigt sätt, vara
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tydligare i sitt arbetssätt mot såväl individ som samverkansaktör. Idag finns det på
avdelningen olika team som arbetar med olika individgrupper, denna indelning skall
till viss del utgå och individens behov skall stå i centrum och inte verksamhetens
upplägg/ramar/team. Detta nya arbetssätt skulle innebära att man på förhand ej vet
om en individ tillhör Vuxkomp eller Jobbsam. Dessa två inriktningar utgår och
istället blir inriktningen att individens behov styr aktiviteterna. Alla kommer in
samma väg, genomgår en kartläggning och uppförande av handlingsplan. En och
samma coach följer individen hela vägen, och inga interna byten mellan avdelningens
team skall ske såsom idag. Den rehabiliterade arbetsträning och långvariga aktivitet
som Jobbsam 3.0 innebär kommer i detta arbetssätt bli en plusaktivitet som erbjuds
individer som efter kartläggning bedöms vara i behov av just denna plusaktivitet.
För att kunna möta utredningens inriktning på bedömningsteam skall avdelningen
införa resurser såsom arbetsterapeut, och på sikt sjukgymnast och kurator. I teamet
skall också studie- och yrkesvägledare ingå. Delar av dessa expertfunktioner finns
redan idag på avdelningen och riktningen är att utöka funktionerna för att kunna
skapa mer kvalitativ och evidensbaserade aktiviteter mot arbete och studier. Även
detta team är en del av det som kallas plusaktiviteter. Alla som kommer till
avdelningen behöver ej detta stöd utan de som är behov av det. Funktionerna som
ovan nämns kommer också vara en del av aktivitetsutbudet som kommer skapas i
form av olika grupper och av legitimerad personal framtagna kurser. Exempel är
studie- och yrkesvägledning i grupp, planerings- och strukturkurs,
digitaliseringskunskap, grupp kring aktivitetsbalans, rörelse och välmående och andra
aktiviteter som stärker de individer avdelningen möter med mål att nå egen
försörjning. Detta team kommer att byggas upp i samverkan med främst
hälsosjukvården och Arbetsförmedlingen, men även parter såsom Finsam kommer
vara en del i detta.
Vidare arbetar avdelningen med att utveckla samverkan med arbetsgivare. Såväl
interna och som externa. För att kunna möta kompetensförsörjningsutmaningen
samt skapa en mer inkluderande arbetsmarknad både inom kommunala verksamheter
som privata näringsidkare behöver goda relationer, kunskap och stöd finnas för att
kunna matcha behov och kompetens på ett bredare sätt. Avdelningen har som avsikt
att utveckla en tydligare roll i arbetet där en medarbetare i samverkan med kollegor
får uppdrag att ansvara för att utveckla samverkan med arbetsgivare.
Nyanländas behov av aktiva insatser riktat mot arbetslivet är också en alltmer
prioriterad fråga, i samarbete med Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen
arbetar avdelningen med att skapa ökade möjligheter för målgruppen som bedöms
vara i behov av ett mer sammansatt stöd än det som erbjuds inom ramen för
etableringstiden. Troligen kommer denna behovsgrupp öka. Siffor från
Socialförvaltningen visar att fler med låg eller ingen utbildning går ur etableringstiden
omfattande 24 månader och är fortsatt arbetslösa, uppbär försörjningsstöd och har
behov av mycket stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Denna behovsgrupp
planers också inkluderas inom ramen för avdelningens uppdrag och det nya
arbetssättet.
Vidare är unga inom KAA en behovsgrupp som avdelningen avser inkluderas i det
nya arbetssättet. Yngre i målgruppen, det vill säga de som är 15-18 år bör och skall i
första hand motiveras till gymnasiestudier. Men hela den övre åldersgruppen, är inte
alltid aktuella för gymnasiet utan har sikte på arbete och arbetslivet. Denna grupp har
sällan försörjningsstöd på grund av försörjande anhöriga och har i dagsläget inte
möjlighet till ex. nuvarande Vuxkomp. Med det nya arbetssättet skulle denna
behovsgrupp kunna hänvisas till avdelningens insatser och därmed få stöd till arbete
eller studier på exempelvis vuxenutbildningen. Detta skulle innebära ett mer
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förebyggande arbete. Dels då de äldre i KAA målgruppen med rätt stöd har
möjlighet till egen försörjning. Samtidigt som coacherna inom Ungdomskraft riktar
mer resurser till den yngre målgruppen och förebyggande arbete mot studieavbrott i
samverkan med skolorna.

Bedömning

Förstudien och de förslag som tagits fram bedöms kunna möta de behovsgrupper
som finns idag och de som kommer framåt genom att arbetssättet är individbaserat.
Det vill säga utgår från varje individs behov och handlingsplanerna byggs upp efter
en kartläggning och kan se olika ut beroende på individens konstaterade behov.
Genom att gå från icke flexibla kriterier för olika målgrupper som är fallet idag är
bedömningen att avdelningen på ett modernt och effektivt sätt kan arbeta mer
förebyggande, snabbare anpassa verksamheten och lägga till eller dra ifrån
plusaktiviteter samt kunna stödja fler än vad som görs idag.
Bedömningen är att det för unga inom KAA skulle ge resultatet att man tidigare kan
få stöd att lyckas med sina studier och för de unga som är strax innan 20 finns
möjligheter få stöd ut i arbetslivet genom detta nya arbetssätt.
Arbetssättet syftar till att vara individbaserat och därför anpassat oavsett kön, ålder,
funktionsvariation, etnicitet och bostadsort. Arbetssättet skall vara tydligt för såväl
individen själv som samverkansaktörer vilket också skall främja tillgängligheten.
Vidare är bedömningen att arbetssättet på sikt skapar ett mer tillfredställande
resursnyttjande genom att arbeta bredare och ej i små kluster/team. Genom att
erbjuda aktiviteter riktat till alla avdelningens områden behöver ej varje team ha egna
och lägga resurser på planering och organisering av liknande aktiviteter. Genom
samordning och samarbeten skall avdelningen lyckas med att utveckla och öka de
aktiva arbetsmarknadsinsatserna inom ramen för tilldelade medel.

Beslutsunderlag
 Rapport: Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar, framtagen av Regionstyrelsen 202104-26
 Tjänsteskrivelse RS 2021/113
 Projektdirektiv förstudie En väg in, framtagen av Avdelningen för arbetsliv och etablering 202101-18
 Bilaga grafisk bild av det nya arbetssättet, framtagen av Avdelningen för arbetsliv och
etablering

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Arbetsmarknadsutredning

RS 2021/113

Regionfullmäktiges beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för konkreta
arbetsmarknadsinsatser enligt utredningen.
x Regionstyrelsen har övergripande strategiskt ansvar och samordningsansvar.
x Samtliga nämnder får i uppdrag att öka antalet arbetsplatser för personer utanför
den reguljära arbetsmarknaden.
x Arbetsmarknadspolitisk strategi RF 2014-10-27, § 14 upphör att gälla.
x

Regionfullmäktige beslutade 2020-10-26, § 163 att regionstyrelsen får i uppdrag att
utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik. Uppdraget aktualiserades dels till följd av en motion om förrehabiliterande insatser, dels en fråga om att flytta ansvaret för kommunal arbetslöshetsnämnd och dels utifrån behov av att hantera en inaktuell arbetsmarknadspolitisk strategi för Gotland. Dessutom sker och har det skett förändringar inom
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som regionen behöver förhålla sig till.
Regionstyrelseförvaltningen tillsatte en särskild utredare som arbetade mellan första
december 2020 och sista mars 2021. Utredningens uppdrag var att utifrån en
lägesbild över Gotlands arbetsmarknad klargöra lämplig ambitionsnivå och
resursanvändning samt utifrån det föreslå en ansvars- och arbetsfördelning för
regionens respektive verksamheter. Vidare skulle lämpliga samverkansstrukturer
föreslås, internt och externt. Inför och under utredningens gång har det funnits en
samstämmighet kring behovet av att samordna och tydliggöra ansvar. Utredarens
rapport bifogas denna tjänsteskrivelse.
Sammanfattning av utredarens rapport:
Utredningen beskriver att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor
betydelse för många andra politikområden. Resultatet har fått till följd att
arbetsmarknadsfrågorna föreslås få ett större fokus i regionen, där regionen föreslås
förstärka sin ambition att erbjuda aktiva arbetsmarknadsinsatser för att minska
bidragsbehov, ohälsokostnader och utanförskap.
De övergripande konkreta beslut som föreslås är:
 Sammanför de verksamheter som har kostnader för arbetslösheten, med de
verksamheter som kan minska dessa i form av arbetsmarknadsåtgärder och
utbildningsinsatser.
forts
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 En mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar. Bedömningen är
att det i ett kortsiktigt perspektiv behövs två miljoner kronor för aktiva insatser.
 Förstärk regionstyrelseförvaltningens uppgift som samordnare, omvärldsbevakare,
samt rollen att följa upp och stödja regionens samlade arbete med arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus. Bedömningen är att den nya rollen behöver
en resursförstärkning med två anställda. Dessa förslag ställer sig regionstyrelseförvaltningen bakom.
Bedömning
I utredningen refereras även till den regionala utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland
2040” som nyligen antagits i Regionfullmäktige som det övergripande styrdokumentet för regionen. Strategin betonar vikten av arbete för den enskildes
inkludering i samhället, välmående och betonar även utmaningarna kring kompetensförsörjning. En inriktning för att nå målen i strategin är ”Stärk individens möjlighet
till egen försörjning”.
Utöver det som presenteras i utredningen har resultaten av enkäten ”Hälsa på lika
villkor” sammanställts och redovisats under våren 2021. I resultaten framkommer att
hälsan på Gotland fortsatt är ojämlik och i hög grad följer individers socioekonomiska
förutsättningar. Att, precis som benämns i den regionala utvecklingsstrategin, stärka
människors möjlighet till egen försörjning förväntas även ge positiva utfall avseende
gotlänningarnas hälsa och välmående.
Att fler hittar en förankring på arbetsmarknaden bedöms leda till minskade kostnader
och ökade skatteintäkter för regionen.
Regionstyrelseförvaltningen delar därmed utredarens bedömning att det finns
betydande incitament för regionen att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik trots att
det i grunden är ett statligt ansvar. Utredningen belyser många relevanta aspekter och
bedöms kunna utgöra ett betydelsefullt underlag för längre tid framöver.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att det inom fem områden finns behov av
politiska beslut för att skapa tydlighet kring viljeinriktning, rollfördelning inom
regionen och kraft för att kunna bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik.
Samlad organisation
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en egen förvaltning med tillhörande
nämndstruktur, som utredningen i första hand föreslår, skulle bli kostnadsdrivande
utifrån organisering och administration. Regionstyrelseförvaltningen instämmer dock
i vikten av och fördelarna med att åstadkomma en samlad organisation.
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Att överföra enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bedöms möta behovet av en samlad organisation kring de
olika delarna inom arbetsmarknadsområdet. En sådan lösning är mer kostnadseffektiv
och ekonomiska resurser kan istället läggas på konkreta satsningar för målgruppen.
Det bedöms inte finnas tillräckliga, ytterligare vinster med att tillskapa en ny
förvaltning och nämndstruktur som väger upp det arbete och de kostnader som det
medför.
I utredningen föreslås även daglig verksamhet att ingå i den nya, samlade
organisationen. Det bedöms inte framkomma tillräckligt tydliga argument för och
effekter av en sådan förändring utan regionstyrelseförvaltningens förslag är att
fokusera på de enheter som har tydligast roll kring arbetsmarknad och arbetslösa
personers behov. Frågan om att även överföra daglig verksamhet för att uppnå
ytterligare samordningseffekter gentemot en bredare målgrupp kan eventuellt
aktualiseras i ett senare skede. Daglig verksamhet ingår som en del i rättighetslagstiftningen LSS och det behöver tas särskild hänsyn till att en eventuell organisatorisk
förändring inte leder till försämrade förutsättningar för de personerna.
En samlad organisation, där avdelningen för arbetsliv och etablering, vuxenutbildningen, folkhögskolan och enheten för stöd och försörjning ingår, är dock
viktigt för att betona en mer aktiv roll inom arbetsmarknadsområdet. Som föreslås i
utredningen är det naturligt att samla dessa under gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, då det betonar inriktningen mot aktiva insatser. Nära hälften av de hushåll
som mottar ekonomiskt bistånd har arbetslöshet som huvudanledning till bidragsbehovet. Det indikerar att en stor del individer är arbetsföra och att samverkan med
arbetsmarknadsinsatser behöver intensifieras, vilket underlättas genom att dessa
verksamheter inrättas i samma nämnd.
Berörda nämnder behöver ges möjlighet att inkomma med synpunkter varför
förslaget föreslås remitteras till dessa nämnder inför beslut i budgetavstämningen i
oktober 2021.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förslag enligt denna tjänsteskrivelse att flytta
enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden remitteras till socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
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Aktiva arbetsmarknadsåtgärder
Utredaren föreslår en utökning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget
med 2 miljoner kronor för att kunna bedriva ett mer aktivt arbete, främst för att
stärka insatserna för arbetslösa med ekonomiskt bistånd. Regionstyrelseförvaltningen
bedömer att 2 miljoner kronor är en rimlig satsning som sammantaget fortfarande
innebär en betydligt lägre kostnad per invånare än jämförbara kommuner, men som
blir en viktig förstärkning för att verksamheten ska vara hållbar över tid. Trots att
regionen lyckas bra med sina insatser att få personer i sysselsättning, så återstår ett
stort antal individer som med rätt hjälp skulle kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
Hälften av de personer som tar del av kommunala arbetsmarknadsinsatser når inte
sysselsättning. Genom att tydligare rikta samordnade insatser till specifika grupper i
stort behov av stöd och som i dagsläget uppbär ekonomiskt bistånd bedöms
satsningen finansieras av minskade utgifter för ekonomiskt bistånd och minskade
osynliga kostnader som uppstår i andra delar av regionens verksamheter, exempelvis
inom hälso- och sjukvården och genom minskat utanförskap. En sådan satsning
innebär även möjligheter att minska kompetensförsörjnings-utmaningen och öka
skatteunderlaget. Detta gäller
framförallt unga personer, som utgör en fjärdedel av hushållen med ekonomiskt
bistånd. Om satsningarna ger unga personer en förankring i arbetslivet kan de
satsningarna hämtas hem flera gånger om under många år.
Att satsa på att ge fler en anknytning till arbetsmarknaden är även viktigt på ett
mänskligt plan för individen och dennes eventuella familj och för att förbättra
människors socioekonomiska livsvillkor.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att 2 miljoner tilldelas gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för konkreta satsningar på aktiva arbetsmarknadsinsatser
enligt utredningen.
Förvaltningsövergripande strategiskt ansvar och samordning
Utredningen föreslår att förstärka regionstyrelseförvaltningens uppgift att samordna,
omvärldsbevaka samt följa upp och stödja regionens samlade arbete med arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus. Ingen funktion i regionen har idag ett
strategiskt uppdrag eller tydliga resurser avsatta för att kunna tillgodose ett sådant
behov. Regionstyrelseförvaltningen delar utredarens bedömning att denna funktion
borde tillskapas och att ansvaret bör ligga på regionstyrelsen. Bedömningen är att
1,8 miljoner kronor behöver avsättas för att mer långsiktigt och intensivt analysera
regionens arbete inom detta område.
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Ska arbetsmarknadsfrågorna ytterligare flyttas fram behövs en övergripande
strategisk analys som bygger på utvärdering av pågående verksamhet samt
omvärldsbevakning. För en större kraft och ökad tydlighet behöver området följas
på en övergripande, strategisk nivå. Det ger effektivare verksamhet, tydligare
samverkan med externa aktörer och bättre nyttjande av resurser. I annat fall kan
arbetssätt och insatser bedrivas utifrån tradition och inte utifrån effekter för
målgruppen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att 1,8 miljoner tilldelas regionstyrelsen
för övergripande strategiskt ansvar och samordning.
Ökat engagemang hos regionen som arbetsgivare
Utredningen beskriver behov av att bättre tillvarata den förmåga och arbetskapacitet
som finns hos personer som i dagsläget befinner sig utanför arbetsmarknaden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Region Gotland som arbetsgivare behöver
bli bättre på att hitta och erbjuda anpassade arbeten och säkerställa adekvat handledning till arbetsledare. Samtliga nämnder och bolag inom Region Gotland behöver
aktivt arbeta för att tydligt öka antalet arbetstillfällen för personer med extra behov.
Det handlar om att öka förmågan att ta emot personer som har svårt att komma ut i
sysselsättning och det handlar även om att säkra användningen av statliga medel
avsatta för arbetsmarknadsåtgärder. De kunskaper som skapas inom ramen för det
pågående ESF-projektet NORMA avseende normer och attityder kan vara hjälpsamt
i det arbetet.
Parallellt med att varje enskild nämnd aktivt ser över hur de kan öka antalet arbetstillfällen behöver även en övergripande konkret plan tas fram med tydliga mål om
antal arbetslösa som ska ges en större förankring i arbetslivet. Den måste innehålla en
analys av behovet av stöd till chefer och arbetsplatser för att nå ett uppsatt mål. Det
övergripande arbetet bör strategiskt bedrivas utav regionstyrelsen och operativt, med
exempelvis stöd till handledare, utav gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att samtliga nämnder får i uppdrag att
öka antalet arbetsplatser för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden.
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Arbetsmarknadspolitisk strategi från 2014 upphör att gälla
Den arbetsmarknadspolitiska strategin som antogs 2014 är inaktuell. En specifik
strategi bedöms överflödigt i och med att flera aspekter av arbetsmarknadspolitiken
och prioriteringar utav denna framgår i den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin och kommer att förtydligas ytterligare i kommande genomförandeprogram
social välfärd. I och med inrättandet av en samlad organisation inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och strategisk funktion på regionstyrelsen utvecklas
löpande mål och metoder inom området.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att Arbetsmarknadspolitisk strategi
RF 2014-10-27, § 14 upphör att gälla.
Om inga medel kan avsättas för att finansiera en rimlig ambitionsnivå kan inte ett
intensifierat arbete med identifierade behov göras. Att samordna enheter som arbetar
med arbetsmarknadsfrågor och flytta enheten för stöd och försörjning till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden bör ändå genomföras. Det ger samordningsvinster att
ha dessa enheter inom samma nämnd. Det blir en förbättring och en viss ökad
tydlighet framförallt gällande ansvaret. Om inte ökade ekonomiska medel ges innebär
det mer begränsade möjligheter att arbeta för att få fler i arbete, minska utgifterna för
det ekonomiska biståndet, minska andra osynliga kostnader, minska utanförskapet
med mera.
Utan medel till regionstyrelsen kan inte styrelsen ta den strategiska roll som ovan
beskrivits. Den verksamhet som ändå bedrivs inom regionen måste då rymmas inom
befintliga resurser, vilket i utredningen har identifierats som bristfälligt och utan
övergripande samordning och kommunikation.
I ett sådant alternativ föreslås ansvaret som arbetslöshetsnämnd överföras från
regionstyrelsen till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att tydliggöra att det
då blir gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarar för hela arbetsmarknadspolitiken utifrån att regionstyrelsen inte har några resurser avsatta till detta. Det som
uppnås genom detta är just en tydlighet gällande ansvar, däremot kan inte gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden heller förväntas ta ett ytterligare ansvar. I dagsläget är det
identifierat som en brist att inte regionen har en samlad bild och övergripande
strategiskt arbete. Utan ytterligare resurser kommer den situationen att kvarstå.
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Utredningens uppfattning, som regionstyrelseförvaltningen ställer sig bakom, är att
konkreta satsningar på ett antal nyckelaktiviteter kommer att medföra att kostnaderna
totalt sett för regionen kommer att minska. De kommer med all sannolikhet att
överstiga de resurstillskott som behövs. Om inte resurserna ökar finns en risk för att
kostnadsökningarna fortsätter inom andra delar av verksamheten.
Angående förslag till beslut i regionfullmäktige
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att förslagen i denna tjänsteskrivelse
förstärker varandra. En samlad organisation är viktigt och blir än mer effektivt med
ytterligare resurser till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt till
regionstyrelsen. På motsvarande sätt är en resursökning viktig för att kunna öka
regionens kapacitet i arbetsmarknadsfrågor och den kapaciteten förstärks och blir än
mer effektiv med en samlad organisation. Samtidigt bedöms de olika förslagen enskilt
vara av stort värde och möjliga att ta ställning till även som separata förslag. Förslag
till beslut i regionfullmäktige läggs därmed parallellt med förslag om ett
remissförfarande avseende omorganisation.
Ekonomi
I förslagen ligger tillskott om totalt 3,8 miljoner, varav 2 miljoner till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och 1,8 miljoner till regionstyrelseförvaltningen.
Bedömningen är att satsningarna i förlängningen kommer innebära att minskade
kostnader totalt sett för regionen..
Barnperspektiv
Att vuxna ses som en resurs för arbetslivet kommer att få effekt för hur barnen i
familjerna ser på sin egen roll i samhället och vilka möjligheter som finns. Genom
möjlighet till egen försörjning och ökade inkomster minskar även risker såsom
barnfattigdom. Ekonomisk utsatthet kan bidra till en ökad stress i familjesystem
vilket riskerar att barnens behov inte tillgodoses i lika hög utsträckning.
Genusperspektiv
Möjlighet till förankring på arbetsmarknaden är viktig för män, kvinnor och personer
med annan könsidentitet. I de konkreta satsningar på arbetsmarknadsåtgärder som
föreslås behövs en medvetenhet om och hur olika insatser medvetet eller omedvetet
riktas till män eller kvinnor, vilka som tar del av olika insatser och hur även andra kan
inkluderas genom aktivt arbete.
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Som beskrivits finns det idag en bristande samordning över övergripande analys
inom regionens arbetsmarknadspolitik. Genom att öka möjligheterna till förbättrad
omvärldsspaning, analys med mera kan även jämställdhetsperspektivet genomlysas
tydligare inom detta område och leda till att åtgärder utformas för att aktivt bidra till
ökad jämställdhet.
Landsbygdsperspektiv - Möjlighet till förankring i arbetslivet är lika viktigt oavsett var
på ön en person är bosatt.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Sara Bergman, strateg och Stefaan De Maecker,
enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) föreslog att beslutsformuleringar gällande ramtillskott ses över och
ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
I regionstyrelsen yrkade Eva Nypelius (C) att regionstyrelseförvaltningen får i
uppdrag att återkomma med en beskrivning av hur arbetsmarknadsområdet kan
samordnas och samverkas med arbetet inom kompetensförsörjningsområdet. Att
uppdraget ska återrapporteras till budgetberedningen 2022. Att beslutspunkt 1 ändras
till ”Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för konkreta arbetsmarknadsinsatser enligt utredningen”. Och att beslutspunkt 2 ändras till
”Regionstyrelsen har övergripande strategiskt ansvar och samordningsansvar”. Dessa
yrkanden bifölls av regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

Andreas Unger (M) och Saga Carlgren (V) tillstyrker regionstyrelsens förslag till
beslut.
Anförande hålls av Meit Fohlin (S).
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 161
Skickas till
Samtliga nämnder
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Sara Bergman

Regionstyrelsen

Arbetsmarknadsutredning
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 2 miljoner i ramtillskott för
konkreta satsningar på aktiva arbetsmarknadsinsatser enligt utredningen.
2. Regionstyrelsen tillförs 1,8 miljoner i ramtillskott för övergripande strategiskt
ansvar och samordning.
3. Samtliga nämnder får i uppdrag att öka antalet arbetsplatser för personer
utanför den reguljära arbetsmarknaden.
4. Arbetsmarknadspolitisk strategi RF 2014-10-27, § 14 upphör att gälla.
Förslag till beslut i regionstyrelsen

1. Förslag enligt denna tjänsteskrivelse att flytta enheten för stöd och
försörjning från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
remitteras till socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Sammanfattning

Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade 26 oktober 2020 (RF §163) att regionstyrelsen får i
uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en
sammanhållen arbetsmarknadspolitik. Uppdraget aktualiserades dels till följd av en
motion om förrehabiliterande insatser, dels en fråga om att flytta ansvaret för
kommunal arbetslöshetsnämnd och dels utifrån behov av att hantera en inaktuell
arbetsmarknadspolitisk strategi för Gotland. Dessutom sker och har det skett
förändringar inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som regionen
behöver förhålla sig till.
Regionstyrelseförvaltningen tillsatte en särskild utredare som arbetade mellan första
december 2020 och sista mars 2021. Utredningens uppdrag var att utifrån en
lägesbild över Gotlands arbetsmarknad klargöra lämplig ambitionsnivå och
resursanvändning samt utifrån det föreslå en ansvars- och arbetsfördelning för
regionens respektive verksamheter. Vidare skulle lämpliga samverkansstrukturer
1 (9)
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föreslås, internt och externt. Inför och under utredningens gång har det funnits en
samstämmighet kring behovet av att samordna och tydliggöra ansvar. Utredarens
rapport bifogas denna tjänsteskrivelse.

Sammanfattning av utredarens rapport
Utredningen beskriver att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor
betydelse för många andra politikområden. Resultatet har fått till följd att
arbetsmarknadsfrågorna föreslås få ett större fokus i regionen, där regionen föreslås
förstärka sin ambition att erbjuda aktiva arbetsmarknadsinsatser för att minska
bidragsbehov, ohälsokostnader och utanförskap.
De övergripande konkreta beslut som föreslås är:




Sammanför de verksamheter som har kostnader för arbetslösheten, med de
verksamheter som kan minska dessa i form av arbetsmarknadsåtgärder och
utbildningsinsatser.
En mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar. Bedömningen
är att det i ett kortsiktigt perspektiv behövs två miljoner kronor för aktiva
insatser.
Förstärk regionstyrelseförvaltningens uppgift som samordnare,
omvärldsbevakare, samt rollen att följa upp och stödja regionens samlade
arbete med arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus. Bedömningen är att
den nya rollen behöver en resursförstärkning med två anställda.

Dessa förslag ställer sig regionstyrelseförvaltningen bakom.

Ärendebeskrivning

Rapporten/Utredningens innehåll
Utredningen slår fast att arbetsmarknadsansvaret är ett statligt ansvar men icke desto
mindre finns det väsentliga incitament för regionen att arbeta med dessa frågor. En
omständighet är att arbetsförmedlingen befinner sig i en omorganisation med
minskade resurser och nya arbetssätt. Det ger en situation där det krävs insatser till
arbetslösa då statens insatser inte är av den omfattning som är nödvändigt.
Bedömningen är att situationen kan komma att bestå. Regionen har flera ytterligare
anledningar till att ta en aktiv roll i denna fråga. Det handlar om att minska
utanförskapet genom att ge invånare förankring i arbetslivet, minska
socioekonomiska skillnader, motverka ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd
och andra delar av regional verksamhet såsom hälso- och sjukvård samt ökade
skatteintäkter och möjlighet att möta kompetensförsörjningsutmaningen.
Utredningen beskriver att utgångspunkterna för slutsatser och förslag är:




att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor betydelse för många
andra politikområden.
att aktiva insatser sätts i centrum för att därmed ge arbetslösa en starkare
anknytning till arbetslivet.
ett starkare fokus på att stärka stödet till den arbetsförmåga som många
gånger finns hos enskilda.
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att se att den arbetskraft som är arbetslös och har en begränsad
arbetsförmåga kan vara en del av att mildra kompetensutmaningen.

att motverka och förebygga utanförskap är det viktigaste argumentet för en aktiv
arbetsmarknadspolitik.
Utredningen föreslår en samlad organisation och satsningar dels på konkreta
arbetsmarknadsinsatser för personer som mest behöver det samt satsningar på
övergripande strategiskt arbete. I utredningen argumenteras att det för en aktiv
arbetsmarknadspolitik finns behov av att samordna resurserna och skapa en samlad
organisation. Förslaget är att sammanföra de verksamheter som har kostnader för
arbetslösheten med de verksamheter som kan minska dessa i form av
arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser. Det framgår att det i intervjuerna,
som genomförts under utredningen, funnits en bred samsyn att en sådan lösning
skulle vara en fördel i arbetet med målgruppen.
Vidare poängteras att en mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar.
Statistik visar att arbetsmarknadsåtgärderna inom Region Gotland har lägre
nettokostnader än liknande kommuner. Om Gotland skulle ha motsvarande satsning
som jämförbara kommuner, eller snittet bland alla andra kommuner, skulle det
innebära en ökad budget på 7,5-12 miljoner. För att klara en ökad ambition, ha en
hållbar budget över tid och inte i lika stor utsträckning vara beroende av extern
finansiering behöver budgetramen stärkas och ett ekonomiskt tillskott är avgörande.
Utredningen föreslår ett tillskott på 2 miljoner kronor på konkreta satsningar och ett
intensifierat arbete med nollplacerade, långvariga bidragstagare, ett bedömningsteam
och en samordning av praktik- och arbetsmarknadsåtgärder.
Utredningen pekar på att det i dagsläget saknas ett internt, övergripande, strategiskt
arbete kring arbetsmarknadsfrågorna inom regionen. Det finns ingen strukturerad
omvärldsspaning och analys varken av de egna insatserna eller av andra möjliga
arbetssätt. För att öka ambitionsnivån inom arbetsmarknadsområdet behöver arbetet
bygga på en förbättrad analys av de omvärldsförändringar som ständigt sker. En
enskild förvaltning kan inte ta det övergripande ansvaret för hela regionens samlade
politik inom ett verksamhetsområde utan det behöver finnas centralt på
regionstyrelsen. Det handlar sammantaget om att ta ansvar för att skapa ett
helhetsperspektiv runt arbetsmarknadspolitiken. Utredningen föreslår två tjänster för
att möjliggöra för regionstyrelsen att:
-

ha en samlad omvärldsbevakning,
analysera framtidsscenarier,
samordna och vägleda arbetet i de olika förvaltningarna,
regelbundet ge en sammanvägd information till den ansvariga politiska nivån,
bidra med kompetensstöd i olika interna och externa samverkansfora,
intensifiera samarbetet med de statliga aktörerna för ett långsiktigt arbete runt
gemensamma utmaningar,
samordna ökad användning av de statliga medel som finns för kommunala
arbetsmarknadsåtgärder,
ha ansvaret att formellt utse och underteckna externa överenskommelser där
det finns ett fokus på hela regionens verksamheter.

Utredningen lyfter vikten av att det behövs ett närmare samarbete mellan regionen
och Arbetsförmedlingen kring vad som kan göras för att de tilldelade resurserna som
sammantaget finns för regionen ska användas. En analys måste ske av vad som
behöver förändras för att arbetsmarknadsstödet kan användas såsom avses. Det kan
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handla om förstärkt arbetsplatsstöd, bättre långsiktighet, stärkt samarbete och
anpassning av de formella kraven med mera. Sedan behövs en överenskommelse
göras med Arbetsförmedlingen omkring antalet som regionen kan ta emot med hjälp
av de statliga arbetsmarknadsinsatserna.
Utredningens uppfattning är att konkreta satsningar på ett antal nyckelaktiviteter
kommer att medföra att kostnaderna totalt sett för regionen kommer att minska. De
kommer med all sannolikhet att överstiga de resurstillskott som behövs. Om inte
resurserna ökar finns en risk för att kostnadsökningarna fortsätter inom andra delar
av verksamheten.
Kostnadsökningen inom det ekonomiska biståndet har varit bestående under en
längre tid och var under det senaste året 4 miljoner kronor. En slutsats i utredningen
är att de som får bistånd har svårare att bryta sitt bidragsberoende och är i behov av
större ekonomiskt stöd. För personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd
kan mer samordnade insatser och arbetssätt vara avgörande. Det framkommer även
att 43 procent av samtliga hushåll på Gotland med försörjningsstöd har arbetslöshet
som huvudanledning till bidragsbehovet. Unga är en växande grupp inom det
ekonomiska biståndet och unga vuxna i åldern 18-24 år utgör 25 procent av samtliga
hushåll inom försörjningsstödet.
I utredningen står att möjligheterna att påverka kostnaderna för försörjningsstödet
dels handlar om vilka konkreta möjligheter till stöd för enskilda som finns och dels
om synen på behoven hos den enskilde. Många kommuner fokuserar på att den
enskilde bidragstagaren har en arbetsförmåga, andra menar att ett ekonomiskt
bistånd enbart handlar om en rättighet för den enskilde att få ett ekonomiskt stöd.

Bedömning

Som även refereras till i utredningen har den regionala utvecklingsstrategin ”Vårt
Gotland 2040” nyligen antagits i Regionfullmäktige som det övergripande
styrdokumentet för regionen. Strategin betonar vikten av arbete för den enskildes
inkludering i samhället, välmående och betonar även utmaningarna kring
kompetensförsörjning. En inriktning för att nå målen i strategin är ”Stärk individens
möjlighet till egen försörjning”.
Utöver det som presenteras i utredningen har resultaten av enkäten ”Hälsa på lika
villkor” sammanställts och redovisats under våren 2021. I resultaten framkommer att
hälsan på Gotland fortsatt är ojämlik och i hög grad följer individers
socioekonomiska förutsättningar. Att, precis som benämns i den regionala
utvecklingsstrategin, stärka människors möjlighet till egen försörjning förväntas även
ge positiva utfall avseende gotlänningarnas hälsa och välmående.
Fler som hittar en förankring på arbetsmarknaden bedöms även leda till minskade
kostnader och ökade skatteintäkter för regionen.
Regionstyrelseförvaltningen delar därmed utredarens bedömning att det finns
betydande incitament för regionen att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik trots
att det i grunden är ett statligt ansvar. Utredningen belyser många relevanta aspekter
och bedöms kunna utgöra ett betydelsefullt underlag för längre tid framöver.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att det inom fem områden finns behov av
politiska beslut för att skapa tydlighet kring viljeinriktning, rollfördelning inom
regionen och kraft för att kunna bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik.
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Samlad organisation
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en egen förvaltning med tillhörande
nämndstruktur, som utredningen i första hand föreslår, skulle bli kostnadsdrivande
utifrån organisering och administration. Regionstyrelseförvaltningen instämmer dock
i vikten av och fördelarna med att åstadkomma en samlad organisation. Att överföra
enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bedöms möta behovet av en samlad organisation kring de
olika delarna inom arbetsmarknadsområdet. En sådan lösning är mer
kostnadseffektiv och ekonomiska resurser kan istället läggas på konkreta satsningar
för målgruppen. Det bedöms inte finnas tillräckliga, ytterligare vinster med att
tillskapa en ny förvaltning och nämndstruktur som väger upp det arbete och de
kostnader som det medför.
I utredningen föreslås även daglig verksamhet att ingå i den nya, samlade
organisationen. Det bedöms inte framkomma tillräckligt tydliga argument för och
effekter av en sådan förändring utan regionstyrelseförvaltningens förslag är att
fokusera på de enheter som har tydligast roll kring arbetsmarknad och arbetslösa
personers behov. Frågan om att även överföra daglig verksamhet för att uppnå
ytterligare samordningseffekter gentemot en bredare målgrupp kan eventuellt
aktualiseras i ett senare skede. Daglig verksamhet ingår som en del i
rättighetslagstiftningen LSS och det behöver tas särskild hänsyn till att en eventuell
organisatorisk förändring inte leder till försämrade förutsättningar för de
personerna.
En samlad organisation, där avdelningen för arbetsliv och etablering,
vuxenutbildningen, folkhögskolan och enheten för stöd och försörjning ingår, är
dock viktigt för att betona en mer aktiv roll inom arbetsmarknadsområdet. Som
föreslås i utredningen är det naturligt att samla dessa under gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, då det betonar inriktningen mot aktiva insatser. Nära
hälften av de hushåll som mottar ekonomiskt bistånd har arbetslöshet som
huvudanledning till bidragsbehovet. Det indikerar att en stor del individer är
arbetsföra och att samverkan med arbetsmarknadsinsatser behöver intensifieras,
vilket underlättas genom att dessa verksamheter inrättas i samma nämnd.
Berörda nämnder behöver ges möjlighet att inkomma med synpunkter varför
förslaget föreslås remitteras till dessa nämnder inför beslut i budgetavstämningen i
oktober 2021.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förslag enligt denna tjänsteskrivelse att flytta
enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden remitteras till socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Aktiva arbetsmarknadsåtgärder
Utredaren föreslår en utökning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget
med 2 miljoner kronor för att kunna bedriva ett mer aktivt arbete, främst för att
stärka insatserna för arbetslösa med ekonomiskt bistånd.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att 2 miljoner kronor är en rimlig satsning som
sammantaget fortfarande innebär en betydligt lägre kostnad per invånare än
jämförbara kommuner, men som blir en viktig förstärkning för att verksamheten ska
vara hållbar över tid. Trots att regionen lyckas bra med sina insatser att få personer i
sysselsättning, så återstår ett stort antal individer som med rätt hjälp skulle kunna
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etablera sig på arbetsmarknaden. Hälften av de personer som tar del av kommunala
arbetsmarknadsinsatser når inte sysselsättning. Genom att tydligare rikta samordnade
insatser till specifika grupper i stort behov av stöd och som i dagsläget uppbär
ekonomiskt bistånd bedöms satsningen finansieras av minskade utgifter för
ekonomiskt bistånd och minskade osynliga kostnader som uppstår i andra delar av
regionens verksamheter, exempelvis inom hälso- och sjukvården och genom minskat
utanförskap. En sådan satsning innebär även möjligheter att minska
kompetensförsörjnings-utmaningen och öka skatteunderlaget. Detta gäller
framförallt unga personer, som utgör en fjärdedel av hushållen med ekonomiskt
bistånd. Om satsningarna ger unga personer en förankring i arbetslivet kan de
satsningarna hämtas hem flera gånger om under många år.
Att satsa på att ge fler en anknytning till arbetsmarknaden är även viktigt på ett
mänskligt plan för individen och dennes eventuella familj och för att förbättra
människors socioekonomiska livsvillkor.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att 2 miljoner tilldelas gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för konkreta satsningar på aktiva arbetsmarknadsinsatser
enligt utredningen.

Förvaltningsövergripande strategiskt ansvar och samordning
Utredningen föreslår att förstärka regionstyrelseförvaltningens uppgift att samordna,
omvärldsbevaka samt följa upp och stödja regionens samlade arbete med
arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus. Ingen funktion i regionen har idag ett
strategiskt uppdrag eller tydliga resurser avsatta för att kunna tillgodose ett sådant
behov. Regionstyrelseförvaltningen delar utredarens bedömning att denna funktion
borde tillskapas och att ansvaret bör ligga på regionstyrelsen. Bedömningen är att 1,8
miljoner kronor behöver avsättas för att mer långsiktigt och intensivt analysera
regionens arbete inom detta område.
Ska arbetsmarknadsfrågorna ytterligare flyttas fram behövs en övergripande
strategisk analys som bygger på utvärdering av pågående verksamhet samt
omvärldsbevakning. För en större kraft och ökad tydlighet behöver området följas
på en övergripande, strategisk nivå. Det ger effektivare verksamhet, tydligare
samverkan med externa aktörer och bättre nyttjande av resurser. I annat fall kan
arbetssätt och insatser bedrivas utifrån tradition och inte utifrån effekter för
målgruppen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att 1,8 miljoner tilldelas regionstyrelsen
för övergripande strategiskt ansvar och samordning.

Ökat engagemang hos regionen som arbetsgivare
Utredningen beskriver behov av att bättre tillvarata den förmåga och arbetskapacitet
som finns hos personer som i dagsläget befinner sig utanför arbetsmarknaden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Region Gotland som arbetsgivare behöver
bli bättre på att hitta och erbjuda anpassade arbeten och säkerställa adekvat
handledning till arbetsledare. Samtliga nämnder och bolag inom Region Gotland
behöver aktivt arbeta för att tydligt öka antalet arbetstillfällen för personer med extra
behov. Det handlar om att öka förmågan att ta emot personer som har svårt att
komma ut i sysselsättning och det handlar även om att säkra användningen av
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statliga medel avsatta för arbetsmarknadsåtgärder. De kunskaper som skapas inom
ramen för det pågående ESF-projektet NORMA avseende normer och attityder kan
vara hjälpsamt i det arbetet.
Parallellt med att varje enskild nämnd aktivt ser över hur de kan öka antalet
arbetstillfällen behöver även en övergripande konkret plan tas fram med tydliga mål
om antal arbetslösa som ska ges en större förankring i arbetslivet. Den måste
innehålla en analys av behovet av stöd till chefer och arbetsplatser för att nå ett
uppsatt mål. Det övergripande arbetet bör strategiskt bedrivas utav regionstyrelsen
och operativt, med exempelvis stöd till handledare, utav gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att samtliga nämnder får i uppdrag att
öka antalet arbetsplatser för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadspolitisk strategi från 2014 upphör att gälla
Den arbetsmarknadspolitiska strategin som antogs 2014 är inaktuell. En specifik
strategi bedöms överflödigt i och med att flera aspekter av arbetsmarknadspolitiken
och prioriteringar utav denna framgår i den nyligen antagna regionala
utvecklingsstrategin och kommer att förtydligas ytterligare i kommande
genomförandeprogram social välfärd. I och med inrättandet av en samlad
organisation inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och strategisk funktion
på regionstyrelsen utvecklas löpande mål och metoder inom området.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att Arbetsmarknadspolitisk strategi RF
2014-10-27, § 14 upphör att gälla.

Om inga resurser avsätts
Om inga medel kan avsättas för att finansiera en rimlig ambitionsnivå kan inte ett
intensifierat arbete med identifierade behov göras. Att samordna enheter som arbetar
med arbetsmarknadsfrågor och flytta enheten för stöd och försörjning till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden bör ändå genomföras. Det ger samordningsvinster att
ha dessa enheter inom samma nämnd. Det blir en förbättring och en viss ökad
tydlighet framförallt gällande ansvaret. Om inte ökade ekonomiska medel ges innebär
det mer begränsade möjligheter att arbeta för att få fler i arbete, minska utgifterna för
det ekonomiska biståndet, minska andra osynliga kostnader, minska utanförskapet
med mera.
Utan medel till regionstyrelsen kan inte styrelsen ta den strategiska roll som ovan
beskrivits. Den verksamhet som ändå bedrivs inom regionen måste då rymmas inom
befintliga resurser, vilket i utredningen har identifierats som bristfälligt och utan
övergripande samordning och kommunikation.
I ett sådant alternativ föreslås ansvaret som arbetslöshetsnämnden överföras från
regionstyrelsen till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att tydliggöra att det
då blir gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarar för hela
arbetsmarknadspolitiken utifrån att regionstyrelsen inte har några resurser avsatta till
detta. Det som uppnås genom detta är just en tydlighet gällande ansvar, däremot kan
inte gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden heller förväntas ta ett ytterligare
ansvar. I dagsläget är det identifierat som en brist att inte regionen har en samlad
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bild och övergripande strategiskt arbete. Utan ytterligare resurser kommer den
situationen att kvarstå.
Utredningens uppfattning, som regionstyrelseförvaltningen ställer sig bakom, är att
konkreta satsningar på ett antal nyckelaktiviteter kommer att medföra att
kostnaderna totalt sett för regionen kommer att minska. De kommer med all
sannolikhet att överstiga de resurstillskott som behövs. Om inte resurserna ökar
finns en risk för att kostnadsökningarna fortsätter inom andra delar av
verksamheten.

Angående förslag till beslut i regionfullmäktige
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att förslagen i denna tjänsteskrivelse
förstärker varandra. En samlad organisation är viktigt och blir än mer effektivt med
ytterligare resurser till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt till
regionstyrelsen. På motsvarande sätt är en resursökning viktig för att kunna öka
regionens kapacitet i arbetsmarknadsfrågor och den kapaciteten förstärks och blir än
mer effektiv med en samlad organisation. Samtidigt bedöms de olika förslagen
enskilt vara av stort värde och möjliga att ta ställning till även som separata förslag.
Förslag till beslut i regionfullmäktige läggs därmed parallellt med förslag om ett
remissförfarande avseende omorganisation.
Ekonomi
I förslagen ligger tillskott om totalt 3,8 miljoner, varav 2 miljoner till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och 1,8 miljoner till regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning att satsningarna i förlängningen kommer innebära minskade kostnader
totalt sett för regionen..
Barnperspektiv
Att vuxna ses som en resurs för arbetslivet kommer att få effekt för hur barnen i
familjerna ser på sin egen roll i samhället och vilka möjligheter som finns. Genom
möjlighet till egen försörjning och ökade inkomster minskar även risker såsom
barnfattigdom. Ekonomisk utsatthet kan bidra till en ökad stress i familjesystem
vilket riskerar att barnens behov inte tillgodoses i lika hög utsträckning.
Genusperspektiv
Möjlighet till förankring på arbetsmarknaden är viktigt för män, kvinnor och
personer med annan könsidentitet. I de konkreta satsningar på
arbetsmarknadsåtgärder som föreslås behöver en medvetenhet om och i så fall hur
olika insatser medvetet eller omedvetet riktas till män eller kvinnor, vilka som tar del
av olika insatser och hur även andra kan inkluderas genom aktivt arbete. Som
beskrivits finns det idag en bristande samordning över övergripande analys inom
regionens arbetsmarknadspolitik. Genom att öka möjligheterna till förbättrad
omvärldsspaning, analys med mera kan även jämställdhetsperspektivet genomlysas
tydligare inom detta område och leda till att åtgärder utformas för att aktivt bidra till
ökad jämställdhet.
Landsbygdsperspektiv
Möjlighet till förankring i arbetslivet är lika viktigt oavsett var på ön en person är
bosatt.
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Sammanfattning
I november 2020 formulerade regionstyrelseförvaltningen utifrån ett politiskt ställningstagande
uppdraget att utreda organisatoriska förutsättningar inom Region Gotland för en sammanhållen
arbetsmarknadspolitik. Utredningen avslutade sitt uppdrag sista mars 2021.
I utredningen förslås ett antal förändringar. Samtliga förslag finns i de olika avsnitten av utredningen. I denna del görs en sammanfattning av de mest centrala delarna.
Inriktningsbeslut






Staten har ansvaret för arbetsmarknadspolitiken och måste fullfölja sitt formella uppdrag.
Det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor betydelse för många andra politikområden. Resultatet har fått till följd att arbetsmarknads-frågorna föreslås få ett större fokus i Regionen.
Regionen föreslås förstärka sin ambition att erbjuda aktiva arbetsmarknadsinsatser för att
minska bidragsbehov, ohälsokostnader och utanförskap.
Kompetensutmaningen är en väg för att ge fler arbete. Det behövs ett förstärkt samarbete
med att kombinera kompetensförsörjningsutmaningen med att ge arbetslösa en förankring i Regionens förvaltningar.

Konkreta beslut





Sammanför de verksamheter som har kostnader för arbetslösheten, med de verksamheter
som kan minska dessa i form av arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser.
En mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar. Bedömningen är att det i
ett kortsiktigt perspektiv behövs två miljoner kronor för aktiva insatser.
Förstärk regionstyrelseförvaltningens uppgift som samordnare, omvärldsbevakare, samt
rollen att följa upp och stödja Regionens samlade arbete med arbetsmarknadspolitiken i
ett bredare fokus. Bedömningen är att den nya rollen behöver en resursförstärkning med
två anställda.
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Utredningen
Utredningens uppdrag

I november 2020 formulerade regionstyrelseförvaltningen utifrån ett politiskt ställningstagande
uppdraget att utreda organisatoriska förutsättningar inom Region Gotland för en sammanhållen
arbetsmarknadspolitik.
Utredningen skulle utifrån en lägesbild över Gotlands arbetsmarknad klargöra lämplig ambitionsnivå och resursanvändning samt utifrån det föreslå en ansvars- och arbetsfördelning för Regionens olika verksamheter.
Vidare ska lämpliga samverkansstrukturer föreslås, såväl för samarbete mellan Regionens aktörer
som för samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Gällande resurser kan utredningen förhålla sig till externa finansieringskällor, men ska hålla sig
inom befintliga resurser för Region Gotlands insatser.
Tidsplan

Utredningen påbörjades i december 2020 och avslutades 31 mars 2021. Därefter ska utredningen
presenteras i regionstyrelsen under maj och ett eventuellt beslut om den ska ske i regionfullmäktige i juni 2021.
Utredningens inriktning

Att under två månader1 förslå och i grunden argumentera och i detalj ge förslag på en förändrad
arbetsmarknadspolitik för Regionen har inte varit möjligt. Denna utredning måste därför ses som
ett inriktningsdokument som i nästa steg måste analyseras ytterligare och bli mer konkret.
Utgångspunkten för utredningen är att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor betydelse för många andra politikområden. Målsättningen har därför varit att sätta in arbetsmarknadspolitiken i detta större sammanhang. Resultatet har fått till följd att arbetsmarknadsfrågorna
föreslås få ett större fokus i Regionen.
Utredningen bygger på två källor:
 Intervjuer med totalt omkring trettio olika personer. I utredningsdirektiven föreslogs ett
tjugotal personer. Dessa har intervjuats. Dessutom har andra aktörer lagts till, exempelvis
fackliga representanter, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vuxenutbildningen och folkhögskolorna samt flera chefer och politiker. Dessutom har en avstämning gjorts i regionstyrelsens arbetsutskott. Med de mest berörda enheterna har det genomförts flera samtal.
 Statistiksammanställning över Regionens resultat, resurser och andra statistiska uppgifter i
närtid. Syftet har varit att få en objektiv bild över Regionens arbete inom området.
Utgångspunkter för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik

Utredningen har utgått från de formella lagstyrda ansvaren som finns i dag för de aktuella politikområdena.
Följande gäller i Region Gotland i dag avseende arbetsmarknadspolitiken:

1

Halvtidsanställning december 2020 till mars 2021.
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Socialnämnden ska enligt 3 kap 2 § socialtjänstlagen i sin verksamhet främja den enskildes
rätt till arbete, bostad och utbildning. För socialnämnden finns inget särskilt ansvar tydliggjort eller plan framtagen för arbetsmarknadsinsatser och förebyggande insatser. Undantaget är det som anges i LSS, daglig verksamhet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvar för medicinsk rehabilitering enligt hälso- och
sjukvårdslagen. Enligt 1 § punkt 1 avses med hälso- och sjukvård. åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ansvar för Regionens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå. Inget särskilt ansvar är tydliggjort eller plan framtagen för
förrehabiliterande arbete.
Regionstyrelsen har ett ansvar för att samverka med aktörer inom det arbetsmarknadspolitiska området utifrån ett regionalt utvecklingsansvar.
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En statistisk lägesbild över Gotland
Följande kan sägas om Regionens verksamheter inom aktuella områden. I bilaga 1 ges en
mer fullständig bild.
 Arbetslösheten är ungefärligen på samma nivå som liknande kommuner, men är
stigande.
 Det ekonomiska biståndet har under ett antal år haft en konstant ökning av kostnaderna.
 Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beror i hög grad på det långvariga bidragsmottagandet. Gotland har liksom många andra kommuner en ökande andel av
hushåll i denna grupp.
 Vuxenutbildningen uppvisar högre kostnader och ett något färre antal deltagare
än liknande kommuner.
 Avdelningen för arbetsliv och etablering uppvisar lägre kostnader än liknande
kommuner.
 Avdelningen för arbetsliv och etablering har fler aktuella arbetslösa samt fler som
avslutar till arbete än liknande kommuner.
 Gotland ligger under värdena för liknande kommuner när det gäller fullständig
gymnasiekompetens både när det gäller efter tre eller fyra års studier. Utvecklingen har varit bestående under ett antal år.
Sammanfattningsvis kan konstateras:
 Gotland befinner sig i huvudsak i mitten av värden när det gäller många av de aktuella områdena. Ur många avseenden utmärker man sig inte i vare sig positiv eller negativ riktning.
Den nationella arbetslösheten

Arbetsförmedlingen gjorde i februari 2021 bedömningen att arbetsmarknadsläget är stabilare än
tidigare, men utveckling är osäker och långtidsarbetslösheten är ett orosmoln. Arbetslöshetsnivån
var i februari 2021 8,7 procent för samtliga åldersgrupper och 11,6 procent för ungdomar upp till
24 år. Speciellt svår är situationen för de personer som varit arbetslösa i mer än tolv månader och
antalet har i Sverige stigit till rekordhöga 180 000 personer. Dessutom har över 100 000 personer
i februari 2021 varit utan arbete mellan sex och tolv månader och riskerar att bli långtidsarbetslösa. Långtidsarbetslösheten väntas att fortsätta att öka under året.2
I Sverige var i februari 2021 drygt 228 000 personer öppet arbetslösa. De var en ökning med 11,3
procent i förhållande till ett år tidigare. Dessutom var över 225 000 arbetssökande i programinsatser, ökningen i förhållande till ett år innan var 31,8 procent. Den största enskilda programinsatsen
var Jobb- och utvecklingsgarantin med över 125 000 inskrivna3. Dessutom har cirka 81 000 arbetssökande arbete med någon form av stöd från Arbetsförmedlingen. Den enskilt största gruppen är personer med funktionsnedsättning och med nedsatt arbetsförmåga, ungefärligen 65 000
personer. Antalet är en minskning med sju procent i förhållande till ett år tidigare.4

2
3
4

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=A536E56E4AD1A6E0.
Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program för de som har varit arbetslös under lång tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.
Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år
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Gotland

I region Gotland var i februari 2021 1 130 personer öppet arbetslösa enligt Arbetsförmedlingens
statistik. Det är en ökning med 12,4 procent i förhållande till ett år tidigare. I åtgärder befann sig
926 arbetssökande, en ökning med 26 procent i förhållande till ett år tidigare. Av dessa fanns 415
i Jobb- och utvecklingsgarantin.5
508 arbetssökande hade arbete med någon form av ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen,
vilket är en ökning med 1,6 procent i förhållande till året innan. Av detta totala antal hade 467
personer lönebidrag och 41 personer OSA (offentligt skyddad anställning). För de med lönebidrag har antalet aktuella personer minskat med cirka 16 procent i förhållande till året innan.6
Av speciellt intresse är ungdomsarbetslösheten. Enligt den officiella statistiken var 157 unga mellan 18-24 år öppet arbetslösa i februari 2021. Det är en ökning med 19,8 procent i förhållande till
samma månad året innan. Dessutom var 174 i åldersgruppen i program, vilket var en ökning med
22,6 procent i jämförelse med februari 2020. 22 arbetssökande i åldersgruppen har arbete med
stöd från Arbetsförmedlingen, en ökning med 15,8 procent i förhållande till året innan.
Totalt uppgår antalet aktuella på Arbetsförmedlingen i denna åldersgrupp till över 350 unga.
Av det totala antalet aktuella på Arbetsförmedlingen med födelseland utanför Europa var 151 öppet arbetslösa. En ökning i förhållande till året innan med 19,8 procent. 269 ytterligare fanns i någon form av program. En minskning i förhållande till februari 2020 med 2,9 procent. I Jobb- och
utvecklingsgarantin fanns 125 arbetssökande, en minskning med 6 procent i förhållande till februari 2020.
Det ekonomiska biståndet

Sambandet mellan arbetslöshet och kostnaderna för ekonomiskt bistånd är stort. Det är den enskilt viktigaste orsaken till ett behov av ekonomiskt bistånd.7

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program för de som har varit arbetslös under lång tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.
Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år.
7https://www.ifau.se/sv/Press/Forskningssammanfattningar/Arbetslosa-med-ekonomisktbistand/
5
6

Page 255 of 338

8

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar

Kostnaderna för det ekonomiska biståndet ligger högre på Gotland vid en jämförelse med liknande kommuner. Trenden är tydlig också i ett långsiktigt perspektiv. På Gotland var kostnaderna 2019 cirka 1 250 kronor per invånare. I liknande kommuner var kostnaderna cirka 900 kronor per invånare.
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Vuxna bidragstagare med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd över tio månader står för en
stor andel av kostnaderna. Av stor betydelse är därför att analysera hur stödet till denna grupp
kan utvecklas. Det är en grupp som i hög grad är beroende av samordnade insatser från flera aktörer. I liknande kommuner var dess andel av alla bidragstagare nästan 35 procent, medan den är
28 procent på Gotland.
Ekonomiskt bistånd

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Antal hushåll

1 541

1 431

1 287

1 224

1 265

1 262

1 324

varav unga 18-24

427

370

283

247

271

346

328

Genomsnittlig tid,
hushåll

5

5

5

6

5

6

6

Totalt utbetalt, mnkr
brutto

57,4

52,8

49,5

53,4

56,1

61,4

65,3

Genomsnittlig utbetalning/hushåll

37 048

36 920

38 499

43 611

44 797

48 748

49 088

Tabellen ovan visar att kostnadsökningen för det ekonomiska biståndet var nästan fyra miljoner
kronor mellan år 2019 och 2020. Det innebär en ökning med 6,3 procent. Antalet hushåll har stadigt minskat från år 2014. Däremot har den genomsnittliga utbetalningen per hushåll ökat med
12 000 kronor under samma period och dessutom har bidragstiden förlängts. Slutsatsen är att de
som får bistånd har svårare att bryta sitt bidragsberoende och är i behov av ett större ekonomiskt
stöd.
Noterbart är att antalet unga i åldern 18-24 år är 25 procent av samtliga hushåll.
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Inom det ekonomiska biståndet görs en bedömning vid varje tillfälle om orsaken till en utbetalning. Kategorin arbetslöshet utgör 27 miljoner kronor av samtliga kostnader och kategorin sjukskrivning uppgår till 16,2 miljoner kronor.

Över 50 procent av det utbetalda biståndet 2020 till unga vuxna hade som orsak arbetslöshet.
Kostnaderna var 5.5 miljoner kronor.
Ett krav vid utbetalning av ekonomiska bistånd är att den enskilde är aktuell hos Arbetsförmedlingen och står till arbetsmarknadens förfogande. Av olika skäl att gruppen med ekonomiskt bistånd inte alltid formellt aktuell på Arbetsförmedlingen.
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Det innebär att det totala antalet i behov av arbetsmarknadsinsatser är större än det formella antalet som finns i Arbetsförmedlingens statistik. Utan en närmare analys är det omöjligt att avgöra
det exakta antalet.
571
216

Arbetslöshet
Sjukskrivning

Av det totala antalet hushåll 2020 på hade 1 324 omkring 570 hushåll arbetslöshet som en första
orsak till ett bidragsberoende. 216 hushåll hade sjukskrivning som orsak till ett ekonomiskt bistånd. Kategorin arbetslöshet utgör därmed 43 procent av samtliga hushåll. Att notera i sammanhanget är att det ekonomiska biståndet använder begreppet hushåll, vilket innebär att det kan finnas flera enskilda personer i hushållet som ingår i olika kategorier. Det ska också noteras att det i
andra kategorier kan finnas bidragstagare som med rätt stöd kan få en förankring på arbetsmarknaden.
En viktig inkomstkälla för arbetslösa är a-kassan. Med anledning av Coronapandemin har rätten
att få a-kassa sänks från tolv till tre månader. Trots denna förändring har inte kostnadsutvecklingen för det ekonomiska biståndet avtagit.8
Utbildningsområdet

En god utbildning har stor betydelse för att unga senare ska få ett arbete.

Tabellen ovan visar andelen elever som efter fyra års studier på gymnasienivå har en fullständig
examen. På Gotland var andelen år 2020 något över 70 procent. Det är en lägre nivå än liknande
kommuner som har över 75 procent. Noterbart är dock uppgången mellan 2019 och 2020 för
Gotland.

8

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/a-kassan-forandras-tillfalligt/
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Tabellen visar kostnaderna för den kommunala vuxenutbildningen jämfört med liknande kommuner. Dessa har en kostnad på ungefärligen 52 000 kronor per heltidsstuderande, medan Gotland har över 65 000 kronor.

När det gäller deltagandet i vuxenutbildningen är den på en lägre nivå än liknande kommuner. På
Gotland deltar drygt 5 procent av invånarna 20-64 år. I liknande kommuner är det drygt 6 procent av invånarna 20-64 år som deltar i vuxenutbildningen.

Page 260 of 338

13

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar

Avdelningen för arbetsliv och etablering

Tabellen visar att deltagandet i arbetsmarknadsåtgärder är på en högre nivå på Gotland än i liknande kommuner. Gotland hade över 250 aktuella personer 2020, medan liknande kommuner
hade under 200 aktuella personer. Trenden är också tydlig över en längre tid.

Resultaten vid avslut efter arbetsmarknadsverksamhet till arbete är hög i jämförelse med andra
liknande kommuner, av de aktuella personerna får hälften en sådan anknytning. Att inte siffran
är ännu större beror sannolikt på att målgruppen även har andra svårigheter. För att ytterligare
förbättra resultaten behövs ett närmare samarbete med andra aktörer.
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Nettokostnaden för Gotland för arbetsmarknadsinsatser är väsentligt lägre än liknande kommuner. Kostnaderna för Regionen var ungefärligen 300 kronor per invånare, år 2019. Genomsnittet
för övriga liknande kommuner var omkring 425 kronor per invånare. Genomsnittskostnaden för
alla kommuner var ungefärligen 500 kronor per invånare.
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Utgångspunkter och ambitionsnivå för arbetsmarknadspolitiken
Den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin betonar vikten av arbete och inriktningen är att alla ska ha en förankring i arbetslivet utifrån den enskildes egen förmåga.
Den inställningen är också utgångspunkten för denna utredning.
Ställningstagande:
 Staten har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadspolitiken och måste
konkret fullfölja sitt uppdrag.
 Regionen har en roll inom arbetsmarknadsområdet. Målet är att begränsa det utanförskap som finns och stärka anknytning till arbetslivet.
 Arbetslöshetsnämnden föreslås fortfarande var en uppgift för regionstyrelsen.
 Den arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland som antogs 2014 föreslås ersättas av ställningstaganden i denna utredning.
 Kompetensutmaningen är en väg för att ge fler arbete. Det behövs ett förstärkt
samarbete med att kombinera kompetensförsörjningsutmaningen med att ge arbetslösa en förankring i Regionens förvaltningar.
 Större fokus behövs på utbildning och kompetensinsatser för att ge en god utbildning.
Staten har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. Riksdag och regering anger vilka
mål arbetsmarknadspolitiken ska ha och Arbetsförmedlingen är den myndighet som har ansvaret
för det konkreta innehållet. Målen för arbetsmarknadspolitiken är nationella, men utan medverkan från näringsliv och offentlig sektor på lokal nivå kan målen inte uppnås.
Den statliga arbetsmarknadspolitiken är aktuell för förändringar. Det hänger samman med utvecklingen av arbetslösheten, den digitala utvecklingen samt behoven hos de arbetslösa. En viktig
utgångspunkt är att åtgärder sätts in utifrån den arbetslöses speciella situation och att de anpassas
utifrån olika regionala olikheter. Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen haft mindre resurser till sitt förfogande.
När det gäller behovet av insatser från Regionen är det av avgörande betydelse vilka de statliga insatserna är och hur de utformas. Av stor betydelse är hur mycket Regionen kan lita på långsiktigheten och stabiliteten i de statliga åtagandena. För tillfället är Arbetsförmedlingen inne i en stor
omställning där externa aktörer i ännu större omfattning ska bli de som praktiskt ska genomföra
insatser för arbetslösa.
Trots att arbetsmarknadsansvaret är statligt har kommunen blivit en allt viktigare aktör när det
gäller arbetsmarknadsinsatser på lokal nivå. Det är främst tre skäl till engagemanget:
•
•
•

I annat fall skulle kostnaderna för det ekonomiska biståndet öka
En vilja att ge invånarna en fastare förankring i arbetslivet och därmed minska
utanförskapet
Stärka basen för kommunernas och regionernas skatteintäkter.
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Utgångspunkten är att staten och Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis är huvudaktör och
ansvarig för stöd till arbetslösa. Regionens uppgift är att komplettera statens tydliga roll.
Regionen har en roll inom arbetsmarknadsområdet

Den viktigaste utgångspunkten för denna utredning är den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin. Den pekar ut riktningen för Regionen i ett långsiktigt perspektiv fram till 2040, men bör
redan nu ligga till grund för de politiska övervägandena även inom denna utrednings politikområde.
I strategin konstateras att en förutsättning för välstånd är arbete. Arbete är en viktig arena för ett
samhälleligt deltagande och är därmed av stor betydelse för individens utveckling och välfärd.
Ett arbete ger social förankring, strukturerar vardagen, skapar delaktighet och ger sociala relationer.9 Enligt strategin är omställning en nyckel till att klara framtida utmaningar, det kan till exempel handla om en ökad konkurrens från omvärlden, att klara välfärden och kompetensförsörjningen med en ökande andel äldre i befolkningen.10
Konsekvensen för Regionen om inte det statliga insatserna är tillräckliga är ökade kostnader för
arbetsmarknadsinsatser, kompetensinsatser och för det ekonomiska biståndet samtidigt som skatteintäkterna minskar.
I mångt och mycket är Regionen i händerna på en situation där det krävs insatser till arbetslösa då
statens insatser inte är av den omfattning som är nödvändigt. Bedömningen är att situationen kan
komma att bestå.
Sammantaget finns en politisk vilja att ge avsevärt fler en förankring i arbetslivet och att den viljan inte kommer att förändras oavsett politisk majoritet.
I den långsiktiga strategin formuleras det på detta sätt.
Ett attraktivt Gotland, nu och i framtiden, är en plats där alla - oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder - har samma möjligheter
och rättigheter och där alla invånares förmågor ska tas tillvara utan att någon person eller grupp blir diskriminerad.11
Flera regionala aktiviteter tyder på en ambitiös inställning till en aktiv arbetsmarknadspolitik. I
den långsiktiga utvecklingsstrategin sägs att alla behöver kunna vara en del av det gotländska samhället, känna sig sedda, behövda och vara medskapande. De flesta involveras genom familjeliv,
skolor, arbetsliv, föreningsliv och andra delar av civilsamhället, men en del hamnar av olika orsaker vid sidan av. Det offentligas stöd och civilsamhällets engagemang spelar här en viktig roll för
att inkludera alla.12

9Arbetsmarknadspolitisk
10
11
12

strategi för Region Gotland, 2014. Antagen 15 maj 2014 Reviderad 19 juni 2014. RF 27 oktober 2014 § 14
Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 3.
Vårt Gotland 2040 – Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 11.
Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 16.
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Kommunens roll och arbetslöshetsnämnd

Regeringen beslutade den 21 november 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera
vissa frågor kring kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken när Arbetsförmedlingen reformeras.13
Utredningen konstaterar att vad kommunerna kan göra på arbetsmarknadsområdet varierar till
följd av bl.a. lokala förutsättningar och politiska prioriteringar. Det är enligt utredningens bedömning tillåtet för kommunerna att på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen vara
leverantörer av arbetsmarknadspolitiska tjänster som upphandlats enligt LOU eller i valfrihetssystem enligt LOV inom sina egna befogenheter. I slutbetänkandet av utredningen finns ett förslag
att Lagen (1944:453) om arbetslöshetsnämnd upphävs.
Inga beslut har dock inte tagits omkring utredningen.
Kommunernas formella ansvar på det arbetsmarknadspolitiska området är begränsade, men i
varje kommun ska det fortfarande finnas en arbetslöshetsnämnd som har till uppgift att vidta åtgärder för att förebygga arbetslöshet. Kommunerna har genom lagen därmed en viss allmän kompetens att agera för att hindra arbetslöshet. I dag innehar regionstyrelsen detta uppdrag. Bedömningen är att uppdraget att vara arbetslöshetsnämnd är av övergripande karaktär. Arbetsmarknadspolitiken måste koordineras med tillväxtfrågor, näringslivsutveckling, utbildningsfrågor, infrastruktur och transportpolitik samt socialpolitiska frågor. Det finns ett samband mellan uppdraget som arbetslöshetsnämnd och Region Gotlands samlade arbetsmarknadspolitiska strategi och
de samlade resurserna. Samlat görs därför bedömningen att det därför inte finns någon anledning
att förändra att det formella ansvaret även fortsättningsvis ska ligga på regionstyrelsen.
Arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland

27 oktober 2014 antogs en arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland. Syftet med strategin var att fastställa den politiska viljeinriktningen för arbetet inom det arbetsmarknadspolitiska
området. Den syftade också till att tydliggöra möjligheter och avgränsningar inom området och
på så sätt skapa förutsättningar för att ta beslut om kommande arbetsmarknadsinsatser och samverkansaktiviteter med andra parter.14
Strategin från 2014 föreslås ersättas av ställningstaganden som finns i denna utredning. De flesta
frågorna i strategin från 2014 finns med också i denna utredning.
Se kompetensutmaningen som en väg att ge fler arbete

Sverige befinner sig i en situation där det finns avsevärda svårigheter att lösa de kompetensutmaningar som råder och som med all tydlighet kommer att öka i framtiden. Det handlar bland annat
om att klara personalförsörjningen inom välfärdsområdet, en utmaning som har förstärkts i och
med Coronapandemin.
I Regionens utvecklingsstrategi konstateras att när andelen i yrkesaktiv ålder minskar förstärks
bristen på arbetskraft. En fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska näringslivet upplever redan i
dag svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Inom många offentliga verksamheter är
bristsituationen ännu större. Befolkningsutvecklingen förstärker efterfrågan av välfärdstjänster. 15
https://lagen.nu/sou/2020:41
Arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland. Ärendenr RS 2013/797. Antagen
15 maj 2014, Reviderad 19 juni 2014, RF 27 oktober 2014 § 14
15 Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 6.
13
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Utgångspunkten för utredningen är att situation kan vändas till något positivt. Det handlar i
första hand om att se att den arbetskraft som är arbetslös och har en begränsad arbetsförmåga
kan vara en del av att mildra kompetensutmaningen.
Förslaget från denna utredning är därför att ytterligare förstärka arbetet och sambandet mellan arbetslösheten och komptensförsörjningsutmaningen. Om så görs vidgas rollen för arbetsmarknadspolitiken både i förhållande till samhället som för den egna verksamheten. Regionens roll
som arbetsgivare sätts därmed i fokus.
Det finns anledning att se över de erfarenheterna som redan finns i ett antal kommuner i denna
fråga och sedan utifrån Regionens speciella förhållande utveckla dem16. I det sammanhanget är de
erfarenheter som skapats i projektet Norma av stor betydelse och kan utvecklas ytterligare och få
tydliga mål för vad som ska åstadkommas. Inriktningen i Norma projektet har varit att påverka
attityder och förhållningssätt. I nästa steg måste det handla om att konkret analysera hur många
arbetslösa som kan vara aktuella för ett arbete inom Regionens förvaltningar och vilka eventuella
hinder som kan finnas för att uppnå målen. Regionen måste själv ta ett stort ansvar för fokuseringen, men en möjlighet är att med hjälp av ett nytt ESF-projekt intensifiera arbetet.
Mer fokus på utbildning och kompetensinsatser

Den regionala utvecklingsstrategin betonar utbildningens betydelse. Målet i strategin är att ge en
god utbildningsnivå och goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Den viktiga grunden för att
åstadkomma det är verksamheten i grundskolan och gymnasiet. Att se till att så många unga som
möjligt når grundskolans mål och fullföljer en gymnasieutbildning är mycket väsentligt för Gotlands framtid17.
I dag saknar mer än var tionde elev på Gotland i årskurs 9 behörighet till gymnasieskolan.18 I den
jämförelse som gjorts med liknandes kommuner inom gymnasieområdet uppvisar Gotland ett
sämre resultat. Situationen innebär att mer kan göras för att nå samma resultat som i liknande
kommuner. Det kan handla om att utveckla frånvaroteam, införa obligatoriska avslutningssamtal
om elever vill avsluta utbildningen, mer coachande insatser för gruppen unga som varken arbetar
eller studerar m m.
Samtidigt är den kommunala vuxenutbildningen av stor betydelse för den vuxna målgruppen.
Vuxenutbildningen behöver vara en resurs för arbetslösa och förstärka samarbetet med till exempel det ekonomiska biståndet och arbetsmarknadsinsatserna. Den kommunala vuxenutbildningen
ska sedan kompletteras med de insatser som görs av Regionens folkhögskolor.
Utredningen är medveten om att ett arbete redan nu finns att stärka resultaten inom utbildningssektorn, men menar att den ambitionen måste bli än mer långsiktig och bestående. I annat fall riskerar andra delar av Regionen att få högre kostnader och fler arbetsuppgifter. Elever utan fullföljd gymnasiekompetens riskerar att bli arbetslösa och blir därmed också i högre grad beroende
av ekonomiskt bistånd. Ett fokus bör också finnas om att stärka resultaten inom särskolan eller
för andra elever med olika funktionsnedsättningar. Det finns anledning att ha en hög ambition
vad gäller utbildningsnivå även för dessa grupper.
Som exempel på kommuner kan nämnas Skövde, Örebro, Gävle, Stockholm, Borås; Falkenberg och Hudiksvall. Samtliga har medverkat i ett
ESF projekt där SKR varit ansvarig.
17 Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 3..
18 Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland, sid 19.
16
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Resursanvändning
Ställningstagande:
 Förstärk resurserna för att följa upp de egna insatserna.
 Gör fördjupade omvärldsanalyser vad gäller kostnader och utveckla ett samarbete med liknande kommuner.
 En mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar. Bedömningar är
att det i ett första skede handlar om:
o Nollplacerade19
o Bedömningsteam
o Samordning av praktik och arbetsmarknadsåtgärder
o Långvariga bidragstagare
o Kompetensutmaningen och arbetslöshet
 Arbetsmarknadsåtgärderna har lägre nettokostnader än liknande kommuner. Ett
ekonomiskt tillskott är avgörande för att klara en ökad ambition.
 Kostnaderna för ekonomiskt bistånd förslås förbli en kostnad för en förvaltning,
men hänsyn måste tas till att kostnaderna inte fullt ut är påverkansbara.
 Medel måste avsättas till gemensamma kompetensinsatser för personalen. De
anställda är den viktigaste resursen när det gäller ett förändringsarbete.

Följa upp de egna insatserna och fördjupad omvärldsanalys

I utredningen kan konstateras att en strategiskt och mer omfattande värdering inte görs över de
egna insatserna inom de sakområden som har varit aktuella för utredningen. I en förändrad omvärld måste det finnas en stor beredskap för att anpassa verksamheten efter nya omständigheter. I
annat fall kan arbetssätt och insatser bedrivas utifrån tradition och inte utifrån effekter för målgruppen.
Utredningen föreslår att det avsätts resurser för att mer långsiktigt och intensivt analysera den
egna verksamheten. Det är viktigt för att bli mer effektiv.
I en förstärkt analys behövs också en förbättrad omvärldsbevakning. Den är i dag svag och inte
strategisk. En värdering av andra kommuners erfarenheter måste följas av att också konkret få till
förändringar som utvecklar verksamheten.
Utredningen föreslår för att få till en mer generell omvärldsbevakning att Regionen på olika nivåer utvecklar ett starkare samarbete med kommuner med liknande strukturer och på så sätt konkret kan utbyta erfarenheter och resultat. Ett sådant utbyte måste vara långsiktigt.
En mer ambitiös arbetsmarknadspolitik

I uppdraget för denna utredning ingår inte förslag att förstärka resurser inom arbetsmarknadsområdet. Det är ett rimligt direktiv i en utredning och en ambition när det gäller att varsamt hantera
Regionens kostnader. Det ligger också väl i linje med de långsiktiga politiska målen för Regionen.
Det hindrar inte att en diskussion måste ske om vad som händer inom detta område om resurserna förblir oförändrade. Det handlar bland annat om vilka kostnader som kan tänkas uppstå i
19

Försörjningstagare med långvarig sjukdom utan SGI, sjukpenningsgrundande inkomst.
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andra delar av Regionens verksamhetsområde, t ex inom hälso- och sjukvården eller i form av
ekonomiskt bistånd. Erfarenheterna är många att en högre ambition inom arbetsmarknadsområdet innebär minskade kostnader för det ekonomiska biståndet. Att minska ett utanförskap är
samlat det viktigaste argumentet för en aktiv arbetsmarknadspolitik.
Utredningens uppfattning är att budgetramen för verksamheten inom arbetsmarknadsområdet
behöver ses över och stärkas för att vara hållbar över tid. Regionen har en kostnad på ungefärligen 300 kronor/invånare medan samtliga kommuner har nästan 500 kronor/invånare. Förslaget
är därför att Regionen förstärker resurserna för arbetsmarknadsinsatserna. Främst handlar det om
att stärka insatserna för arbetslösa med bistånd. Kostnadsökningen inom det ekonomiska biståndet har varit bestående under en längre tid och var under senaste året 4 miljoner kronor. Totalt
görs bedömningen att det behövs ett tillskott på två miljoner kronor
Effekten av ett ekonomiskt tillskott är minskade kostnader i andra delar av Regionens organisation. Nedan ger förslag på vad som behöver göras och vad som kan förbättra insatserna och
minska kostnaderna. En resursförstärkning innebär att de föreslagna prioriterade inriktningarna
kan påbörjas och få en ordentlig möjlighet att genomföras. I dag är Regionens arbetsmarknadsinsatser i alltför stor grad beroende av finansiering från Arbetsförmedlingen, Finsam m fl. och har
därmed i begränsad omfattning inte möjlighet att utifrån en egen analys genomföra de mest angelägna satsningarna.
Konkreta satsningar

En högre ambitionsnivå inom arbetsmarknadsområdet där syftet är att ge fler en anknytning till
arbetsmarknaden måste fokusera på vissa speciella utmaningar som är av strategisk betydelse för
att nå målen. I denna utredning kan iakttas några av dessa. En ständig diskussion måste dock
föras om vilka de ska vara över tiden och bygga på en förbättrad analys av de omvärldsförändringar som ständigt sker.
I dagens läge föreslås:
 Nollplacerade bidragstagare inom det ekonomiska biståndet. Gruppen omfattar långvarigt
sjuka utan en sjukpenninggrundad ersättning från Försäkringskassan. Inom enheten för
Stöd- och försörjning görs bedömningen att gruppen är omfattande och står för en stor
del av kostnaderna20. Denna grupp måste fokuseras än mer främst utifrån deras utsatthet,
men även utifrån kostnadsaspekten. Det innebär ett förstärkt samarbete måste ske med
Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen runt målgruppen. På
central nivå finns en tydlig viljeinriktning att Försäkringskassan ska medverka i ett sådant
lokalt arbete.21
 Bedömningsteam. Det behövs en tydlig bedömning av enskilda för att få kunskaper om
orsaken till en bristande förankring till arbetslivet. Det är inte ovanligt att den finansiella
samordningen medverkar i ett arbete runt bedömningsteam. Förslaget är att detta arbete
förstärkts och att överläggningar sker med Arbetsförmedlingen och den finansiella samordningen omkring hur det på bästa sätt kan utformas och finansieras. Hur som helst är
det viktigt för Regionen att ta steg för att stärka denna verksamhet, inte minst utifrån ett
starkare fokus för att undersöka hur den egna verksamheten kan få en större roll för de
redan arbetslösa. HR avdelningen i Regionen är därför viktiga i arbetet.
20
21

216 hushåll av totalt 1324 hushåll 2020, 16 procent.
https://skr.se/download/18.768f1734157858593cb272b1/1475589341435/Viljeinriktning.pdf.
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Alla individer med försörjning av kommunen bör erbjudas stöd för att kunna ta nästa
steg. Vissa behöver endast en bättre information och andra behöver ett mer nära stöd för
att i ett nästa steg kan få ett ordinärt stöd från Arbetsförmedlingen.
Samordning av praktik och arbetsmarknadsåtgärder. Det finns ett behov av en tydlig
praktiksamordning inom Regionen, dvs vilken kontakt till Regionen som ska råda för arrangörerna av de som ska göra praktik och arbetsträning i olika verksamheter. Förslaget
är att tydliggöra för externa och interna aktörer att en samordning nu sker av dessa frågor
för hela Regionens verksamheter. Rimligt är att uppgiften kombineras med ett ansvar för
de arbetslösa som med hjälp av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder blir aktuella
i Regionen. Det behövs en samordning av denna uppgift för att få till en långsiktighet och
en helhetssyn. En sådan fokusering är också viktig för de interna förvaltningarna och för
att ge dem ett stöd och utveckla ett samarbete med alla förvaltningarna omkring praktik
och arbetsmarknadsinsatser.
Behovet har också ökat då förändringen av Arbetsförmedlingen innebär ett större antal
kompletterande aktörer. Samtliga i behov av en tydlig samordning för att hitta arbetsplatser till sina kunder.
Långvariga bidragstagare. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beror i hög grad på det
långvariga bidragsmottagandet.22 Gotland har liksom många andra kommuner en ökande
kostnad för denna grupp. En bättre analys måste göras av orsakerna till utvecklingen och
som syftar till att ett mer intensivt arbete sker med målgruppen. Många gånger handlar
det om en förstärkt samverkan med andra aktörer såsom hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Utredningens uppfattning är att direkta personalinsatser måste avsätts för denna arbetsuppgift.
Kompetensutmaningen och arbetslöshet. I fler kommuner arbetas det med hur man kan
kombinera kompetensutmaningen med att ge fler arbetslösa arbete. I grunden bygger
verksamheten på en analys av vad de anställda konkret gör och om dessa uppgifter kan
utföras av någon annan. På så sätt har det skapats ett antal anställningar som kan var långsiktiga och stabila. Denna utredning föreslår att ett sådant konkret arbete intensifieras i
Regionen. Den kan bygga på en fortsättning av ESF-projektet Norma, men måste konkretiseras så att arbetslösa också får en förankring i arbetslivet inom Regionens förvaltningar. En konkret plan med tydliga mål om antal arbetslösa som ska ges en större förankring i arbetslivet. Den måste innehålla en analys av behovet av stöd till chefer och arbetsplatser för att nå ett uppsatt mål.

Utredningen uppfattning är att konkreta satsningar på ett antal nyckelaktiviteter kommer att medföra att kostnaderna totalt sett för Regionen kommer att minska. De kommer med all sannolikhet
att överstiga de resurstillskott som behövs. Om inte resurserna ökar finns en risk för att kostnadsökningarna fortsätter inom andra delar av verksamheten.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd

Det ekonomiska biståndet är till del omöjligt att påverka. Kostnaderna beror många gånger på
strukturella faktorer där arbetslöshet är den enskilt viktigaste. Andra orsaker till en kostnadsökning är exempelvis antalet nyanlända och förändringar i de statliga ersättningsystemen.

22

Enligt statistikdatabasen Kolada cirka 28 procent av samtliga kostnader, dvs upp emot 20 mnkr.
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Det ska dock inte underskattas att det också finns möjligheter att påverka kostnaderna. Främst
handlar det om vilka konkreta möjligheter till stöd för enskilda som finnas som alternativ till ett
passivt bidragsberoende, men också om hur förvaltningen ser på behoven hos den enskilde.
Många kommuner fokuserar på att den enskilde bidragstagaren har en arbetsförmåga, andra menar att ett ekonomiskt bistånd enbart handlar om en rättighet för den enskilde att få ett ekonomiskt stöd. I denna utredning föreslås ett starkare fokus på att stärka stödet på den arbetsförmåga
som många gånger finns hos enskilda.
Bedömning är dock att det ekonomiska biståndet bör ges speciell uppmärksamhet. Det är inte
rimligt att en förvaltning får bära all den kostnadsökning som kan bli aktuell på grund av strukturella faktorer som man inte kan råda över. Det innebär att en ständig diskussion måste föras om
kostnadsförändringarna mellan regionstyrelseförvaltningen och den förvaltning som har ansvar
för det ekonomiska biståndet. Det måste finnas en stor förståelse för det ekonomiska biståndets
unika roll.
Gemensamma kompetensinsatser för personalen

Ett varaktigt och samlat förändringsarbete för att ytterligare stärka arbetsmarknadsanknytningen
hos enskilda och ge ett samlat stöd måste förankras hos de som arbetar i verksamheterna. Det
måste finnas en gemensam uppfattning om målen och de olika vägarna för att ta sig dit. Utan en
sådan gemensam bild kommer en förändring att misslyckas.
Utredningen förslag är därför att kompetensmedel avsätts för den föreslagna förändringen. Just
nu är det omöjligt att avgöra nivån på vad som behövs. Uppfattningen är dock att den inte ska
vara kortsiktig utan följa förändringen under flera år. Det bör också till del innehålla insatser på
en strategisk nivå då förändringen också måste bli tydlig för en bredare grupp i Regionen. Inte
minst är det viktigt utifrån det samband som finns mellan kompetensutmaningen och arbetslösheten.
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Ansvars- och arbetsfördelning för Regionens verksamheter
Ställningstagande:
 Utgångspunkten är att skapa en organisation där aktiva insatser sätts i centrum
för att därmed ge arbetslösa en starkare anknytning till arbetslivet.
 Förslaget är att sammanföra de verksamheter som har kostnader för arbetslösheten, med de verksamheter som kan minska dessa i form av arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser. De enheter som föreslås samordnas är nuvarande
vuxenutbildning, stöd- och försörjningsenheten, avdelningen för arbetsliv och
etablering, daglig verksamhet och regionens folkhögskola.
 Ge de enheter som ingår i den nya organisationen ett uppdrag att samlat ge arbetslösa en förstärkt anknytning till arbetslivet och betona samtliga förvaltningars
ansvar för att arbeta i den riktningen.
 Utredningen föreslår:
 att det inrättas en egen förvaltning för arbetsmarknadspolitiken inom Regionen.
 att ge förvaltningen en egen politisk styrning
 i andra hand föreslå att de sammanförda enheterna organiseras under Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Utreda
om den studie- och yrkesvägledning som för närvarande finns inom av
delningen för arbetsliv och etablering även i framtiden ska tillhöra den nya föreslagna förvaltningen.
 Förstärk regionalstyrelseförvaltningens uppgift som samordnare, omvärldsbevakare, samt rollen att följa upp och stödja Regionens samlade arbete med arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus.
En egen förvaltning för arbetsmarknadspolitiken inom Regionen

En organisationsförändring är inte naturligt lösningen på en utmaning. I sämsta fall skapar den
nya gränser som ska hanteras och som kan vara lika utmanande som de nuvarande. En fara kan
vara att den nya organisationen tappar kompetens. Bedömningen är att den risken är begränsad.
Under utredningens gång har bedömningen förstärkts för att samordna resurserna runt målgruppen. Det har i de diskussioner som förts funnits en bred gemensam syn att en sådan lösning
skulle vara en fördel för arbetet med målgruppen och Regionen.
Utredningens förslag är därför att samla de mest berörda enheterna inom arbetsmarknadsområdet i en gemensam förvaltning. På så sätt samordnas och förstärks möjligheterna till en aktiv arbetsmarknadspolitik och innebär ett utökat samarbete mellan de delar som ingår i den nya förvaltningen.
Utredningen är medveten om att denna förvaltning kommer att vara en av de minsta i förhållande
till övriga, men den är av strategisk betydelse för Regionen. Fokuseringen på en högre aktivitet
och ambition inom området får på så sätt en stark förvaltning bakom sig som innebär positiva
konsekvenser i samarbetet med andra förvaltningar. Arbetslösheten och kompetensförsörjningen
är en angelägenhet för samtliga förvaltningar och ett fokus blir därför hur andra kan bidra. Fokuseringen att kombinera kompetensförsörjningsutmaningen och arbetslösheten blir på så sätt

Page 272 of 338

25

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar

grunden för ett samarbete med andra förvaltningar. För att vara en motor i en sådan utveckling
krävs en stark position inom den egna Regionen och därför är uppfattningen att det behövs en
egen förvaltning.
Förslaget är att enheterna stöd och försörjning, vuxenutbildning, avdelningen för arbetsliv och
etablering, regionens folkhögskola och den dagliga verksamheten bildar grunden i denna nya förvaltning. De nuvarande enheterna ska ses som likvärdiga och organisatoriskt inrättas på samma
nivå i förvaltningen. Den närmare utformningen av vilka arbetsuppgifter som exakt ska finnas
inom förvaltningen ligger utanför denna utredning och får bedömas i ett senare skede. Avsikten
med förändringen är att tydliggöra förvaltningens huvudansvar och ge förutsättningar att långsiktigt ta sig an utmaningarna inom politikområde.
Förslaget om en ny förvaltning ger den nya förvaltningen ett tydligt samlat ansvar. En uppgift blir
att ge förvaltningen ett större ansvar för att stärka sambandet mellan de olika delarna i den nya
förvaltningens organisation och hur de påverkas av omvärlden och andra aktörers agerande. En
sådan förvaltning ska även arbeta utifrån ett brett perspektiv på arbetslöshetspolitiken utan ska
också tillsammans med regionstyrelseförvaltningen analysera de långsiktiga utmaningarna.
Utredningen föreslår dessutom att den dagliga verksamheten ska tillhöra den nya föreslagna förvaltningen. På så sätt skapas en närhet till de verktyg som behövs för att arbeta än mer aktivt med
målgruppen. Den grupp som är aktuell inom verksamheten har i varierande grad en arbetsförmåga. Det behövs ännu tydligare fokusering på att se den förmåga som finns hos den enskilde
och stärka stödet för att stimulera till aktivitet.23 Det bör betonas att den lagstiftade rättighetslagstiftningen som finns för denna målgrupp ska följas.
I en enkät till kommunerna om år 2019 som 212 kommuner besvarade visar det sig att 39 kommuner har arbetsmarknadsfrågor, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning i samma förvaltning.
25 kommuner ytterligare har angett att man har integration, Kommunala Aktivitetsansvaret
(KAA), ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning i samma förvaltning. Totalt uppgår denna
grupp till 64 kommuner, en tredjedel av de som besvarat enkäten. Det anges inte i vilka kommunstorlekar som den samordningen är mer vanlig.24
I bilaga 2 beskrivs mer i detalj dagens roller och aktiviteter i de olika verksamheterna.
Förvaltningens politiska styrning

Den nya förvaltningen föreslås få en egen politisk nämnd. I och med det får arbetsmarknadsfrågorna en politisk hemvist och den uppmärksamhet som kan krävas i en långsiktigt och framtida
arbete.
Att föreslå en egen nämnd kräver dock en mer noggrann analys och överväganden över dess ansvarsområden. En förändring av nämndstrukturerna måste också anpassas till kommande valet.
Det avgörande syftet med att skapa en mer tydlig politisk styrning är att frågor runt arbetslöshet,
kompetensförsörjning, utanförskap ges en tydlig politisk uppmärksamhet, vilket är av avgörande
betydelse för att nå resultat.
23
24

https://www.oru.se/forskning/forskningsprojekt/fp/?rdb=p1060.
Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2019, Sveriges kommuner och Regioner.
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En eventuell lösning för att inte behöva utöka antalet nämnder är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får ansvaret för denna nya förvaltning. Det krävs i så fall en omfördelning av det
ansvar som för närvarande ligger på den nämnden.
Inordna verksamheterna i den nuvarande organisationen

Ett alternativ är att samla de aktuella enheterna i den nuvarande organisationen. För att betona
den mer aktiva roll som föreslås är det naturligt att samla dessa under Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. På så sätt betonas inriktningen mot
aktiva insatser.
Ett sådant beslut kräver en mer omfattande analys över konsekvenser och arbetsuppgifter för den
nuvarande förvaltningen i sin helhet. Uppfattningen är att arbetsmarknadsfrågorna måste få en
förstärkt roll på förvaltningen. Det finns annars en uppenbar fara att frågorna och den föreslagna
samordningen av enheter tappas bort i den nuvarande förvaltningen, då den redan i dag har ett
stort ansvarsområde.
Studie- och yrkesvägledning

En del av avdelningen för arbetsliv och etablering verksamhet är studie- och yrkesvägledningen.
På många sätt är den verksamheterna inriktad mot och är en resurs för utbildningsområdet och
de verksamheter som finns inom skolans område.
Utredningens förslag är att se över om denna verksamhet fortsättningsvis ska tillhöra den nya
förvaltningen eller om det är mer ändamålsriktigt att de organisatoriskt knyts närmare utbildningsområdet.
Regionstyrelseförvaltningen

Det kan konstateras att en enskild förvaltning inte kan ta det övergripande ansvaret för hela Regionens samlade politik inom ett verksamhetsområde. Det finns anledning att i olika sakfrågor ta
hänsyn till hur andra delar av Regionen berörs och även med samarbetspartners få synpunkter i
olika sakfrågor. Regionstyrelsen måste ha ansvaret för att formellt utse representanter och underteckna externa överenskommelser där det finns ett fokus på hela Regionens verksamheter. En avsikt med denna utredning är att tydliggöra regionstyrelseförvaltningens samordnade roll och för
att utifrån ansvaret för den regionala utvecklingen förstärka samarbetet med ideella och privata
aktörer.
För att kunna ta på sig detta uppdrag måste förutsättningarna stärkas för att det ska vara möjligt
att ta en tydligare roll. Regionstyrelseförvaltningen måste tilldelas resurser så att de kan ta ansvaret för att samordna Regionens samtliga förvaltningar inom verksamhetsområdet. Det handlar
om att regelbundet ge en sammanvägd information till den ansvariga politiska nivån, ge en samlad omvärldsbevakning, analysera framtidsscenarier, samordna och vägleda arbetet i de olika förvaltningarna. Sammantaget ta ansvar för att skapa ett helhetsperspektiv runt arbetsmarknadspolitiken.
I dag har regionstyrelseförvaltningen avsatt del av en tjänst för arbetet med arbetsmarknadspolitiken. Insatsen kan bedömas vara knappt ½ tjänst och fokuserar på arbetsmarknadsfrågor ur ett
folkhälsoperspektiv samt regionalt arbete med ESF-fonden. Det innehåller inte något ansvar att
samordna Regionens förvaltningar. Bedömningen är att ytterligare två tjänster behövs för att full-
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göra den beskrivna rollen. En anställd med inriktning mot analys och omvärldsbevakning, en heltids strateg och en halvtid administratör.
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Samverkan - externt
Ställningstagande:
 De medel som Arbetsförmedlingen har för insatser och åtgärder måste tas tillvara och användas för Regionen.
 En regelbunden och långsiktig planeringsgrupp skapas med näringslivet, civil
samhället och aktuella myndigheter och aktörer för att ytterligare analysera de
kommande utmaningarna och få mer kunskaper om förändringar som kan påverka Regionens agerande.
 En överenskommelse görs med Arbetsförmedlingen omkring antalet som Regionen kan ta emot med hjälp av de statliga arbetsmarknadsinsatserna.
 Den finansiella samordningen är av central betydelse, men behöver få ett större
effektperspektiv.
 Förrehabiliteringsinsatser är i huvudsak en uppgift för den finansiella samordningen.
 Ett större samarbete måste ske med civilsamhället för att betona deras betydelsefulla roll och engagera dessa ytterligare runt utredningens ansvarsområde.
Arbetsförmedlingen

Det regionala kontoret på Gotland har inte en egen budget avseende programmedel utan tillhör
Region Stockholm/Gotland. Det görs en volymplanering utifrån en bedömning av vilket behov
som finns av insatser samt vilka möjligheter som finns att utföra dem. En justering kan sedan ske
under året. Utrymmet för insatser under 2020 för Gotland anses ha varit bra och har inte inneburit någon begränsning i beslut utan det har i stället funnits en svårighet att nyttja medel.
Under 2019 genomfördes en stor organisationsförändring inom myndigheten som påverkade
kontoret. Kontorets tilldelning av personal räknas ut med hjälp av ett flertal nyckeltal. En förändrad medelstilldelning resulterade år 2019 i uppsägningar och dessutom ett antal pensions avgångar. Det medförde en minskning med närmare 20 personer.
Vad gäller lönebidrag har antalet aktuella personer minskat 2020 i förhållande till året innan. Det
var en nedgång med 16 procent. Det finns flera skäl till minskningen. Ett var att Coronapandemin har gjort det svårare att ta emot gruppen på olika arbetsplatser, när fler arbetar hemma. Men
det beror också på andra faktorer såsom en svårighet att ge gruppen det stöd som behövs för att
skapa en trygg förankring på arbetsplatsen. Det fanns också en osäkerhet om gruppens behov
och vad som krävs av en arbetsplats. En annan omständighet som har påverkat är den omorganisation som skett hos Arbetsförmedlingen.
Sammanfattningsvis krävs ett närmare samarbete mellan Regionen och Arbetsförmedlingen omkring vad som kan göras för att de tilldelade resurserna som sammantaget finns för Regionen ska
användas. En analys måste ske av vad som behöver förändras för att arbetsmarknadsstödet kan
användas till det som de är tänkta för. Den kan handla om förstärkt arbetsplatsstöd, bättre långsiktighet, stärkt samarbete och anpassning av de formella kraven m m.
En tydlig och förankrad överenskommelse

Redan i dag finns arenor för samverkan runt olika delfrågor inom arbetsmarknadsområdet och
kompetensförsörjningsutmaningen.
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Målet med utredningen är att skapa bättre förutsättningar för en långsiktigt, stabil och hållbar arbetsmarknadspolitik för Regionen. Det innebär ett behov av ett nära och relevant samarbete med
andra aktörer. Både näringslivet, civilsamhället, andra aktörer och aktuella myndigheter måste engageras i ett gemensamt arbete med målgruppen och för att stärka anknytningen till arbetslivet
för arbetslösa.
Samarbetet bör leda fram till en samlad överenskommelse om roller och åtagande med aktörer.
Den bör vara ständigt föremål för en värdering i ett nära samarbete med aktörer på Gotland.
Samlat är det viktigt är det att stärka det samlade samarbetet med externa aktörer. Syftet är att
rätta ut de oklarheter som kan finnas och försöka skapa en gemensam målbild över de utmaningar, roller och åtagande som finns inom politikområdet.
En speciell uppmärksamhet är att intensifiera samarbetet med de viktiga statliga aktörerna. Som
exempel måste den överenskommelse inom Dua25 som träffades i oktober 2020 följas upp.
Främst handlar det om att analysera om de åtaganden som finns i den också har genomförts. För
att i ett nästa steg bedöma vad som behöver förändras.
Sammantaget är det viktigt att skapa en bild över hur Regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen mer långsiktigt ska samarbete runt gemensamma utmaningar. För Regionens del
kan det vara viktigt att lyfta frågor om till exempel aktiviteter för de med ekonomiskt bistånd,
stöd till arbetsledare för att ta emot arbetslösa, långvarigt sjuka i behov av samordnade insatser m
m.
Den finansiella samverkan (Finsam)

Finsam Gotlands målgrupp är personer i behov av rehabiliteringsinsatser från två eller flera av de
samverkande parterna. Finsam Gotland är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland – med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen
samt utbildningsförvaltningen.
Huvudanledningen till Finsam:s verksamhet är att enskilda med långvarig arbetslöshet, psykosociala eller hälsomässiga problem hamnar i en gråzon mellan olika ersättningssystemen. Detta leder
till en rundgång mellan olika myndigheter/organisationer som resulterar i kortsiktiga och ineffektiva insatser. Genom att samordna insatserna ges förutsättningar för att utveckla en helhetssyn utifrån individens behov. På så sätt skapas möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt.
Finsam samfinansierar JobbSam som riktar sig till gotlänningar, 16-64 år, som behöver samhällets
stöd från flera håll för att närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. Dessutom även
VuxKomp verksamheten som syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete eller studier. Målgruppen är de som beviljats ekonomiskt bistånd och syftet är att de snabbare ska
nå egen försörjning.
Finsam är en viktig verksamhet för samverkan då samtliga aktuella aktörer har samlats i en organisation. På så sätt kan de ingående parterna gemensamt komma överens om angelägna gemen-

25

Delegationen för unga och nyanlända till arbete.
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samma insatser. Det får inte hindra att Regionen också för denna verksamhet ställer höga effektkrav och ser över vad som utförs i förhållande till det som parterna har kommit överens om.
Mycket av de som görs inom Finsam har en inriktning mot de förrehabiliterande insatserna. Något som också Regionen har konstaterat. Denna utredning ställer sig bakom den bedömningen.
Samtidigt kan konstateras att genom att stärka resultaten i utbildningen och erbjuda aktiva insatser förstärks de förrehabiliterande insatserna. Att vuxna ses som en resurs för arbetslivet kommer
att få effekt för hur barnen i familjerna ser på sin egen roll i samhället.
Civilsamhället

Inte minst viktig för att ge arbetslösa en bättre förankring i arbetslivet är hur den totala situationen ser ut för den enskilde. Det behövs många gånger ett stöd också utanför arbetslivet. I de
sammanhangen har civilsamhället en viktig roll att spela..
Det är även av stor betydelse hur civilsamhället kan hjälpa till med att erbjuda arbete och praktik i
sina egna verksamheter. Redan i dag är till exempel Röda Korset viktigt som arbetsplats för arbetslösa. Sammantaget måste arbetet intensifieras omkring hur civilsamhällets insatser kan fördjupas och hur ett förstärkt samarbete kan ske med civilsamhället och föreningslivet.
Det är upp till regionstyrelseförvaltningen att särskilt beakta att den dialogen blir långsiktig och
tydlig. I arbetet är det självklart att den nya föreslagna förvaltningen är en viktig aktör, men också
andra förvaltningar måste involveras.
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Bilaga 1
Statistikbilaga
Inledning
Statistik ska användas med försiktighet. Avsikten med sammanställningen är att få en övergripande
bild över hur Gotland ligger till avseende kostnader och verksamhetsmått inom viktiga områden för
utredningen. Ett högt värde kan antingen tolkas som en medveten politiks fokusering, men kan
också bero på omständigheter som Regionen inte råder över eller andra omständigheter.

I vissa fall har en jämförelse gjort med de så kallade liknande kommuner inom statistikdatabasen
Kolada. I dessa fall innebär det att värdet som visas är ett genomsnittligt värde för de kommuner
som ingår i gruppen.
De områden som varit intressanta för utredningen har bedömts vara: allmänna uppgifter, arbetsmarknadsstatistik, ekonomiskt bistånd och utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen och gymnasieskolan.
Instruktioner för tabellerna
Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Vårt uppdrag är att underlätta uppföljning och
analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas
- Kolada.

I vissa tabeller och diagram används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till
jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/regioner efter sina resultat, och de
bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg.
Tänk på att färgsättningen visar om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra. Den talar
inte om ifall resultatet är bra eller dåligt. Kommunen/Regionen kan ha dåliga resultat jämfört med
andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).
Liknande kommuner/regioner *verksamhetsområde* är en jämförelsegrupp med 7 kommuner eller
regioner som strukturellt liknar den kommun eller den region som är i fokus. Liknande kommuner
som jämförelsegrupp finns på kommunal nivå för olika verksamhetsområden, till exempel grundskola
och äldreomsorg, samt för en övergripande nivå som förutom invånarantal baseras på skattekraft
och strukturkostnad.
Vad gäller vissa nyckeltal står det i beskrivningstexten att ”Detta är ett utvecklingsnyckeltal”. Det betyder att det är ett nyckeltal som kanske inte tagits fram så länge, eller där kvalitetsgranskningen inte
är säkrad, eller där det inte finns en planerad årlig produktion av data. I vissa fall finns inte data för
alla kommuner eller regioner. Utvecklingsnyckeltal är i allmänhet nyckeltal som beskriver kvalitet,
t.ex. från Öppna jämförelser, eller sådana som kommuner och regioner själva tar fram och publicerar
direkt i Kolada.
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Övergripande uppgifter
När en jämförelse har gjort har det skett med kommuner med ungefärligen liknande socioekonomiska utmaningar. Dessa kommuner är: Tanum, Sölvesborg, Hjo, Boden, Sunne, Ystad och Karlsborg.

Kommentar: Begreppet avser vilka nettokostnader som kan förväntas utifrån de strukturella omständigheter som finns för Regionen.
Nettokostnadsavvikelse (%) är ett nyckeltal som anger kommunens nettokostnadsläge relaterat till
förväntad nettokostnad. Måttet utgår från referenskostnaden för varje område. Ett positivt värde anger att kostnadsläget i kommunen är högre än förväntat.
Höga värden finns för flera områden men högst för IFO och låga värden för äldreomsorg.

Kommentar: Hög förvärvsfrekvens. Dock inte högre än andra liknande kommuner.
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Kommentar: Möjligen överraskande lågt värde för Regionen när det gäller företagsklimat.
Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Det handlar om en sammanvägning av olika uppgifter där 100 är
bäst. Bland annat: Nöjd Kund Index, enkätundersökning, företagarnas helhetsbedömning av servicen
i myndighetsutövningen (skala 0-100). Källa: SKR.
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Kommentar: Höga kostnader för de näringsfrämjande åtgärderna. Gotland 993 kr/invånare, Sjöbo
126 kr/inv., Falkenberg 237 kr/inv. och Östersund 470 kr/inv. Denna jämförelse är gjort med kommuner med likartad övergripande struktur.
Uppgifterna avser 2019.
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Regionens arbetsmarknadsstatistik
När det gäller Liknande kommuner i avsnittet om arbetsmarknadsstatistik har den gjorts med kommuner med ungefärligen samma socioekonomi. Någon jämförelse med kommuner med likartad arbetsmarknadssituation fanns inte i Kolada. De kommuner som jämförelsen gjordes med var: Tanum,
Sölvesborg, Hjo, Boden, Sunne, Ystad och Karlsborg.

Kommentar: Arbetslösheten under riksgenomsnittet, 5,2 procent.
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Kommentar: Högt deltagande i arbetsmarknadsåtgärder i jämförelse med andra liknande kommuner.
Realtivt stabilt under de tre senaste åren. Högst har Sölvesborg och lägst Tanum.
Avser de kommunala arbetsmakrnadsåtgärderna.

Kommentar: Höga värden även under ett flertal år.

Kommentar: Gotland följer i huvudsak kurvan för liknande socioekonomiska kommuner.
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Kommentar: Höga värden vid jämförelse med andra liknande kommuner vad gäller resultat vid avslut.
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Kommentar: Nettokostnaderna för de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna ligger under genomsnittskostnaderna för alla kommuner. Avser år 2019.

Kommentar: Vid en jämförelse med liknande kommuner har Gotland en låg nettokostnad. 303 kronor
per invånare år 2019. De flesta andra har högre kostnader.
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Kommentar: Tabellen visar trenden av nettokostnaderna under ett antal år för Gotland i jämförelse
med riket och andra liknande kommuner.
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Ekonomiskt bistånd
När en jämförelse gjorde när det gällde ekonomiskt bistånd gjordes den med kommuner med likartade utmaningar inom Individ- och familjeomsorgen. I den gruppen är det ekonomiska biståndet en
del. Andra är bland annat insatser för barn och unga och missbruksvård. Kommunerna som jämförelsen gjordes med var Tyresö, Falun, Skövde, Karlskrona, Skellefteå, Kalmar och Östersund.

Kommentar: Tabellen är ett utvecklingsnyckeltal där 100 är högsta värde. Tabellen visar att Gotland
ligger i den nedre delen när en bedömning har gjorts av samtliga kommuner.
Indexet baseras på strukturjusterad kostnad för ekonomiskt bistånd. Nyckeltalet normaliseras så att
alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst (högst kostnad) och 100
är bäst (lägst kostnad). För att inte extremvärden ska få för stort genomslag sätts värdet till 0 för
kommuner med värden under percentil 2,5, och 100 för kommuner med värden över percentil 97,5.
Index utgörs av det normaliserade nyckeltalsvärdet.
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Kommentar: Höga värden för Gotland vid en jämförelse med liknande kommuner inom IFO.

Kommentar: Vad gäller andelen vuxna biståndstagare med ett biståndsbehov över tio månader ligger
Gotland i mitten av samtliga kommuner.
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Kommentar: Trenden för Gotland är att andelen vuxna bidragstagare med långvarigt bidragsbehov
ökar En trend som är likartad för också andra kommuner.
Gotland ligger i jämförelse med andra liknande kommuner under de andras värden.

Kommentar: Nog ett vanskligt mått som också variera över åren. Notera att 2020 tycks vara med.
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Kommentar: I denna tabell görs en bedömning i förhållande till befolkningen.

Kommentar: Gotland ligger något i nederkant av värdena för liknande kommuner. Andel av befolkningen.
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Kommentar: Tabellen visar invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll i procent. Gotland befinner
sig i mitten av samtliga kommuner.
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Utbildning
När en jämförelse har gjort med andra kommuner har den gjort med kommuner med liknande utmaningar inom gymnasieskolan när det gäller vuxenutbildningen och gymnasieskolan. Någon jämförbar
grupp för vuxenutbildningen finns inte i Kolada. Kommunerna som jämförelsen gjordes med är:
Skövde, Kalmar, Falun, Varberg, Ängelholm, Mölndal och Östersund.

Kommentar: Gotland ligger lågt vid en jämförelse med liknande kommuner när det gäller andel av invånare med endast förgymnasial utbildning.
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Kommentar: Vid en jämförelse med alla kommuner befinner sig Gotland i mitten avseende gymnasieelever med examen inom fyra år.

Kommentar: Skillnaderna är små om en jämförelse görs med liknande kommuner. Dock ligger Gotland inte bäst till.

Kommentar: Gotland ligger i underkant i resultat avseende gymnasieelever med examen efter fyra år
även om ser till trenden över flera år. Speciellt när det gäller liknande kommuner.
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Kommentar: Tabellen visar gymnasieelever med examen efter tre års gymnasiestudier. Trenden är
ungefärligen densamma som efter fyra års studier.

Kommentar: Kostnaderna för den kommunala vuxenutbildningen är något över den genomsnittliga
kostnaden på drygt 50 000 kronor. En jämförelse med samtliga kommuner.
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Kommentar: Görs en jämförelse med liknande kommuner har Gotland den näst högsta kostnaden.
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Avslutande bedömning
Statistik ska läsas med försiktighet.

Vid denna genomgång har en jämförelse gjort med andra kommuner som strukturellt har en likartad
situation som Gotland. Runt flera områden har också trenden under flera år redovisats. Allt i syfte att
göra en utveckling mer tydlig.
Orsakerna till höga eller låga värden/kostnader är flera. Det kan många gånger vara effekten av en
politisk fokusering där det finns en ambition att uppnå vissa effekter. Det kan också bero på strukturella faktorer som de uppgifter som finns i databasen inte tar hänsyn till. Det kan också vara orsakat
av olika egna beslut som man har eller inte har kontroll över.
Några kommentarer utifrån det som tagits fram;












Gotland befinner sig ofta i mittzonen av många värden. I många aspekter utmärker man sig i
vare sig positivt riktning eller negativ riktning. Möjligen lite överraskande då bilden är att
man har en bättre situation än andra kommuner.
Arbetsmarknadsåtgärder visar bra resultat för insatser mot enskilda. Det ser ut som om man
når målen för verksamheten, dvs. att fler i högre grad får en förankring i arbetslivet.
Arbetsmarknadsåtgärderna har mindre nettokostnader än liknande kommuner. Det innebär
att de resurser som satsas från Regionen är på en lägre nivå än andra liknande kommuner.
Det finns ett samband mellan näringspolitiska insatser och arbetsmarknadsåtgärder. Kommunen har höga kostnader för näringslivsinsatserna till del beroende på dess uppgift som region, men lågt värde för företagsklimat.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beror i hög grad på det långvariga bidragsmottagandet.
Gotland har liksom många andra kommuner en uppåtgående trend av denna grupp.
Det ekonomiska biståndet befinner sig ofta i mitten av de uppgifter som har tagits fram.
Kostnaderna för den kommunala vuxenutbildningen ligger något i överkanten i jämförelse
med andra kommuner. Beror till del på att Gotland inte kan använda sig av utbildningsplatser
i någon annan kommun.
Gotland ligger under värdarna för liknande kommuner när det gäller fullständig gymnasiekompetens både avseende efter tre om efter fyra år. Utvecklingen har varit bestående under
ett antal år. En fullständig gymnasiekompetens är av avgörande betydelse för att senare få
en förankring på arbetsmarknaden och samtidigt minska behovet av bidrag.
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Bilaga 2
Kort beskrivning av Regionens roller och huvudsakliga aktiviteter.
Kommunens allmänna roll

Kommunallagen ger kommunen ett stort utrymme att bestämma vilken verksamhet de vill bedriva inom ramen för sin allmänna kompetens:
2 kap 1§. Kommunen får själv ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av
staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.
Kommunen har genom lagen (1044:475) om arbetslöshetsnämnd getts viss allmän kompetens att
agera för att hindra arbetslöshet. Uppgiften är att främja kommunala åtgärder för att förebygga
arbetslöshet eller minska verkningarna av det. Inom Region Gotland är det regionstyrelsen som
har uppdraget.26 Ansvaret för denna det föreslås ligga kvar på regionstyrelsen, då det berör också
andra förvaltningar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i dag det politiska ansvaret för de konkreta arbetsmarknadsinsatserna . I förvaltningen finns även den kommunala gymnasieskolan, folkhögskolan,
vuxenutbildningen, den samlade studie- och yrkesvägledningen, mottagandet och etableringen av
nyanlända invandrare och kvotflyktingar, den öppna ungdomsverksamheten i Region Gotland
samt de kommunala sommarjobben för ungdomar i åldern 13–18 år.
Daglig verksamhet

Drygt 300 individer har beslut om daglig verksamhet enligt LSS och ett 30-tal beslut om sysselsättning enligt SOL. Vissa individer har mer komplexa och stora nedsättningar som gör att de
kanske aldrig når reguljär arbetsmarknad, men en ökande andel av de yngre som får någon av
dessa insatser kan med riktat stöd och handledning nå en anställning med exempelvis lönebidrag.
Personer med funktionsnedsättning ska också innefattas i visionen om breddad rekrytering.
Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen omfattar: kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå,
yrkesvux och yrkeshögskoleutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).
De studerande är över 20 år och vill många gånger komplettera en tidigare utbildning, läsa in behörighet för högre studier, höja kompetensen inom ditt nuvarande yrke eller skaffa dig utbildning
på ett nytt yrkesområde.
Inom vuxenutbildningen studerar cirka 1 500 elever på hel- och deltid under året och det finns
cirka 70 medarbetare.
Det statliga uppdraget för skolväsendet regleras i skollagen (2010:800) och innebär kortfattat att
vuxenutbildningen ska:


26

arbeta för att fler studerande når de nationella målen

Arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland. Antagen 15 maj 2014, Reviderad 19 juni 2014. RF 27 oktober 2014 § 14
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ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling
och ett aktivt deltagande i samhällslivet

Avdelningen för arbetsliv och etablering

Tillsammans med Arbetsförmedlingen hjälper avdelningen för arbetsliv och etablering arbetssökande att hitta praktik-, arbetsträningsplatser samt offentligt skyddade arbeten i någon av Regionens egna verksamheter.
Regionen tillsätter ett hundratal tjänster runt om i de olika verksamheterna till personer som av
olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Till exempel tjänster inom vården och skolan. Det kan
handla om till exempel extratjänster, offentligt skyddade anställningar (OSA) och introduktionsjobb.
Det finns inom avdelningen två samfinansierade verksamheter med den finansiella samordningen
på Gotland. De är:
 JobbSam är en verksamhet som finansieras av den finansiella samordningen och som riktar sig till gotlänningar, 16 -64 år, som behöver samhällets stöd från flera håll för att
närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. Målet är att med nära stöd, inom
12 månader, hitta en hållbarhet i arbetsträning eller i studier. Ett nära stöd innebär en
coach som med praktiskt och socialt stöd följer deltagaren under hela insatsen. Behovet
av JobbSams insatser styrs av individens motivation och förutsättningar att nå sitt mål.
Genom JobbSam samverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland. Insatsen genomförs av avdelningen för arbetsliv och etablering.
 VuxKomp vars verksamhet syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete eller studier. Målgruppen är de som beviljats ekonomiskt bistånd och syftet är att de snabbare
ska nå egen försörjning. Planen kan innehålla studie- och yrkesvägledning, stöd i jobbsökande, praktik, miniföreläsningar, studiebesök hos arbetsgivare, arbetsträning, friskvård m.m.
Nedan ges en beskrivning av antal och kön i olika aktiviteter.
Enhet
Vuxkomp
Jobbsam
Unga Jobb
OSA
Extra
Summa

Kvinnor2019
22

Män 2019
60

33
28

Kvinnor2020
25
9
3
18
47

Män 2020
63
2
7
35
13

Inskrivna år
2019
82
0
0
51
74

Inskrivna år
2020
88
11
10
53
60

18
46
86

121

102

120

207

222

Stöd- och försörjningsenheten

Om den enskilde inte kan försörja sig själv och sin familj kan en ansökan göras om ekonomiskt
bistånd. .Det ekonomiska stödet är vanligen en tillfällig lösning fram till att du har en annan inkomst.
Under perioden jan-aug år 2020 har 20 procent fler hushåll aktuella på grund av arbetslöshet jämfört med samma period år 2019. Ökningen är densamma i alla ålderskategorier.
De som uppbär ekonomiskt bistånd är inte en homogen grupp, en grupp mellanlandar på ekonomiskt bistånd under några månader och är sedan självförsörjande. Bland de som blir kvar under
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längre tid kan man dock se flera gemensamma drag som: låg utbildningsnivå, liten erfarenhet av
arbete, begränsat nätverk, återkommande psykisk ohälsa, diffusa missbruksproblem, många ensamstående män med traditionell syn på möjligt arbete, utlandsfödda med begränsat språk.
Gotlands folkhögskola

Huvudman för Gotlands folkhögskola är Region Gotland. Sedan några år tillbaka ingår folkhögskolan som en del av verksamheterna i Utbildnings och arbetslivsförvaltningen och sorterar under Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som även utgör folkhögskolans styrelse. Folkhögskolan har två väl fungerande enheter i Hemse och Fårösund.
Gotlands folkhögskola är en viktig aktör i samhällsutvecklingen och deltar aktivt i lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Folkhögskolan har under året deltagit i den regionala kompetensplattformen och samverkar med flera av de andra utbildningsanordnarna på ön.
Ungefär hälften av de studerande på folkhögskolan kommer från fastlandet, och 46 av dessa
valde att skriva sig på Gotland under 2019.
Genomförda kurser 2019, en översikt:
 Allmänna linjen. Deltagarna läser de ämnen som ingår i grundläggande behörighet till en
högskola.
 Ella Music. En musiklinje som vänder sig till kvinnor och transpersoner som vill satsa på
musik
 Fotoutbildning.
 Etableringskurs. Detta är en 6-månaders kurs och är ett regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet som riktar sig till nyanlända invandrare.
 Svenska från dag 1. Kursen riktar sig till asylsökande personer och finansieras genom ett
särskilt anslag från Regeringen via Folkbildningsrådet.
 SFI. I januari 2016 fick Gotlands folkhögskola tillstånd av Skolinspektionen att bedriva
kurser i SFI.
Totalt antal deltagarveckor var 2019 12 228, vilket var ungefärligen på samma nivå som 2018.
Den enskilt kurstypen vare Särskilda kurser med över 4 000 deltagarveckor. SFI, etableringskurs
och Svenska från dag 1 stod för cirka 3 700 deltagarveckor 2019.
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En väg in
Uppdraget syftar till:
✓ att göra en granskning/översyn av nuläge samt skapa en bild av önskat
läge både internt men också hos externa aktörer som på olika sätt är
intressenter för enhetens insatser
✓ att förenkla processen för individerna samt skapa en mer effektfull
bemanningsfördelning

Uppdragets mål:
✓ Skapa kundnytta genom att individens behov skall vara centralt genom
hela processen.
✓ Skapa verksamhetsnytta genom att medarbetare på bredare front
samarbetar och skapar de insatser enheten erbjuder individen.
✓ Skapa samverkansnytta genom att tydliggöra och förenkla vägen in till
enhetens insatser för remitterande part.
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SKR:s innovationsguide

Individ
o
o

o
o

o

o

Personcentrerat &
holistiskt
Arbeta med flera insatser
samtidigt, t ex
arbetsträning kombinerad
med en hälsoinsats
Kontinuerliga insatser
utan avbrott
Ha en handledare som
tror på individens
förmåga att komma till
arbete.
Ha samma
handledare/coach under
hela perioden.
Hela tiden ha fokus på
arbete/studier

o
o
o
o
o

Mål En väg in

Verksamhetsutveckling

Coach/handledare/
assistent/handläggare

Utvärdering av
individprocessen.
Lärande.

Mål VP

ARBETSLIV & ETABLERING

Uppstart
Kartläggning
Matchning
Uppföljning av lösning
Planering och uppföljning
av stödaktiviteter
Ny matchning

o

EN VÄG IN
✓

Medskapande

Vägledningscentrum

✓ …
✓ ...

Dokumentation
för deltagare

Forskningsstudien BIP -

Samhällsorientering

MÅLGRUPP

"Invånarplats"

Individen
når eller
närmar sig
egen
försörjning

Digitial
kompetens

Studievägledning
Validering

START

Människa

Kartläggning

Matchning

o

Resurser för arbetsliv

o
Ny matchning

• Framtagande
och testande av
olika
matchningsmöjligheter
• Studievägledning

o

o

Långtidsarbetslös
Inventering av
resurser och
förutsättningar

Att tänka på:

Bedömning
arbetsfömåga

Erfarenheter

• Gruppinfo
• Individuellt
startmöte

Mål/riktning

• Arbete (inkl.
Feriejobb, OSA,
Extratjänst)
• Studier
• Eget företagande
• Arb.trän &
praktik

Uppföljning &
utvärdering

Supported
Education &
Supported
Employment

Nyanländ

o
o

o
o
o

Sjukskriven
o

SAMVERKAN
Intressenter

Boende
AF

FK

SOF

UAF

HSF

Akt.ersättning

Stöd &
försörjn.

WG

Reko

OOF

Grundskola

HAB

Sjukpenning

Psyk
Sjukersättn.

VUX

AF/FK
samarbetet

Folkan

Skattemynd.
Migr.myn.

Tid i insats är individuell.

Samverkan

STÖDAKTIVITETER

Individdriven
Externt & internt

Nätverk
Familj

Hälsa

Privatekonomi

…

•

Aktiv kö (PULS) i väntan på start.
Finansieras av Finsam
Ingångsgrupp vs
kartläggningsteam (ordval) Hur
sker mottagandet?
Jobbskuggning som
insats onboarding?
Kollegialt lärarande (bl a
handledning) ”Rabbelmöte”
Sjuhärad
Metoder: ACT Livskompassen,
Jobmatch Talent, IPS, SEdu,
SEmp, MI, Naturbaserad Act
Plusaktivitet ? Studiesteget
(Puls). Inför studiestart.
Progressionskort BIP som
dokumentation
Remitterande part äger ärendet
…..........................................
Skapa metodbank
"Metodteam"
Värdegrund - formulera

Organisatoriska
utmaningar

Påverkan organisation

Organisera sig utifrån
individens behov, lägga stödet
på rätt nivå. Individualisera
stödet. Inte att blanda ihop med

o

o

enskilt stöd.
SYV

Arb.markn.handl

Arbetsterapeut

Coach

Integr.handl

Integr.ass

Samordnare

Handledare

Enhetschef
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Avdelningschef

Intendent

Kommunikatör

Samlat
nätverk

Bättre
självkänsla/
självförtroende
Minskat
antal vårdkontakter

Arbetslivskunskap

Positiva effekter

Självständighet

Individdriven
Externt & internt

Friskvård
& Hälsa

Skapa
SAMVERKANSNYTTA
genom att tydliggöra
och förenkla vägen
in till enhetens
insatser
för remitterande
part.

Skapa
VERKSAMHETSNYTTA
genom att
medarbetare
på bredare
front samarbetar och
skapar de
insatser enheten
erbjuder individen.

Skapa KUNDNYTTA
genom att individens
behov skall vara
centralt
genom hela processen.

Samverkan

PLUSAKTIVITETER

Individportfölj
av deltagare

faktorer som leder till arbete

Medborgarplats 2022

Kvalitet - Alla som
nyttjar Region
Gotlands tjänster
upplever att det är
lätt att komma
i kontakt med
berörd verksamhet
inom regionen och
att
de kan vara medska
pande och
blir respektfullt
bemötta.

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

Ekonomisk
hållbarhet - Ökad
befolkning i
arbetsför ålder.

Risk att placeras i färdiga
insatser utifrån effektivisering
och organisation.

o
o
o

SKR - Fullföljd
utbildning
Region Gotland
Arbetsmarknadsutredning
DUA
ESF-projekt React
RUS
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Individ
o
o

o
o

o

o

KVALITET - Alla som nyttjar
Region Gotlands tjänster
upplever att det är lätt att
komma i kontakt med
berörd verksamhet
inom regionen och att
de kan vara medskapande
och blir respektfullt
bemötta.

Coach

Personcentrerat &
holistiskt
Arbeta med flera insatser
samtidigt, t ex
arbetsträning kombinerad
med en hälsoinsats
Kontinuerliga insatser
utan avbrott
Ha en handledare som
tror på individens
förmåga att komma till
arbete.
Ha samma
handledare/coach under
hela perioden.
Hela tiden ha fokus på
arbete/studier

o
o
o
o
o
o

Uppstart
Kartläggning
Matchning
Uppföljning av lösning
Planering och uppföljning
av stödaktiviteter
Ny matchning

ARBETSLIV & ETABLERING

EKONOMISK HÅLLBARHET
– Ökad befolkning i
arbetsför ålder.

Mål VP

EN VÄG IN
Mål En väg in

Verksamhetsutveckling
Utvärdering av
individprocessen.
Lärande.

SOCIAL HÅLLBARHET – Alla
fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett
livslångt lärande.

Medborgarplats 2022

PLUSAKTIVITETER
Samhällsorientering

Forskningsstudien BIP -

Skapa KUNDNYTTA
genom att individens
behov skall vara
centralt
genom hela processen.

Samverkan

Skapa VERKSAMHETSNYTTA
genom att medarbetare
på bredare front samarbetar och
skapar de insatser enheten
erbjuder individen.

Skapa SAMVERKANSNYTTA
genom att tydliggöra
och förenkla vägen
in till enhetens insatser
för remitterande part.

Individdriven
Externt & internt

Arbetslivskunskap

Friskvård
& Hälsa

Digitial
kompetens

Studievägledning

Bedömning
arbetsfömåga

Gymnasiefixarna

Resurser för arbetsliv

Dokumentation
för deltagare

faktorer som leder till arbete

Individportfölj
av deltagare

MÅLGRUPP
KAA

Erfarenheter

Ny matchning

Långtidsarbetslös

START

• Gruppinfo
• Individuellt
startmöte

Kartläggning

Inventering av
resurser och
förutsättningar

Människa

Matchning

• Framtagande
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Förvaltning

1. Inledning
1.1 Bakgrund

Arbetsmarknad- och Integrationsenheten har idag flertalet olika verksamheter med varierande eller snarlika insatser för individer i behov av stöd för att nå eller närma sig egen försörjning via arbete och/eller studier.
I dagsläget sker remittering/inskrivning till enhetens verksamheter på olika dagar, med till
viss del olika förutsättningar och olika kriterier för remittent att ha kunskap om inför ett inskrivningsförfarande.
Utifrån detta blir det verksamhetens ramar som styr individens tillhörighet och ej individen
behov som styr handlingsplan och insats, vilket försvårar en obruten process för den enskilde.
För att på ett bättre sätt kunna möta upp de behov som individer i behov av stöd i form av
arbetsmarknads- och vägledningsinsatser bedömer projektägaren att det finns ett behov av
en översyn av möjligheten till en smidigare process vid inskrivning, genomförande och utskrivning.
1.2 Syfte

Att ta fram ett förslag för inskrivning/remittering – kartläggning – handlingsplan och genomförande – uppföljning – avslut för individer i behov av enhetens insatser.
Förslaget skall presenteras för styrgruppen för att beslut om implementering skall kunna
tas.
1.3 Effektmål

Syftet med projektet är att göra en granskning/översyn av nuläge samt skapa en bild av
önskat läge både internt men också hos externa aktörer som på olika sätt är intressenter för
enhetens insatser. Projektet syftar också till att förenkla processen för individerna samt
skapa en mer effektfull bemanningsfördelning.
Mål:
 Skapa kundnytta genom att individens behov skall vara centralt genom hela processen.
 Skapa verksamhetsnytta genom att medarbetare på bredare front samarbetar och
skapar de insatser enheten erbjuder individen.
 Skapa samverkansnytta genom att tydliggöra och förenkla vägen in till enhetens insatser för remitterande part.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-01-18

1.4 Projektmål

Projektet skall ha individens behov i centrum och riktningen skall vara att skapa en obruten
och kvalitativ process. Inspel hos berörda verksamheter internt och samverkansparter externt skall ha tagits i beaktan i samband med framtagandet av förslaget. Vidare skall omvärldsanalys göras för att ta stöd ifrån andra liknande verksamheter och deras arbetssätt.
Dock skall förslaget anpassas till Gotlands unika förutsättningar.
1.5 Projekttid

Projektstart: 2021-02-01
Projektet avslutas: 2021-08-31
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Förvaltning

2. Styrning och ledning
2.1 Projektägare

Anna Myhr, chef Arbetsmarknad och Integration
2.2 Projektledning

Johanna Hagelqvist Olsson och Johannes Hedlund har uppdraget att leda verksamhetsutvecklingen i En väg in.
2.3 Projektstyrgrupp

Anna Myhr, chef Arbetsmarknad och Integration UAF
Tom Vigström, enhetschef bi, Arbetsmarknad och Integration, UAF
Eva Flemming, enhetschef bi, Arbetsmarknad och Integration, UAF
Projektledare
2.4 Arbetsgrupp

Margaretha Hilltorn Bogren, Mikael Bergman, Lotta Lennartsdotter, Emmeli Looström
(Någon från OSA/extratjänster samt integration = Annica Reeim? och Latifa Lachidy?)
2.5 Intressenter

Gunilla Eriksson, Socialsekreterare, SOF
Helena Tiricke, Förste Socialsekreterare, SOF
Aleksandar Lazarevski, Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen
Therese Nilsson, Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen
Jessica Westerlund, rehabkoordinator psykatrin, HSF
Hanna Ginzel, handläggare, Försäkringskassan
Sara Gräll, Arbetsterapeut Hab/Rehab, HSF
Marie Hörnell, Arbetskonsulent Daglig verksamhet och Sysselsättning, SOF
Arbetsgivare – internt och externt
Andra – kan variera över tid och beroende på fråga
2.6 Beslutspunkter

Styrgruppen fattar ett antal centrala beslut under projektets gång. Antalet beslutspunkter
varierar beroende framför allt på projektets komplexitet. Obligatoriska punkter är beslut
om:
∙ Godkänna projektdirektiv (BP1)
∙ Godkänna projektplan (BP2)
∙ Godkänna slutrapport (BP4)
∙ Beslut om att avsluta projektet (BP5).

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-01-18

3. Beskrivning och avgränsning
3.1 Projektbeskrivning

Projektet skall följa idén om en god och nära process för den enskilde individen som möjligt. Idén med En väg in till Arbetsmarknad- och Integrationsenhetens insatser skall leda till
förenklad och tydlig väg för såväl remittent som individ med individuellt upprättad handlingsplan och där enhetens hela utbud av insatser skall kunna erbjudas med individens behov som grund.
Projektet skall ta hänsyn till hela flödet: inskrivningsförfarande – genomförandeperioden
och uppföljning under genomförande – avslutningsförfarande.
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Projektet skall ta hänsyn till tidigare överenskommelser och se till att samtliga parter är delaktiga i framtagandet av En väg in processen.

4. Ekonomi
4.1 Projektbudget

Projektägaren anger hur detaljerat kostnader ska redovisas. Externa kostnader - samt intern tid som interndebiteras - ska alltid budgeteras. Kostnader i form av intern arbetstid kan redovisas, men det är inget
krav i modellen.
Projektet skall se inom ramen för ordinarie ekonomiska ram, och inget ekonomiskt tillägg
görs i budget. Bedömningen är att projektet skall innebära effektivisering av enhetens resurser på sikt och därför prioriteras detta.
Budgetpost/aktivitet
Projektledning 25% av arbetstid för 2 medarbetare ??
Tid för arbetsgrupp 2 h/vecka per medlem
Tid för styrgrupp 0.5 h i månaden (Sker i sammanslutning med styrgrupp Jobbsam)

Summa
48 tkr
28 tkr

4.2 Kodsträng
Ansvar

Organisation

Konto

Verksamhet

Aktivitet

7450

5. Rapportering och resultatöverlämning
5.1 Återrapportering

Återrapporteringen från projektledare till projektägare skall ske varannan vecka. Vid avstämningarna skall projektledaren föra dialog med projektägaren om hur arbetet fortskrider,
vilka hinder som eventuellt uppdagats tillsammans skall projektägare och projektledare
komma fram till hur man kommer vidare.
Projektledare bokar in träffarna med projektägare.
Förstudien skall rapporteras i sin helhet i en skriftlig rapport.
5.2 Överlämning av resultat

Projektets styrgrupp skall mottag skriftlig rapport, godkänna denna och ta beslut om nästa
steg vid projektets slut senast den 31 augusti 2021

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-01-18

6. Underskrift.

Datum, namn, befattning
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Tjänsteskrivelse

GVN 2021/126
8 juni 2021

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Beslut om att undanta 2021 års verksamhet i kommande
bidragsberäkning
Förslag till beslut

2021 och 2022 års bidrag kommer att baseras på åren 2017–2019,
 2023 års bidrag kommer att baseras på åren 2017–2019 och
 2024 års bidrag baseras på 2018–2019 och 2022, under förutsättning att
nuvarande bidragssystem i övrigt inte förändras.


Folkbildningsrådet har med anledning av den rådande pandemin tagit flera beslut om
dispenser för att underlätta studieförbundens verksamhet. Ett beslut som tagit
gällande bidragsberäkningen är att undanta 2021 års verksamhet som underlag för
kommande bidragsberäkning, genom att i stället använda närmast föregående
årsvolym i bidragsfördelningen för år 2021, 2022, 2023 och 2024. Det vill säga:
2021 och 2022 års bidrag kommer att baseras på åren 2017–2019,
 2023 års bidrag kommer att baseras på åren 2017–2019 och
 2024 års bidrag baseras på 2018–2019 och 2022, under förutsättning att
nuvarande bidragssystem i övrigt inte förändras.


Bedömning

Förvaltningen har i dialog med studieförbunden kommit fram till att det är klokt att
följa folkbildningsrådets beslut om att utesluta år 2020–2021 i kommande
bidragsberäkningar.
Beslutsunderlag
Folkbildningsrådet.se
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Studieförbunden
1 (1)
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag
GVN § 8

Sammanträdesdatum 2021-02-08

GVN § 8

Investeringsplan 2022–2032

GVN 2021/59
GVN au § 6

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

att komplettera uppdraget till förvaltningen som gavs på nämnden i oktober
gällande Herkulesvägen i Visby. Tilläggsuppdraget är att utreda en flytt av
utbildningen anläggningstekning från Lundbygatan och eventuella andra
utrymmeskrävenade undervisningar som idag har ont om utrymme och bedrivs i
bristfälliga lokaler.
 att investeringsplan uppdateras med tilläggsyrkandet innan den skickas in till
regionstyrelsen och att investeringsplan för år 2022–2032 godkänns


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.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Kjell Genizt (C) föreslog att komplettera uppdraget till förvaltningen som gavs på
nämnden i oktober gällande Herkulesvägen i Visby. Tilläggsuppdraget är att utreda
en flytt av utbildningen anläggningstekning från Lundbygatan och eventuella andra
utrymmeskrävenade undervisningar som idag har ont om utrymme och bedrivs i
bristfälliga lokaler.
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att investeringsplan uppdateras med
tilläggsyrkandet innan den skickas in till regionstyrelsen och att investeringsplan för
år 2022–2032 godkänns
Ordförande ställer proposition på båda förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-29
Investeringsplan 2022–2032
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)
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Tjänsteskrivelse

GVN 2021/74
6 september 2021

Rolf Andersson
Försörjningschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delrapport från Utredning om lokaler inom gymnasiet och
vuxenutbildningen.
Förslag till beslut

Informationen tas emot
 Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att genomföra de aktiviteter
som redovisats.
 Förvaltningen ges i uppdrag att Wisbygymnasiet och Vuxenutbildningen har
tillgång till lokaler som är tillräckliga för framtida prognoser och nämndens beslut.


Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att projektet genomförs enligt följande huvudpunkter:
 Alla lokaler skall benämnas enhetligt oavsett skolform
 All schemaläggning av lokaler skall ske gemensamt med Skola 24 som verktyg
 Tidsramarna för Vux utökas för att möjliggöra bättre utnyttjande av lokalerna
 Anläggningsteknik får nya lokaler i anslutning till dagens övningsområde
 Inhyrda lokaler i Telefonen 4 (Flextronicshuset) sägs upp fr o m 2023.
 Inhyrd paviljong på Hackspetten 17 (Komvuxhuset) sägs upp och de
permanenta lokalerna rustas upp enligt beviljade medel i strategisk plan och
budget.
 Kontorsutrymmen frigöres för Komvux i de lokaler som idag används av
Barn- och elevhälsan samt Arbetsliv och etablering. På detta sätt frigörs
lektionssalar som idag används som kontor.
 Projektet skall erbjuda alternativa lokaler för Barn och elevhälsan samt för
Arbetsliv och etablering.
 Information: Polhemskolan kommer tills vidare att vara 1* F-6 och kommer
inte att expandera till 2* F-6.
 Gymnasiet och Vux får i uppdrag att minimera de tider som lokalerna ej
utnyttjas så att kapacitet frigöres för framtida elevökningar. Utgångspunkt
1 (3)
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skall ske från den genomförda nulägesanalysen som i detalj visar hur
lokalerna utnyttjas
Strategisk lokalplanering och eventuella investeringsförslag skall följa av projektets
förslag.
Bakgrund

Efter evakueringsåren och invigningen av det nya Sävehuset har ett antal ytterligare
flyttar genomförts:


El och Energiprogrammets (EE) inriktning för Dator och kommunikation
har flyttat till Solrosenområdet. WG har därmed lämnat Hackspettenområdet
och lämnat plats för bl. a Polhemskolan och expansionen av
Vuxenutbildningen, arbetsmarknads och integrationsenheterna.



Anläggningsteknik finns kvar med sina lokaler och körgård på Lundbygatan.



Naturbruksprogrammets yrkeskurser upphandlas av en leverantör med
tillgång till djur och åkrar.
En fördjupad förstudie gjordes för att flytta (VF), (RX) samt (EEs) inriktning för
Elteknik till Fordonshuset på Solrosen. I förstudien har även ingått att Bygg- och
anläggning (BA) flyttar till en nybyggd bygghall i anslutning till de övriga
programmen. Den preliminära kostnaden för detta förslag beräknades till 150–200
MSEK vilken ansågs för hög varför programmen beräknas kvarstå i befintliga men
nyrenoverade lokaler.
Med anledning av att förstudien översteg den förväntade kostnaden har nämnden
beviljat medel för upprustning och anpassning av lokalerna för VF, EE, RX och BA.
Kostnaden för att anpassa och renovera dagens lokaler uppgår till ca 8 MSEK. Detta
innebär att befintliga lokaler renoveras till väl fungerande undervisningslokaler för
yrkeskurserna för gymnasieprogrammen och vuxenutbildning
Ärendebeskrivning

Nämnden har beslutat att förvaltningen genomför ett projekt med syfte att säkerställa
att dagens tillgång till lokaler för Wisbygymnasiet och Vuxenutbildningen är
tillräckligt för framtida behov. Utgångspunkt är den genomförda analysen som i
detalj visar hur lokalerna utnyttjas. Analysen visar också när bristerna är som störst
och när det finns utrymme för högre beläggning. Analysen visar även hur
förändringar av ramarna (klockslag och lovdagar) påverkar salarnas tillgänglighet.
Alla salar och verkstäder inom Gyvux skall ses som gemensamma.
Den del av dagens vuxenutbildningslokaler som är inhyrda (Delar av Gesällgatan och
Flextronicshuset) skall avyttras och projektet skall inom övriga befintliga
lokaler omplanera så att verksamheterna får plats.
De verktyg som projektet skall använda är bland annat förändrad starttid, sluttid,
lovdagar etc.
Strategisk lokalplanering och eventuella investeringsförslag skall följa av projektets
förslag.
Resultatet skall även kunna användas vid de omfattande renoveringsarbeten som
planeras på Vux, WG-norr och Polhemhuset så att lokalerna motsvarar vad de båda
verksamheterna efterfrågar.
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Mål för fortsatt arbete:

Att föreslagna åtgärder genomförs enligt de medel som beviljats i strategisk plan
och budget.
 Att undervisningen genomförs utan störningar från projektet
 Att synergier uppnås mellan de olika skolorna genom
en vidareutvecklad gemensam eller transparant schemaläggning. Gemensam
schemaläggning fr o m höstterminen 2022.


Bilaga
Bildspel ”info till GVN 2021_09_16”
Beslutsunderlag
Beslut om Wisbygymnasiet Campus WG, Förslag om renovering av befintliga lokaler på norr. GVN
2017/100
Rapport Förstudie Campus WG
Projektdirektiv Gyvux lokalbehov
Beslut i GVN 2021-03-09

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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GVN 2021/133, BUN 2021/466
7 september 2021

Maria Benczy
Verksamhetschef elevhälsan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

RF § 89. Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar
Förslag till beslut


Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram prioriterade aktiviteter som skrivs in i
verksamhetsplanen 2022 i ett samlat grepp utifrån följande områden:
o 1) RF § 89. Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar
o 2) Omställningen till God och Nära vård
o 3) Folkhälsopolitiska programmet God jämlik och jämställd hälsa

Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat att nämnderna får i uppdrag att beskriva hur de
arbetar vidare med prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Detta
inom ramen för det folkhälsopolitiska programmet God jämlik och jämställd hälsa.
Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2022.
Utifrån i fullmäktige beslutade styrdokument, är det i slutändan nämnderna som
ansvarar för att ändamålsenliga och tillräckliga aktiviteter planeras och genomförs för
att påverka utvecklingen i rätt riktning. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en
ökad samverkan mellan förvaltningarna i verksamhetsplaneringsprocessen skapar
goda förutsättningar för att nå större måluppfyllelse gällande att minska och
förebygga livsstilssjukdomar. Det är praktiskt inte möjligt eller önskvärt att lyfta ut
enskilda prioriterade aktiviteter, utan det behövs ett samlat och brett engagemang
från samtliga verksamheter om resultat ska uppnås.
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Regionen bedriver utifrån fullmäktigebeslut för närvarande ett omfattande arbete
inom ramen för God och nära vård. Det är ett reformarbete för ett hållbart hälso-och
sjukvårdssystem där en gemensam målbild och färdplan för omställningen på
Gotland har tagits fram. Den utgår ifrån insikten att en omställning behövs till ett
välfärdssystem som fokuserar mer på hälsa än på sjukvård. Att ha goda vanor i
vardagen förebygger flera av de sjukdomstillstånd som idag är vanliga. Utan
omställning och med den demografiska utvecklingen kommer belastningen på
vården och omsorgen öka. Behovet av goda levnadsvanor handlar därför även om
samhällets förmåga att fortsätta erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.
Ärendebeskrivning

Att stärka medborgarnas förutsättningar och möjligheter till goda levnadsvanor är ett
sätt att strategiskt arbeta för att utjämna skillnader i hälsa. En frisk och välmående
befolkning är grunden för ett socialt hållbart samhälle och skapar förutsättningar för
välstånd och ökad tillväxt.
Regionstyrelseförvaltningen anser att aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
kommer att bedrivas inom ramen för arbetet med God och nära vård. Det är viktigt
att praktiskt utvecklingsarbete med ökat fokus på att bedriva hälsofrämjande insatser
också prioriteras där. Regionstyrelseförvaltningen finner vidare att elevhälsan är en
grundläggande verksamhet som ska ge förutsättningarna för god hälsa och därmed
minskade livsstilssjukdomar. Verksamheten riktar sig till alla unga människor som är
på väg att etablera levnadsvanor som i stor utsträckning kommer att följa med hela
livet. Det är viktigt att denna verksamhet ges ekonomiska och strukturella
förutsättningar till att kunna utföra sitt grunduppdrag. Elevhälsan nämns också som
en nyckelspelare i utvecklingen av God och nära vård med fokus på hälsofrämjande
insatser.
Från nationell nivå, i utredningen ”En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (SOU 2021:34) - Börja med barnen!”, konstateras att det finns brister när det
gäller tillgången till hälsofrämjande och förebyggande insatser, särskilt för barn och
unga i skolåldern. Skolans elevhälsa har alltmer utvecklats mot att hantera
skolsvårigheter och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Barn och
unga kan dock behöva hälsofrämjande och förebyggande insatser oavsett sina
skolresultat.
Beredskap behövs för att den ambitionshöjning som utredningen ”En sammanhållen
god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) - Börja med barnen!” i
praktiken medför, också innebär en omställning i relation till nuvarande arbetssätt
och som medför förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning.
Lagändringarna utifrån utredningen att tänkta att träda i kraft 1 juli 2022.
Barn- och elevhälsan står i beredskap, och kan med rätt förutsättningar, utöka det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet samt ge insatser genom prioriterade
aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Evidensbaserade hälsofrämjande
program finns inom Barn- och elevhälsan som MHFA, YAM, ABC. Modell finns
också framtagen för att arbeta likvärdigt med teman som: relationer, sömn,
återhämtning, mat, struktur, fysisk aktivitet och självkänsla. Prioriterade aktiviteter i
verksamhetsplan, av sådant slag, skulle ligga i linje med uppdragen att minska
livsstilssjukdomar och omställningen till God och nära vård.
Bedömning

Det är av vikt att ha ett samlat grepp i verksamhetsplanen 2022 och kunna arbeta
systematiskt, hållbart och icke-fragmentiserat med dessa frågor och insatser gällande
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aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Prioriterade aktiviteter i denna fråga är
en del av omställningen till God och nära vård liksom det Folkhälsopolitiska
programmet God jämlik och jämställd hälsa.

Beslutsunderlag
RF § 89 Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
Remiss En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) - Börja med barnen!

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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RS 2021/358

Regionfullmäktiges beslut

Informationen godkänns.
x Nämnderna får i uppdrag att beskriva hur de arbetar vidare med prioriterade
aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Uppdraget ska redovisas på
budgetberedningen 2022.
x

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att inom ramen för det folkhälsopolitiska programmet, God jämlik jämställd hälsa, och det nybildade nätverket för
social hållbarhet återkomma med prioriterade aktiviteter för att förebygga och minska
så kallade livsstilssjukdomar. Förvaltningarna har redovisat övergripande aktiviteter
som pågår och/eller planeras som dels stärker förutsättningarna för hälsa och dels
främjar goda levnadsvanor som minskar livsstilssjukdomar. Vidare har
förvaltningarna redogjort vad som skulle kunna göras ytterligare om nya resurser
tillförs. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förvaltningarna arbetar hälsofrämjande och förebyggande utifrån lagar, nationella riktlinjer och lokala program
som styr det hälsofrämjande arbetet. Förvaltningarna anger också aktiviteter som har
indirekt påverkan på levnadsvanor såsom minskat utanförskap, kultur, delaktighet,
minskat våld osv. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en ökad samverkan
mellan förvaltningarna i verksamhetsplaneringsprocessen skapar goda förutsättningar
för att nå större måluppfyllelse gällande att minska och förebygga livsstilssjukdomar.
Regionstyrelseförvaltningen anser att aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
kommer att bedrivas inom ramen för arbetet med God och Nära Vård. Det är viktigt
att praktiskt utvecklingsarbete med ökat fokus på att bedriva hälsofrämjande insatser
också prioriteras där. Regionstyrelseförvaltningen finner vidare att elevhälsan är en
grundläggande verksamhet som ska ge förutsättningarna för god hälsa och därmed
minskade livsstilssjukdomar. Verksamheten riktar sig till alla unga människor som är
på väg att etablera levnadsvanor som i stor utsträckning kommer att följa med hela
livet. Det är viktigt att denna verksamhet ges ekonomiska och strukturella förutsättningar till att kunna utföra sitt grunduppdrag. För närvarande uppfyller inte
Region Gotland författningskraven avseende att det på grundskoleenheterna finns
tillgång till elevhälsa för eleverna så att den kan användas främst förebyggande och
hälsofrämjande. Regionstyrelseförvaltningen anser det därför som högst prioriterat
att elevhälsan ska ges förutsättningar för att kunna leva upp till lagkraven.
forts
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De långsiktiga konsekvenserna och effekterna av pandemin är ännu för tidigt att dra
några slutsatser kring. Uppfattningen är att pandemin bland annat påverkar barn och
unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med
svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Det är därför viktigt
att stödja och utveckla de institutioner, som till exempel barnhälsovård, socialtjänst,
ungdomsverksamhet samt elevhälsa som möter utsatta barn och unga. Det är också
viktigt att vara lyhörd för skolans behov så att de får resurser att stödja barn och
unga så att de dels kan gå ur årskursen/skolan med godkända betyg och att de dels
får stöd och motivation till bra levnadsvanor som stärker och skyddar hälsan
långsiktigt.
Att stärka medborgarnas förutsättningar och möjligheter till goda levnadsvanor är ett
sätt att strategiskt arbeta för att utjämna skillnader i hälsa. En frisk och välmående
befolkning är grunden för ett socialt hållbart samhälle och skapar förutsättningar för
välstånd och ökad tillväxt. När det gäller förvaltningarnas hälsofrämjande och
förebyggande arbete för att minska livsstilssjukdomar beskrivs det på olika sätt. Vissa
förvaltningar utgår i högre grad än andra från lagar och nationella riktlinjer som styr
det hälsofrämjande arbetet och inte endast de lokala program som styr folkhälsoarbetet. Förvaltningarna har också angett aktiviteter som har indirekt påverkan på
levnadsvanor såsom minskat utanförskap, kultur, delaktighet och minskat våld.
Vidare är det positivt att man ger flera exempel på samverkan mellan olika
förvaltningars verksamheter för att nå utsatta riskgrupper. Den digitala utvecklingen
som pågår är ett bra stöd i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, vilket
underlättar kunskapsspridning, egenvård och tillgänglig information om exempelvis
pågående aktiviteter.
Utifrån i fullmäktige beslutade styrdokument, är det i slutändan nämnderna som
ansvarar för att ändamålsenliga och tillräckliga aktiviteter planeras och genomförs för
att påverka utvecklingen i rätt riktning. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en
ökad samverkan mellan förvaltningarna i verksamhetsplaneringsprocessen skapar
goda förutsättningar för att nå större måluppfyllelse gällande att minska och
förebygga livsstilssjukdomar. Det är praktiskt inte möjligt eller önskvärt att lyfta ut
enskilda prioriterade aktiviteter, utan det behövs ett samlat och brett engagemang
från samtliga verksamheter om resultat ska uppnås.
Regionen bedriver utifrån fullmäktigebeslut för närvarande ett omfattande arbete
inom ramen för God och Nära Vård. Det är ett reformarbete för ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem där en gemensam målbild och färdplan för omställningen på
Gotland har tagits fram. Den utgår ifrån insikten att en omställning behövs till ett
välfärdssystem som fokuserar mer på hälsa än på sjukvård. Att ha goda vanor i
vardagen förebygger flera av de sjukdomstillstånd som idag är vanliga.
forts
39 (112)
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Utan omställning och med den demografiska utvecklingen kommer belastningen på
vården och omsorgen öka. Behovet av goda levnadsvanor handlar därför även om
samhällets förmåga att fortsätta erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.
Utvecklingsarbetet bedrivs i ett samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att många av behövda
utvecklingssatsningar kopplade till aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
kommer att bedrivas inom ramen för en God och Nära Vård. Det är viktigt att
praktiskt utvecklingsarbete med ökat fokus på att bedriva hälsofrämjande insatser
också prioriteras. Som ett exempel lyfter hälso- och sjukvårdsförvaltningen att
Riktade hälsosamtal i vissa åldrar behöver införas på Gotland. Hälso- och sjukvården
behöver ett regionalt uppdrag och finansiering för att gå in i ett sådant åtagande.
Elevhälsan är en grundläggande verksamhet som ska ge förutsättningarna för god
hälsa och därmed minskade livstidssjukdomar. Verksamheten riktar sig till alla unga
människor som är på väg att etablera levnadsvanor som i stor utsträckning kommer
att följa med hela livet. Det är viktigt att denna verksamhet ges ekonomiska och
strukturella förutsättningar till att kunna utföra sitt grunduppdrag. För närvarande
uppfyller inte Region Gotland författningskraven avseende att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna så att den kan användas främst
förebyggande och hälsofrämjande. Barn- och utbildningsnämnden har äskat två
miljoner för att kunna tillgodose författningskraven. Elevhälsan nämns också som en
nyckelspelare i utvecklingen av God och Nära Vård med fokus på hälsofrämjande
insatser. Det är inte realistiskt att tänka sig elevhälsan som aktiv part i ett sådant
utvecklingsarbete om inte förutsättningarna finns för att utföra sitt grunduppdrag.
Regionstyrelseförvaltningen anser det som högst prioriterat att elevhälsan ska ges
förutsättningar för att kunna leva upp till lagkraven.
De långsiktiga konsekvenserna och effekterna av pandemin är ännu för tidigt att dra
några slutsatser kring. Uppfattningen är att pandemin bland annat påverkar barn och
unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med
svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Det är därför viktigt
att stödja och utveckla de institutioner, som till exempel barnhälsovård, socialtjänst,
ungdomsverksamhet samt elevhälsa som möter utsatta barn och unga. Minskad
fysisk aktivitet, ökat stillasittande, minskade sociala kontakter och ett minskat
ANDT-arbete i skolan på grund av distansundervisning är några exempel som
pandemin har påverkat. Det är också viktigt att vara lyhörd för skolans behov så att
de får resurser att stödja barn och unga så att de dels kan gå ur årskursen/skolan med
godkända betyg och att de dels får stöd och motivation till bra levnadsvanor som
stärker och skyddar hälsan långsiktigt.
forts
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Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut med ett
tillägg efter yrkande av Saga Carlgren (V) och med instämmande av Meit Fohlin (S),
Lisbeth Bokelund (MP), Eva Nypelius (C) och Fredrik Gradelius (C) att nämnderna
får i uppdrag att beskriva hur de arbetar vidare med prioriterade aktiviteter för att
minska livsstilssjukdomar. Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2022.
Ärendets behandling under mötet

Mats-Ola Rödén (L) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 152
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Maria Benczy, verksamhetschef elevhälsan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(SOU 2021:34)- Börja med barnen!
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att anta remissvaret som sitt
eget

Sammanfattning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på många
decennier med syfte att skapa en god och nära vård. Omställningen behöver anpassas
till barn och unga och säkerställa deras rättigheter i linje med barnkonventionen. Som
ett led i detta tillsattes utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (utredare Peter Almgren).
Några centrala utgångspunkter har varit fokus för utredningen, barnens perspektiv
före verksamhetens, barn som rättighetsbärare, barns delaktighet, tidiga insatser, ett
holistiskt synsätt att kropp och psyke hänger ihop ska prägla vården samt stöd till
hela familjen.
Utredningen lämnar förslag och gör ett antal bedömningar som ger regeringen
möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra
till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta
trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.
För att underlätta förändringarna föreslår utredaren sex steg för införandet.
Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
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utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens remissvar utgör grund för det
slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av Regionstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Parallellt har en utredning
gjorts under namnet, Sammanhållen utveckling för god och nära vård (utredare Anna
Nergårdh), med betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa. Utredningarna har
samarbetat under utredningstiden. Beredning av remissvar för båda dessa
betänkanden har skett parallellt. Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i
samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens
remissvar utgör grund för det slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av
Regionstyrelsen.
Bakgrund - En uppdelad hälso- och sjukvård skapar problem

Hälso- och sjukvården för barn och unga delas av många olika vårdgivare. Det
förekommer olika huvudmän och vårdverksamheter som ansvarar för
hälsouppföljning och vårdinsatser för barn och unga under olika delar av
uppväxttiden. Mödrahälsovården, barnhälsovården och ungdomsmottagningarna,
socialtjänst och tandvård samt elevhälsans medicinska insatser. Särskilt tydlig är
fragmentiseringen på primärvårdsnivå. Ungdomsmottagningarna arbetar ofta utifrån
otydliga uppdragsbeskrivningar från respektive huvudman och tillgängligheten
varierar över landet. För barn och unga med psykisk ohälsa tillkommer dessutom att
första linjeverksamheter är organiserade på olika sätt i landet.
Det finns stora brister i likvärdigheten. Inte minst gäller det förutsättningarna för
elevhälsans medicinska insatser att tillhandahålla hälsofrämjande och förebyggande
insatser på likvärdiga grunder i landet.
Det finns åtskilligt med evidens för att tidiga insatser i livet ger vinster för individen,
för familjen och för samhället. Ju tidigare man upptäcker och agerar desto större är
det hälsoekonomiska utfallet. Detta gäller alla olika arenor i samhället som ansvarar
för insatser till barn och unga och deras familjer, där hälso- och sjukvården är central.
Sammanhållen hälso- och sjukvård

Med sammanhållen hälso- och sjukvård avser utredningen en integrerad, effektiv och
väl fungerande hälso- och sjukvård som tar ett samlat grepp om barns och ungas
hälsa och utveckling under hela uppväxttiden. I en sammanhållen vård ingår att
koordinera och samordna vårdinsatser från olika aktörer. En sammanhållen vård
innebär att berörda vårdverksamheter samverkar för att få till stånd en samordnad
vårdprocess med sömlösa övergångar där barnet eller den unga är i centrum.
Samverkan i sig har inget egenvärde om det inte leder till samordning.
Särskilt fokus ska läggas på primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska
insatser. Grundproblemet med fragmentiseringen i barn- och ungdomshälsovården,
där flera huvudmän och vårdverksamheter arbetar utifrån olika lagstöd, uppdrag och
förutsättningar i övrigt riskerar att skapa glapp. Det fragmentiserade systemet har
byggts upp under många år och har flera dimensioner med både ett decentraliserat
beslutsfattande och ett valfrihetssystem som har bidragit till utvecklingen av
mångfalden aktörer på området.
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Hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas

För att få till stånd en mer sammanhållen och likvärdig hälso- och sjukvård i ett
sådant fragmentiserat och komplicerat system bedömer utredningen att det behövs
en tydligare och mer enhetlig styrning av de verksamheter som tillhandahåller
hälsofrämjande och förebyggande insatser till barn och unga. Utgångspunkten ska
vara att ett helhetsperspektiv på hälsa, där alla barns och ungas behov av
hälsofrämjande och förebyggande insatser, ska säkras under hela uppväxttiden
oavsett bostadsort, val av skola eller vårdenhet.
Hälsofrämjande åtgärder utgår från kunskapen om vad som gör att individer
utvecklas väl och mår bra, medan förebyggande åtgärder utgår från kunskapen om
vad som orsakar ohälsa och sjukdom. Syftet med hälsofrämjande åtgärder är alltså
inte begränsat till att enbart förebygga ohälsa, utan syftar även till att stärka eller
bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Mödravården,
barnhälsovården, ungdomsmottagningarna och elevhälsans medicinska insatser har
alla uppdrag som är förebyggande och hälsofrämjande. Vad gäller elevhälsans
uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande pekar den nationella
utredningen på att det idag ofta sker utifrån skolprestation och elevens skolresultat.
Man konstaterar att det finns brister när det gäller tillgången till hälsofrämjande och
förebyggande insatser, särskilt för barn och unga i skolåldern. Skolans elevhälsa har
alltmer utvecklats mot att hantera skolsvårigheter och stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål. Barn och unga kan dock behöva hälsofrämjande och
förebyggande insatser oavsett sina skolresultat.
Många insatser är mer effektiva vid tidig ålder, när problemen är mindre och att barn
är mer formbara. Det finns allt fler belägg för att insatser som främjar psykisk hälsa
hos barn är verkningsfulla och kostnadseffektiva.
Utredningen lägger ett antal förslag och gör ett antal bedömningar som ämnar stödja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Utredningen
anger även sex steg till ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa.
Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa

Utredningen bedömer att följande sex steg behöver vidtas:
1. Ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa.
2. Ett nationellt hälsovårdsprogram, med skärpt fokus på psykisk hälsa, som
erbjuds av en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård.
3. Ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska vårdbehov hos
barn och unga.
4. Primärvården och den nära vården behöver stärkas med resurser,
kompetenser och metoder för att kunna möta barn och unga med psykiska
vårdbehov.
5. Den specialiserade vården behöver stärka sin konsultativa roll och bli mer
nära och tillgänglig för primärvården och elevhälsan.
6. Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskola/skola och elevhälsan
behöver samordna sig kring barn och unga med stora och långvariga behov.
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Utredningens förslag och bedömningar
Förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen och hälso- sjukvårdsförordningen



Förslag att det uttryckligen ska anges i hälso- och sjukvårdslagen att
hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa.



Förslag att det anges i hälso- och sjukvårdslagen den myndighet
regeringen bestämmer som får meddela föreskrifter. Förslag i hälsooch sjukvårdsförordningen att Socialstyrelsen får bemyndigande att
meddela föreskrifter.

Nationellt hälsovårdsprogram



Förslag att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga tas fram. Ska gälla alla
barn och unga under hela uppväxttiden mellan 0-20 år.



Förslag att Socialstyrelsen ges uppdraget att utforma programmet i
samråd med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Uppdrag att sammanställa evidens



Förslag att Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
tillsammans med socialstyrelsen får uppdrag att göra
kunskapssammanställningar.



Utredningen bedömer att Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
får uppdrag att ta fram kunskaps- och metodstöd

Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän



Förslag att det regleras i hälso- och sjukvårdslagen att hälso- och
sjukvården särskilt ska samverka med huvudmän inom skolväsendet

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård bör stärkas för barn
och unga



Samverkan mellan region och socialtjänst bedöms behöva stärkas



Utredningen bedömer att regionerna i planeringen och utvecklingen
av hälso- och sjukvården och tandvården till barn och unga ska stärka
samordningen mellan verksamheterna.



Patientkontrakt bedöms utgöra verktyget för samverkan (ett koncept
för att skapa en mer personcentrerad vård för patienter i behov av
samordning).

Systematiskt arbete med barns och ungas rättigheter



Regionerna bedöms behöva integrera barns och ungas rättigheter och
behov i planeringen av vården (artikel 12 barnkonventionen)



Omställningen till god och nära vård bedöms behöva kompletteras
med ett barnrättsperspektiv både nationell och regionalt.
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Tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn och unga till hälso- och sjukvård
för vuxna



Ett nationellt kunskapsstöd för övergången bedömer utredaren vara
viktigt att ta fram. Bör ske inom ramen för nationell
kunskapsstyrning.

Fast vårdkontakt för barn och unga



Förslag till nytt stycke i patientlagen att för patienter under 21 år ska
en fast vårdkontakt utses om så önskas, eller vid behov.



Förslag att detta ska gälla hälso- och sjukvård med region som
huvudman. Dock har till exempel elevhälsan en viktig roll att
uppmärksamma vårdbehov och hänvisa till rätt/relevant vårdkontakt.

Vägledning för rektorer och skolhuvudmän



Socialstyrelsen bedöms att i samråd med Statens skolverk får uppdrag
utforma en särskild vägledning om skolhuvudmäns och rektorers
ansvar för hälso- och sjukvård.

Samhällsekonomiska konsekvenser

Utredningen gör även ett antal konsekvensbedömningar. Här lyfts de som bedöms
ha störst inverkan på region och kommun.
Utredningen gör bedömningen att förslagen medför såväl kostnader som intäkter (i
form av uteblivna kostnader). Sammantaget gör utredningen bedömningen att
förslagen är samhällsekonomiskt lönsamma.
Ekonomiska och andra konsekvenser för regionerna



Förslagen bidrar till att tydliggöra regionernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får regionerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Ekonomiska och andra konsekvenser för kommunerna



Förslagen bidrar till att tydliggöra kommunernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får kommunerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Nationellt hälsovårdsprogram

Utredningen föreslår att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga under hela uppväxttiden tas fram.
I enlighet med uppdraget att ge förslag till en god och sammanhållen vård föreslår
utredaren att ett nationellt hälsovårdsprogram tas fram som tar ett helhetsgrepp om
barns och ungas hälsa, utveckling och välmående under hela uppväxttiden.
Programmet ska ge utförlig vägledning till berörda vårdgivare om det hälsofrämjande
och förebyggande arbetet och ska erbjudas alla från graviditet till vuxen ålder
likvärdigt över hela landet. Utredaren bedömer att barnhälsovårdens nationella
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hälsovårdsprogam kan utgöra en förebild i framtagandet av programmet och ge
vägledning på tre olika nivåer. Universell nivå som riktas till alla, även stöd i
föräldraskapet. Insatser på selektiv nivå när ytterligare stöd behövs till barn, unga och
deras familjer. Som exempel anges gruppen elever som lämnar grundskolan utan
fullständiga betyg. Uppsökande verksamhet kan vara aktuell på denna nivå. Samt
indikerad nivå med insatser på individuell nivå när det finns behov av fördjupade
insatser. För barn och familjer är det viktigt att vården på de olika nivåerna sker utan
glapp och trösklar.
Utredaren bedömer vidare att hälsouppföljning ska utgöra en central del och ska
genomföras under barns och ungas hela uppväxttid, vara proaktiv och uppsökande.
Det innebär till exempel att om ett barn byter skola, eller flyttar ska hälsobesök inte
utebli. Centralt i hälsovårdsprogrammet ska föräldraskapsstödet vara, det ska
erbjudas på alla nivåer, generellt, riktat, enskilt eller i grupp.
Barns och ungas delaktighet ska även vara central i programmet och ska anpassas
efter ålder, mognad och andra förutsättningar, i enlighet med barnkonventionens
artikel 12 samt patientlagen kap 3. Hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad,
vilket innebär att i planering, samordning, bemötande ska hälso- och sjukvården
anpassas till barns och ungas individuella behov, förutsättningar och sammanhang.
Hälsovårdsprogrammet ska även stödja en ökad kunskap mellan de professionella
om varandras uppdrag, inte för att tydliggöra gränser utan för att främja
överlappning.
Till ”barn och unga” räknar utredningen personer mellan 0 och 21 år, trots att 18 år
är gränsen för att räknas som vuxen.
Personer i behov av stöd som ung vuxen kan riskera att falla mellan stolarna i
gränsen mellan barn- och vuxenvård, därför sätter utredningen gränsen vid 21 år.
Uppdraget att utforma hälsovårdsprogrammet bedömer utredaren bör ges till
Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Utredningens förslag till ändringar medför, enligt lagstiftarens intention, inga nya
uppgifter för huvudmännen och vårdgivarna utan syftar till att förtydliga och stärka
det redan befintliga uppdraget med främjande och förebyggande arbete.
Bedömning
Förvaltningarnas synpunkter och bedömningar

Förvaltningarna ställer sig överlag positiva till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
Utredaren lyfter att det utifrån lagstiftarens intention inte innebär nya uppdrag och
uppgifter för vårdgivare. Förvaltningarna menar att förslaget i praktiken innebär en
omfattande omställning i relation till nuvarande arbetssätt och som därmed kommer
medföra stora förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning.
Utredningens förslag och bedömningar innebär i många fall en ambitionshöjning i
arbetssätt som initialt bedöms medföra ökade kostnader för region och kommun.
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Även om utredningen beräknar att intäkterna på sikt kommer att vara större än
kostnaderna så vill förvaltningarna betona att omställningen är avhängigt att region
och kommun ges förutsättningar till det, främst ur ett ekonomiskt perspektiv men
även ur andra perspektiv som till exempel kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
För att det personcentrerade förhållningssättet att utgå från individen och individens
förutsättningar, kunna se helheten och identifiera underliggande problem, ska få
genomslag krävs såväl särskild kompetens och förmåga hos medarbetare som stöd i
form av strukturer och digitala verktyg. Förvaltningarna vill här särskilt lyfta behovet
av att lärosätena har i uppdrag att i utformning av utbildningen av framtidens hälsooch sjukvårdsmedarbetare dels spegla den ökade förekomsten av psykisk ohälsa
genom kompetens kring detta och särskilt ger framtidens medarbetare en god
grundkompetens i det personcentrerade förhållningssättet.
Utredningen lyfter att hela samhället har ett ansvar för den psykiska hälsan.
Exempelvis är förskolan och skolan viktiga för att minska risken att barn och
unga börjar må dåligt. Som en del i detta ser förvaltningarna att det vore relevant att
lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans framtida
medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
Förslaget om hälsovårdsprogram

Förvaltningarna stöder förslaget med ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och
unga. Utredningen föreslår att hälsovårdsprogrammet ska rikta sig till alla barn och
unga mellan 0 och 21 år, vilket förvaltningarna ställer sig positiva till.
Förslag om lagförtydligande kring hälsofrämjande i hälso- och sjukvårdslagen

Att stärka och synliggöra det hälsofrämjande arbetet är en av grundbultarna i hela
utredningen, något som ska förstärkas inom hälso- och sjukvårdslagen. Dock är det
ett begrepp som inte återfinns i socialtjänstlagens skrivningar. Främja, verka för,
motverka är de uttryck som används inom socialtjänstlagen och det kan därmed finnas
utrymme för tolkningar som skapar otydlighet när hälso- och sjukvård och
socialtjänst ska samarbeta. Förvaltningarna ser därför ett behov av att man antingen
lyfter in begreppet hälsofrämjande i socialtjänstlagen eller att det fastställs att de olika
uttryckssätten har samma innebörd.
Lokal beskrivning av primärvårdsnivån behövs

Vidare framställer utredningen primärvårdsnivån för barn och unga som
fragmentiserad. Den situationen är även gällande på Gotland, vilket beskrivs i
färdplanen för god och nära vård. Förvaltningarna bedömer att primärvårdsnivån
med flera olika aktörer behöver en tydligare redogörelse. Idag finns inte en lokal
samsyn kring vilka verksamheter som har uppdrag på primärvårdsnivå inom Region
Gotland. Det är vanligt att primärvård likställs med vårdcentraler, vilket är en
feltolkning även om en stor del av den primära vården hanteras där. I färdplanen
ingår att ta fram en lokal beskrivning av primärvårdsnivån. I verksamheter som
förväntas ta ett särskilt primärvårdsansvar måste det tydligt framgå i respektive
uppdragsbeskrivning.
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Fast vårdkontakt

Utredningen lyfter vikten av fast vårdkontakt för samordningen av vård för alla barn
och unga som behöver insatser från flera vårdverksamheter. För vissa verksamheter
på Gotland har fast vårdkontakt länge varit det rådande arbetssättet, medan det i
andra verksamheter inte varit aktuellt. Förvaltningarna ser därmed ett behov av ett
lokalt arbete med vad det innebär på Gotland. I utredningen lyfts ett behov av att
nationellt förtydliga elevhälsans uppdrag kring fast vårdkontakt vilket förvaltningarna
står bakom.
Därtill föreslår utredningen att nuvarande lydelse i patientlagen förstärks med att
fast vårdkontakt ska utses till alla mellan 0- 21 år som önskar det eller har behov.
Förvaltningarna anser att den skrivningen är obehövlig, då nuvarande lydelse i
patientlagen riktar sig till alla. Fast vårdkontakt som stöd för samordning är särskilt
viktig för utsatta grupper. Det skulle därför riskera att skapa en otydlighet i relation
till andra utsatta grupper att särskilt lyfta 0-21 år.
Skolhuvudmännens ansvar som vårdgivare

Utredningen bedömer att det finns behov av vägledning till skolhuvudmän och
rektorer gällande deras vårdgivaransvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Förvaltningarna delar den bedömningen och ser fram emot ett förtydligande.
Behov av lagstiftning som stöder samverkan

Förvaltningarna vill även betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet
till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen
respektive socialtjänstlagen. Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för
samverkan, att insatser ska hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och
behov. Detta är särskilt viktigt för utsatta grupper. Förvaltningarna välkomnar därför
de initiativ som finns på området exempelvis utredningen översyn av vissa frågor
som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Nationellt stöd, kunskapsstyrningen

Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång från hälso- och sjukvård
för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och implementeras. Det
genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning.
Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Förvaltningarna delar den bedömningen
och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård.
Lokalt fortsatt arbete

Arbetet med att konkretisera och omsätta innebörden av förslagen och
bedömningarna i betänkandena ”Rätt stöd för psykisk hälsa” och ”Börja med
barnen!” kommer att fortsätta inom ramen för bland annat färdplan för god och nära
vård, samverkansforum för barn och unga samt regional plan för psykisk hälsa.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad som ovan.
Remiss En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)- Börja med barnen!

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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6 september 2021

Lena Gustavsson
Avdelningschef förskolan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Motion. En skola där alla tas på allvar
Förslag till beslut


Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med hänvisning
till utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse med förutsättning att
barn- och utbildningsnämnden gör detsamma.

Sammanfattning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under åren gjort olika insatser kring
jämställdhet inom de olika skolformerna.
Alla skolformerna arbetar redan idag i den dagliga undervisningen med
jämställdhetsperspektivet utifrån de lagar och styrdokument som styr undervisning
och utbildning.
För att åtgärder ska få ett starkt genomslag ser utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen att arbetet kring jämställdhet bör hanteras inom det
systematiska kvalitetsarbetet under Mål 1 och Mål 2. Här kan alla skolformer arbeta
med aktiviteter som främjar jämställdhet. Mål och aktiviteter utvärderas flera gånger
under ett år och det rapporteras även hur långt målet/målen är uppfyllda. När ett mål
är uppfyllt har det antingen implementerats i verksamheterna eller så utmynnar det
ofta i fortsatt eller ny aktivitet inom området som skapar utveckling till dess att det
känns implementerat med nya arbets- och förhållningssätt.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Vänsterpartiet till
utbildningsnämnderna för yttrande. Motionärerna yrkar på att “Barn- och
utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdras att
återkomma till regionfullmäktige med en plan för hur jämställdhetsarbetet inom
respektive skolform kan förstärkas”.
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Insatser som gjorts tidigare

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har arbetat med jämställdhetsintegrering
inom de olika verksamheterna. Förvaltningen hade under ett flertal år en
genuspedagog som ledde utvecklingsprocesser för de pedagogiska verksamheterna.
Ett digert program lade grunden för att kunna kallas för ”Jämställd skola”. Insatsen
lades ned för några år sedan men kunskaperna finns delvis kvar hos berörda
verksamheter. Arbetet resulterade i olika förbättringsåtgärder som genomfördes på
respektive enheter. Förbättringsåtgärderna som genomfördes varierade och det
kunde bland annat vara att fördela tiden för användandet av leksaker som annars
mest kom pojkar tillgodo så att det blev en förskjutning till att även flickor fick större
tillgång. En annan åtgärd var att arbeta mer medvetet kring pojkars
språkutveckling.
Insatser som nyss avslutats eller pågår

Förskolan har under ca ett och ett halvt års tid genomfört ett projekt
”Våldsprevention och jämställdhet” som Länsstyrelsen beviljat ansökta medel till
samt att RSF har varit med och finansierat tillsammans med Förskolan Gotland.
Projektet har utbildat nyckelpersoner inom både de kommunala och privata
förskolorna. Förskolan Gotland kommer att ha fortsatta möten med
nyckelpersonerna för att utveckla arbetet. Under september månad färdigställs även
en rapport kring projektet som ska skickas in till Länsstyrelsen. Förskolan har även
haft föreläsningar kring genus för alla medarbetare på KUT-dagar och kommer även
fortsatt att ha föreläsningar inom ämnet. Härnäst kommer det föreläsning på KUTdagen på höstlovet för alla medarbetare.
Gymnasieskolan har lagt in utbildning kring normer om vad manlighet är, på
schemat. Specifikt så är Teknikcollege i sin helhet jämställdhetsintegrerat. Det finns
även en likabehandlingsplan (och en plan mot diskriminering och kränkande
behandling) framtagen på Wisbygymnasiet för att främja likabehandling samt
förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I den
beskrivs bland annat det förebyggande/främjande arbete som bedrivs på
Wisbygymnasiet1. Wisbygymnasiet arbetar kontinuerligt och systematiskt utifrån
lagar, läroplaner, konventioner och planer/policys för att informera eleverna och
förebygga bland annat utifrån diskrimineringslagens sju
grunder och utifrån genuspedagogik. Elevenkäten som når samtliga elever i
januari berör även frågeställningar kring jämställdhet - och utifrån enkäterna
tas handlingsplaner fram. Vid sidan av det finns även IRL (Identitet, Relationer och
Levnadsnormer) som redan nämnts i motionen.
Även barn- och elevhälsan (BEH) har ett systematiskt arbetssätt kring information
gällande exempelvis jämställdhet - bland annat genom samtal med gymnasiets elever i
åk1. BEH har även hälsobesök/samtal med elever utifrån tema “stopp min
kropp” på lågstadiet till “sex och våld” på högstadiet: Beroende från vilken vinkling
begreppet “jämställdhet” ska beskrivas från, så finns många pågående insatser inom
ämnet.
Studie- och yrkesvägledningen (SYV) har genom ett processlett arbete arbetat med
kartläggning, analys och förändring för att möjliggöra för mer matchande livsval
utifrån intresse och könsstereotypa föreställningar, för att på sikt bryta den
könsegregerande arbetsmarknaden. I arbetet har alla pedagogiska verksamheter
deltagit. Det kan även tilläggas att i samband med arbetet med en samlad studie- och
yrkesvägledningsorganisation inom Region Gotland påbörjades en implementering
av en Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region Gotlands skolor. Arbetsplanen ska
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följas upp årligen inom det systematiska kvalitetsarbetet och kan beskrivas som en
röd tråd, en systematisk vägledning, genom hela skoltiden. Planen ska användas som
ett redskap i vägledningen för barnen och eleverna kring allt från att diskutera olika
yrken utifrån genus, etnicitet samt bakgrund - till att diskutera sexualitet, könsroller
och jämställdhet för att skapa en förståelse hur eleverna påverkas av sin bakgrund.
Under hösten 2021 kommer en utbildning i genus och jämställdhet att startas för
rektorer i förskolan och grundskolan. Det är ett samarbete med Länsstyrelsen och
RSF. Tanken bakom är att ge rektorer ökade kunskaper för att mer medvetet kunna
driva arbetet kring genus och jämställdhet.
Samtliga skolformer följer de regelverk som finns för verksamheterna. I
barnkonventionen finns följande:
Artikel 2 skriver om barnens rättigheter som ska vara utan åtskillnad:
Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras
jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något
slag, oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön,
språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala
ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt.
 Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars,
vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter
eller tro.
Artikel 14 påvisar barnets rätt till tankefrihet och samvetsfrihet.


Konventionsstaterna ska respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet.
 Konventionsstaterna ska respektera föräldrarnas och, i förekommande fall,
vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med
barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt.
 Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana
inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den
allmänna säkerheten, rättsordningens grunder, folkhälsan eller den allmänna
moralen eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter.


Artikel 29 beskriver de grundläggande värden som ska ingå i utbildningen för barn.
Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta till att:
 (a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och
psykisk förmåga,
 (b) utveckla respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt för
principerna i Förenta nationernas stadga,
 (c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egna kulturella identitet,
språk och värden, för bosättningslandets och för ursprungslandets nationella
värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen,
 (d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av
förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen och vänskap mellan alla folk,
etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör ett urfolk,


(e) utveckla respekt för naturmiljön.
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Skollagen (2010:800) har tydligt inskrivet kring jämställdhet i första kapitlet §4 och
§5:
Syftet med utbildningen inom skolväsendet

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och
lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska
värderingar som det svenska samhället vilar på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska
ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara
att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare.
Utformningen av utbildningen

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet
samt solidaritet mellan människor.
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och
aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
5 a § Rektorn beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i
utbildningen. Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till samtliga de
partier som är representerade i antingen riksdagen, vald församling i en eller flera
kommuner eller i Europaparlamentet.
Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval än som anges i
första stycket, om urvalet sker på en annan objektiv grund.
Om ett begränsat antal politiska partier har bjudits in till en skola enligt första eller
andra stycket behöver inte andra politiska partier som har anmält intresse för att
medverka i utbildningen ges en sådan möjlighet. Rektorn får dock besluta att
eleverna som ett led i utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del av
information också från dessa andra politiska partier. Lag (2017:1112).
Läroplanerna är tydliga kring vad som gäller i arbetet med detta:
Förskolans läroplan (Lpfö 18)

I första kapitlet ”Förskolans värdegrund och uppdrag” kan man i stycket
”Grundläggande värden” läsa följande ” Var och en som verkar inom förskolan ska
främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt
solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering
på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos
barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande
behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.”
Även hela stycket ”Saklighet och allsidighet” lyfter fram vikten av ett förhållningssätt
som ger barnen utrymme att se andras behov och uppfattningar samt fritt forma sin
egen individ. ”Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar. Alla som verkar i
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förskolan ska samtidigt hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och
denna läroplan och klart ta avstånd från sådant som strider mot dessa värden.
Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa
förutsättningar för detta. Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få
möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna
förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli
delaktiga och utöva inflytande över utbildningen. Barn i förskolan ska inte bli ensidigt
påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Därför ska undervisningen
vara saklig, allsidig och icke-konfessionell. Förhållningssättet hos alla som verkar i
förskolan, och deras sätt att agera och tala om något, påverkar barnens förståelse och
respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
Därför är alla som verkar i förskolan viktiga som förebilder”
Läroplan för Grundskola och särskola

Regeringen har beslutat om ändrade läroplaner och kursplaner för grundskolan och
grundsärskolan från och med juli 21. Under läsåret 21/22 genomförs det därför,
inom grund- och särskolan, ett utbildnings- och implementeringsarbete inför
höstterminen 2022. Läroplansändringar görs även inom kunskapsområdet som i dag
kallas sex och samlevnad för alla skolformer utom förskolan. Syftet är att förbättra
kvaliteteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och
relationer. Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer har
sedan 2011 fått en större plats och inkluderats i fler kurs- och ämnesplaner. Arbetet
med normer och jämställdhet ingår även i skolans värdegrunds- och
kunskapsuppdrag, och blir därmed alla lärares ansvar.
Skolverket

Förebyggande arbete mot kränkande behandling ingår i alla skolformer, se nedan i
bifogad länk: Åtgärder mot kränkande behandling - Skolverket
Bedömning

Som beskrivits så arbetar samtliga skolformer kontinuerligt och systematiskt utifrån
lagar, läroplaner, konventioner och planer/policys för att medvetandegöra, informera
och stärka barn och unga bland annat i jämställdhetsfrågor och identitetsutveckling så frågan är om ännu en handlingsplan är rätt väg att gå.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bedömer att det effektivaste sättet att nå
framgång i arbetet med jämställdhet inom samtliga skolformer är att skapa tydliga
aktiviteter inom regionens satta mål i enlighet med övriga styrdokument såsom
Barnkonventionen, Skollagen och Läroplanerna. Det systematiska kvalitetsarbetet
följs upp kontinuerligt på alla enheter med alla medarbetare. Samtliga medarbetare är
med och planerar verksamheten från mål och aktiviteter samt utvärderar under året
hur det går. Mål och aktiviteter används aktivt och är ett mer ”levande” arbetssätt
som kräver ständig uppföljning och rapportering. En handlingsplan riskerar oftare att
bli en produkt som revideras då och då utan att ha någon tidsplan som kräver
pågående processer.
Aktiviteter för jämställdhetsarbetet bör ligga under målen:
Mål 1 Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande.
Skollag o läroplan
Mål 2 Befolkningen har förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har
goda uppväxtvillkor
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Barn- och elevperspektiv

Det långsiktiga arbetet bör syfta till att vi har en skola där alla tas på allvar och har
sitt fria utrymme att utifrån sin förmåga gör fria val för sin framtid både gällande
yrkes- och livsval, oavsett kön, etnicitet, bakgrund.
Jämställdhetsperspektiv

Utifrån de tre ovanstående perspektiven bör åtgärder riktas för att till exempel nå
sårbara grupper.
 Att skillnaderna i studieval till gymnasiet minskar


Landsbygdsperspektiv

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen eftersträvar att inte göra skillnad utifrån
plats (oavsett om platsen gäller där man bor eller där utbildning bedrivs).
Ekonomisk konsekvensanalys

Om ovan tre perspektiv tillgodoses så skapar det ökad möjlighet för gynnsammare
ekonomi då mångfald ger trygga och friska individer som själva kan forma sin
vardag och man vet att effekterna av ojämställdhet är alldeles för dyrbara i
upplevelser och kostnader som det medför.
Beslutsunderlag
Motion. En skola där alla tas på allvar. Vänsterpartiet 2021-04-26
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-06

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Motion:
En skola där alla tas på allvar
2021-04-26

Den senaste månaden har media återkommande rapporterat om kvinnor som dödats av närstående.
Fem fall inom loppet av några veckor. Det samhällsproblem som våld i nära relationer i allmänhet
och mäns våld mot kvinnor i synnerhet utgör, är ett av vår tids stora samhällsproblem. I statistiken
från Brottsförebyggande rådet kan man utläsa att omkring femton kvinnor om året dödades i Sverige
av en före detta eller nuvarande partner under perioden 2017–2020. För män var motsvarande siffra
strax under tre fall om året. Den som utsätter sin partner för våld tillhör ingen särskild samhällsklass,
kultur eller ålder. De män som misshandlar kvinnan man lever med har inget annat gemensamt än en
dålig kvinnosyn och ett starkt kontrollbehov. Samhället måste göra sitt yttersta - inte bara när det
gäller att stötta dem som utsätts för våld eller genom att utreda brott och lagföra förövare.
Samhället måste också, här som på så många andra områden, arbeta förebyggande.
Skolan, från förskola till gymnasium spelar en viktig roll när det gäller barns och ungas utveckling till
trygga och ansvarstagande individer med en god människosyn och vilja att leva jämställt. Samtidigt
finns mycket kvar att göra. Att skolan ännu inte har lyckats tillräckligt bra med sitt
jämställdhetsarbete, och att mycket återstår att göra, visas bland annat genom att valet av
gymnasieprogram fortfarande är lika könsstereotyp som tidigare och att pojkarnas studieresultat inte
tycks bli märkbart bättre.
Ett tidigare arbete kring jämställdhet i grundskolan på Gotland bidrog till att enskilda skolor ökade
medvetenheten hos både elever och personal. Skolorna genomförde själva projekt kring alltifrån
”papparollen i lek”, och ”dumpa ord” för ett mer jämställt språk, till att diskutera könsnormer och få
mer kunskap om HBTQ. Medverkande skolor fick utmärkelsen ”Jämställd skola”. Tyvärr är projektet
avslutat.
Gymnasiet arbetar med konceptet IRL – Identitet, Relationer och Levnadsnormer. IRL ger eleverna
tillfälle att diskutera normer kring kön, identitet och sexualitet. Ett väldigt viktigt arbete som behöver
utvecklas ännu mer. Inte minst för att verkligen nå alla elever och för att göra en reell skillnad i ungas
identitetsutveckling. Skolan spelar en viktig roll i att forma barns och ungas grundläggande attityder
och normer. Det är genom ett medvetet arbete som förskola, grundskola och gymnasium kan bidra
till att den första jämställda generationen, fri från våld kan bli verklighet.
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Vi yrkar att:
Barn och Utbildningsnämnden samt Gymnasie – och Vuxenutbildningsnämnden uppdras att
återkomma till regionfullmäktige med en plan för hur jämställdhetsarbetet inom respektive
skolform kan förstärkas.
Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafsson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Peter Barnard (V)
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