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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/9
4 november 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Internbudget 2022 inklusive fastställande av grundbelopp
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar
1. Att fastställa 2022 års grundbelopp enligt upprättat förslag. Bilaga 1
2. Att fastställa internbudget för 2022 i sin helhet enligt förslag. Bilaga 2

Sammanfattning/ärendebeskrivning

Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per
ansvar och verksamhet samt lagstiftningen ”Offentliga bidrag på lika villkor” som
grund.
IB 2021

-328 738

Budgetöverföring till BUN, kompetensutv.medel
Justerad budget 2021

360
-328 378

Effektivisering

1 900

Ombudgetering

795

Ökning av internhyra

-248

Interna priser, RSF och TKF

-435

Externa avtal

-800

Resursfördelningsmodell

-6 293

Ramtillskott arbetsmarknadsåtgärder och SFI

-2 000

Ramtillskott AoE, aktiva arbetsmarknadsinsatser

-2 000

Ramtillskott generellt

-1 000

Personalkostnadskompensation

-4 665

Budgetram 2022

-343 124
1 (4)
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/9

De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och
budget för 2022 - 2024, fastställt 22 november 2021 och regionstyrelsens
budgetavstämning den 27 oktober tillika alliansens förslag. Samtliga förändringar i
budgetramen är inarbetade i förslaget till internbudget 2022.
Effektivisering

Vid regionfullmäktige i juni 2021 beslutades det i samband med budgeten om en
effektivisering på sammanlagt 43,3 miljoner kronor som ska effektueras år 2022.
Beslutet om effektivisering har sin grund i regionfullmäktiges tidigare beslut om
strategisk plan och budget för 2020-2022 där ett effektiviseringskrav enligt plan för
2022 var upptaget med 70 miljoner kronor. För gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens budget 2022 blir sparbetinget 1,9 miljoner kronor.
Förvaltningen har valt att hantera besparingen som generell, vilket påverkar
nämndens verksamhetsområden enligt följande:
Besparing, tkr
Ordförande

9

Utbildningsdirektör

75

Folkhögskolan

159

Vuxenutbildningen

234

Ungdomsenheten

141

Arbetsliv och etablering

181

Gymnasiet kommunal huvudman

908

Gymnasiet fristående huvudman

193

Totalt spar

1 900

Ombudgetering

Avser överflytt av budgetmedel, minskad ram, enligt följande:
GVN: Ombudgetering beslutsstöd

131

GVN: Ombudgetering informationssäkerhetsfunktion

59

GVN: Sänkning av internränta

130

GVN: Ändrad finansieringsmodell DAP

475

Summa

795

Internräntan är en intern räntekostnad som nämnderna får betala för sina
investeringar. Vid förändring av internräntan behöver nämndernas budgetramar för
den skattefinansierade verksamheten justeras och de kompenseras för höjning av
kostnaden för internränta på samma sätt som ramen minskas vid minskning av
kostnaden.
Ökning av internhyra

Tekniska nämnden ska enligt tidigare beslut höja internhyrorna 2022 med 2,5 procent
vilket motsvarar 10 400 tkr. Därtill ska frånräknas effekten av sänkt internränta från
1,5 procent till 1 procent från 2022 (8 100 tkr). Nettoförändringen av internhyrorna
inför 2022 uppgår därför till 0,5 procents höjning vilket motsvarar en årskostnad på 2
300 tkr.
Interna priser, regionstyrelseförvaltningen (RSF) och teknikförvaltningen

I den budget för 2022 som regionfullmäktige fattat beslut om fick
regionstyrelseförvaltningens resultatenheter ett totalt tillskott på 4 200 tkr för
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/9

löneökningar, ökade kostnader i måltidsverksamheten samt ökade kostnader för
inköp av datorer.
I den budget för 2022 som regionfullmäktige fattat beslut om fick
teknikförvaltningen ett tillskott på 1 892 tkr för ökade kostnader på
försörjningsavdelningen. Det avser löneökningar, hyreshöjning samt ökade kostnader
för drivmedel.
Externa avtal

Externa avtal avser kravet på ”Lika villkor” för skolverksamhet oavsett kommunalt
eller fristående huvudmannaskap. Skyldighet finns att bidragen till fristående
verksamhet skall ligga på samma nivå som anslagen till regionens verksamhet, vilket
innebär att exempelvis lönekostnadsökningar till följd av lönerevision skall
kompenseras även till fristående huvudman och räknas in i grundbeloppet.
Resursfördelningsmodell, fler elever

Resursfördelningen tillförs 6 293 tkr för en volymförändring på sammantaget 46 fler
elever enligt följande:


37 fler elever i den kommunala skolan, i den egna kommunen



9 fler elever i den fristående skolan, i den egna kommunen



5 fler elever i kommunala skolor, i annan kommun



5 färre elever i fristående skolor, i annan kommun



I den kommunala skolan, i den egna kommunen, är 11 elever medräknade
från annan kommun

Prognosen för fler elever i gymnasieskolan har sin grund i underlaget för
budgetäskandet som beskrivs i strategisk plan och budget för 2022 - 2024.
Avstämning av elevvolymerna pekar mot att det kommer att vara färre elever 2022 i
jämförelse med 2021. Färre antal elever har möjliggjort en elevbuffert på 2,7 miljoner
kronor vilket motsvarar cirka 30 elever. Ersättningar från Migrationsverket har under
de senaste åren varit medräknat och balanserat den interna resursfördelningen,
osäkerheten om inkomna ersättningar kopplat till nyanlända har medfört att
budgeten för detta har tagits bort, motsvarar 1,2 miljoner kronor. Förstärkning av
grundbeloppet 2022 har gjorts i jämförelse med grundbeloppet för 2021, vilket totalt
motsvarar 4,4 miljoner kronor. Att grundbeloppet har förstärkts har sin grund i den
ekonomiska brytpunkt avseende antal elever som varje gymnasieprogram måste ha
för att kunna nå ett balanserat resultat. Grundbeloppet bygger på en
självkostnadskalkyl vilket innebär att för varje år så förändras de ekonomiska
brytpunkterna utifrån elevernas val av gymnasieprogram. Till budgetåret 2022 kan
det exempelvis ses en minskning av antalet elever på hotell- och turismprogrammet
vilket då medför en annan ekonomisk brytpunkt som medför ett högre grundbelopp
i år i jämförelse med föregående år.
Ramtillskott arbetsmarknadsåtgärder och svenska för invandrare (SFI)

Avser ramtillskott till avdelningen arbetsliv och etablering, för ytterligare satsningar
för svenska för invandrare (sfi) och även att säkra så att fler kan undvika utanförskap
och komma i arbete. Att öka genomströmningen från mottagande till egen
försörjning via SFI, etableringsinsatser.
Ramtillskott aktiva arbetsmarknadsinsatser

Avser ramtillskott till avdelningen arbetsliv och etablering.
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Ramtillskott generellt

Har fördelats med 600 000 kronor till särskild utbildning för vuxna samt en
förstärkning med 400 000 kronor till gymnasieskolan.
Personalkostnadskompensation

Personalkostnadskompensation är utlagt som ett generellt påslag med 1,94 procent
och motsvarar 4,5 miljoner kronor, särskild satsning på jämställdhet samt bristyrken
är medräknat i respektive budget för kategorin yrkeslärare inom vuxenutbildningen
och gymnasiet, detta motsvarar 161 000 kronor.
Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att förslag till Internbudget 2022 är avstämt
och i enlighet med förvaltningens mål och riktlinjer för verksamheten.
Beslutsunderlag
Grundbelopp 2022, bilaga 1
Internbudget 2022, bilaga 2
Övriga bilagor
- Detaljbudget 2022, bilaga 3
- Utredning grundbelopp år 2022, bilaga 4
- Regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2022, bilaga 5

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Grundbelopp 2022 till fristående gymnasieskolor
Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2022, fastställd GVN XX/XX-2021 § XXX
Program

Undervisning

Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler

Administration

Mervärdesskatt

Grundbelopp

Per månad

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

70 865

9 136

2 542

6 701

26 515

3 473

7 154

126 386

10 532

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

80 235

23 596

2 542

6 701

36 149

4 477

9 222

162 922

13 577

Ekonomiprogrammet (EK)

45 492

8 675

2 542

6 701

26 515

2 698

5 557

98 180

8 182

El- och energiprogrammet (EE)

67 897

15 391

2 542

6 701

29 866

3 672

7 564

133 633

11 136

Estetiska programmet (ES)

51 543

12 929

2 542

6 701

26 515

3 007

6 194

109 431

9 119

Estetiska programmet (ESMUS)

98 909

13 094

2 542

6 701

26 515

4 433

9 132

161 325

13 444

Fordons- och transportprogrammet (FT)

76 293

15 284

2 542

6 701

26 515

3 820

7 869

139 024

11 585

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

54 568

9 879

2 542

6 701

26 515

3 006

6 193

109 404

9 117

105 550

16 356

2 542

6 701

26 515

4 730

9 744

172 138

14 345

48 369

7 956

2 542

6 701

26 515

2 762

5 691

100 536

8 378

Naturbruksprogrammet (NBHAT)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)

58 131

10 623

2 542

6 701

26 515

3 135

6 459

114 106

9 509

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)

92 403

20 801

2 542

6 701

26 515

4 469

9 206

162 637

13 553

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

63 098
54 319

9 927
9 026

2 542
2 542

6 701
6 701

26 515
26 515

3 263
2 973

6 723
6 125

118 769
108 201

9 897
9 017

96 914

18 992

2 542

6 701

36 149

4 839

9 968

176 105

14 675

69 216

10 007

2 542

6 701

26 515

3 449

7 106

125 536

10 461

Hotell- och turismprogrammet (HT)
Humanistiska programmet (HU)
Not 1
Naturbruksprogrammet (NBLAN)
Not 2
Naturbruksprogrammet (NBDJU)

Naturbruksprogrammet (NBDJR

Not 3
Not 4

Teknikprogrammet (TE)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Not 1‐4 Riksprislistan tillämpas, följer ramavtal med underleverantör GVN 2017/135

Introduktionsprogram

Elevvård Måltider Lokaler

Individuellt alternativ (IMA)

Administration

2 542

6 701

26 515

4 656

Mervärdesskatt

Grundbelopp

Per månad

9 592

169 463

14 122

97 200

10 099

2 542

6 701

26 515

4 292

8 841

156 190

13 016

Yrkesintroduktion (IMY)

138 769

11 408

2 542

6 701

26 515

5 578

11 491

203 004

16 917

Programinrikat val (IMV)

Bidrag per elev/ämne/lå
Not 5

4 203

Enligt SKOLFS 2021:2. Uppräknat med genomsnittligt skolindex (2019-2021) motsvarande 2,50 procent.

Riksintag
Sjöfartsutbildningen
Not 6

10 813

Språkintroduktion (IMS)

Introduktionsprogram
Not 5

108 643

Undervisning
Not 6

Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler

Administration

Mervärdesskatt

Grundbelopp
173 742

(RX, MAS, DAC)

Grundbelopp enligt beslut skolverket 2018-12-06. Uppräknat med genomsnittligt skolindex (2019-2021) motsvarande 2,50 procent.
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Per månad
14 478

Grundbelopp 2022 kommunala gymnasieskolor, elever från annan kommun
Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2022, fastställd GVN xx/xx-2021 § xxx
Program

Undervisning

Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler

Administration

Grundbelopp Per månad

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

70 865

9 136

2 542

6 701

26 515

3 473

119 232

9 936

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

80 235

23 596

2 542

6 701

36 149

4 477

153 700

12 808

Ekonomiprogrammet (EK)

45 492

8 675

2 542

6 701

26 515

2 698

92 623

7 719

El- och energiprogrammet (EE)

67 897

15 391

2 542

6 701

29 866

3 672

126 069

10 506

Estetiska programmet (ES)

51 543

12 929

2 542

6 701

26 515

3 007

103 237

8 603

Estetiska programmet (ESMUS)

98 909

13 094

2 542

6 701

26 515

4 433

152 194

12 683

Fordons- och transportprogrammet (FT)

76 293

15 284

2 542

6 701

26 515

3 820

131 155

10 930

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

54 568

9 879

2 542

6 701

26 515

3 006

103 211

8 601

105 550

16 356

2 542

6 701

26 515

4 730

162 394

13 533

48 369

7 956

2 542

6 701

26 515

2 762

94 845

7 904

Naturbruksprogrammet (NBHAT)Not 4
Naturvetenskapsprogrammet (NA)

58 131

10 623

2 542

6 701

26 515

3 135

107 647

8 971

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)

92 403

20 801

2 542

6 701

26 515

4 469

153 431

12 786

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

63 098

9 927

2 542

6 701

26 515

3 263

112 046

9 337

Teknikprogrammet (TE)

54 319

9 026

2 542

6 701

26 515

2 973

102 076

8 506

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

96 914

18 992

2 542

6 701

36 149

4 839

166 137

13 845

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

69 216

10 007

2 542

6 701

26 515

3 449

118 430

9 869

Hotell- och turismprogrammet (HT)
Humanistiska programmet (HU)
Naturbruksprogrammet (NBLAN)Not 1
Naturbruksprogrammet (NBDJU)Not 2
Naturbruksprogrammet (NBDJRNot 3

Not 1‐4 Riksprislistan tillämpas, exklusive moms, följer ramavtal med underleverantör GVN 2017/135

Introduktionsprogram

Elevvård Måltider Lokaler

Individuellt alternativ (IMA)

108 643

10 813

2 542

6 701

26 515

4 656

159 870

13 323

97 200

10 099

2 542

6 701

26 515

4 292

147 349

12 279

Yrkesintroduktion (IMY)

138 769

11 408

2 542

6 701

26 515

5 578

191 513

15 959

Bidrag per elev/ämne/lå

Programinrikat val (IMV)Not 5

3 950

Enligt SKOLFS 2021:2. Uppräknat med genomsnittligt skolindex (2019-2021) motsvarande 2,50 procent.

Riksintag
Sjöfartsutbildningen
Not 6

Grundbelopp Per månad

Språkintroduktion (IMS)

Introduktionsprogram
Not 5

Administration

Undervisning
Not 6

Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler

Administration

Grundbelopp Per månad
163 907

(RX, MAS, DAC)

Grundbelopp enligt beslut skolverket 2018-12-06. Uppräknat med genomsnittligt skolindex (2019-2021) motsvarande 2,50 procent.
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Grundbelopp 2022 kommunala gymnasieskolor, egna kommunen
Program

Undervisning

Admini- Grundbelopp
stration
6 631
5 020
82 269

Lärverktyg

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

70 618

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

79 988

21 091

5 020

106 099

Ekonomiprogrammet (EK)

45 245

6 170

5 020

56 435

El- och energiprogrammet (EE)

67 650

12 886

5 020

85 556

Estetiska programmet (ESBIL)

51 296

10 424

5 020

66 740

Estetiska programmet (ESMUS)

98 662
76 046

10 589
12 779

5 020
5 020

114 271
93 845

Fordons- och transportprogrammet (FT)
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Hotell- och turismprogrammet (HT)
Humanistiska programmet (HU)

54 321

7 374

5 020

66 715

105 303

13 851

5 020

124 174

48 122

5 451

5 020

246 945

Naturbruksprogrammet (NBDJU)Not2

200 986

Not3

Naturbruksprogrammet (NBDJR)

188 942

Naturbruksprogrammet (NBHAT)Not4
Naturvetenskapsprogrammet (NA)

224 592
57 884

8 118

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)

92 156

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

62 851

5 020

71 022

18 296

5 020

115 472

7 422

5 020

75 293

Not5

Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)
Teknikprogrammet (TE)

54 072

6 521

5 020

65 613

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

96 667

16 487

5 020

118 174

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

68 969

7 502

5 020

81 491

Not 1‐4
Not1‐5

58 593

Naturbruksprogrammet (NBLAN)Not1

118 515

Uppräknat med genomsnittligt skolindex (2019‐2021) motsvarande 2,50 procent, basvärde riksprislista 2021.
Uppräknat med genomsnittligt skolindex (2019‐2021) motsvarande 2,50 procent.

Introduktionsprogram
Individuellt alternativ (IMA)

Undervisning
108 396

Admini- Grundbelopp
stration
8 308
5 020
121 724

Lärverktyg

Språkintroduktion (IMS)

96 953

7 594

5 020

109 567

Yrkesintroduktion (IMY)

138 522

8 903

5 020

152 445

Introduktionsprogram
Programinrikat val (IMV)Not4

Bidrag per
ämne/elev/lå
3 950

Utbetalas som terminsbelopp efter ansökan.
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Bilaga 2
Internbudget GVN 2022, budget tkr
(Innehåller prognos om preliminära externa intäkter)
Organisation
46

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Intäkter
Kostnader
Nettoram

2022
-103 242
446 366
343 124

Verksamhet
11

31

38

46

47

48-49

61

62

Nämnd
Kostnader
Summa

1 126
1 126

Kulturverksamhet, studieförbund
Kostnader
Summa

2 770
2 770

Ungdomsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Summa
Gymnasieutbildning
Intäkter
Kostnader
Summa

-1 358
18 399
17 041

-6 803
259 107
252 304

Vuxenutbildning
Intäkter
Kostnader
Summa

-33 767
62 277
28 510

Folkhögskola
Intäkter
Kostnader
Summa

-30 462
49 740
19 278

Integration
Intäkter
Kostnader
Summa
Arbetsmarknad
Intäkter
Kostnader
Summa
Nettoram

-5 042
5 162
120

-25 810
47 785
21 975
343 124
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Internbudget GVN 2022, budget tkr
Enheter

2022

2021

Differens

1.

GVN, Nämnd, arvoden, drift

1 126

1 121

5

3 000
2 770
2 013
1 483
9 266

3 679
2 770
2 000

2.

Utbildningsdirektör, drift samt semesterlöneskuld och lön
Bidrag studieförbund
Teknikcollege
Buffert, inkl neddragning av avd.chef lön
Utbildningsdirektör

8 449

-679
0
13
1 483
817

3.

Folkhögskolan

19 278

19 113

165

4.

Vuxenutbildning

28 510

27 544

966

5.

Ungdomsavdelning

17 041

16 970

71

6.

Arbetsliv och etablering, inkl överflytt budget ungdosmkraft

26 043

19 719

6 324

101 264

92 916

8 348

3 742
9 864
949
40 541
1 268
56 364

3 742
9 793
949
40 222
1 268
55 974

0
71
0
319
0
390

Totalt 1-6

7.

Elevvård
Måltider
Tilläggsbelopp
Lokaler
Kapitalkostnader samt Gotlands idrottsförbund
Rektor kommunala gymnasiet, gemensamt

8.

IT-Försörjning, licenser, programv, kapitalkostnad, säkerhet

3 469

3 225

244

9.

Inackorderingstillägg

1 830

1 930

-100

-1 161
135 910 131 555
2 701
892
1 844
138 611 133 130

1 161
4 355
1 809
-1 844
5 481

Migrationsverket, ersättningar
Resursfördelning, interna ersättningar, Wisbygymnasiet
Resursfördelning, interna ersättningar, buffert, ca 24 elever
Resursfördelning, Ungdomskraft överförs till Arbetsliv- o etablering
10. Resursfördelning, interna ersättningar
11. Wisbygymnasiet, se resursfördelning

0

0

0

779
26 836
-986
7 820
7 137
41 586

767
28 817
-1 556
7 781
5 754
41 563

12
-1 981
570
39
1 383
23

Totalt 7-12 Gymnasieskola

241 860 235 822

6 038

RAM 2022-21, RS Budgetavstämn 2020-10-27 Alliansens förslag

343 124 328 738

14 386

Antagning, lön samt dift
Fristående gymnasieskolan i den egna kommunen Not
Elever från annan kommun
Elever i kommunal gymnasieskola, annan kommun
Elever i fristående gymnasieskola, annan kommun
12. Antagning, Interkommunal ersättning, fristående gymnasieskola
Not

Exklusive asyl
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Internbudget GVN 2022, elever
Elevflöden
Elever
Elever
2022
2021
Wisbygymnasiet
Ungdomskraft, Arbetsliv och etablering
Kommunala gymnasieskolan

Differens

1 537
16
1 553

1 551
16
1 567

-14
0
-14

212
212

231
231

-19
-19

1 765

1 798

-33

60
55
115

60
45
105

0
10
10

1 880

1 903

-23

Guteskolan AB
Fristående gymnasieskolan
Exklusive asyl

Totalt 1-2
Elever från annan kommun Not
Elever i kommunal gymnasieskola
Elever i fristående gymnasieskola
Interkommunalersättning
Totalt 1-3
Not

Budget 2022 IB 8 elever, 2021 IB 12 elever

Internbudget 2022, folkhögskolan, tkr
Nettobudget, tkr

Budget 2022

UB Budget 2021

19 113

Löneuppräkningar 2022

439

Internhyra

22

PC som tjänst

42

Ändrad finansieringsmodell DAP

-179

Sparbeting

-159

Totalt

19 278

Internbudget 2022, vuxenutbildning, tkr
Nettobudget, tkr
UB Budget 2021

Budget 2022
27 544

Löneuppräkningar 2022

657

Internhyra

13

Ramtillskott, Särskild utb. för vuxna

600

PC som tjänst

22

Ändrad finansieringsmodell DAP
Sparbeting
Totalt

-92
-234
28 510
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Internbudget 2022, ungdomsavdelning, tkr
Nettobudget, tkr
UB Budget 2021

Budget 2022
16 970

Löneuppräkningar 2022

206

Internhyra

10

PC som tjänst

1

Ändrad finansieringsmodell DAP

-5

Sparbeting
Totalt

-141
17 041

Internbudget 2022, arbetsliv och etablering, tkr
Nettobudget, tkr
UB Budget 2021

Budget 2022
19 719

Löneuppräkningar 2022

625

Internhyra

8

Ramtillskott, arbetsmarknadsinsatser

2 000

Ramtillskott, arbetsmarknad, SFI

2 000

Överföring av ungdomskraft, permanent

1 948

PC som tjänst

24

Ändrad finansieringsmodell DAP
Sparbeting
Totalt

-100
-181
26 043
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr GVN 2021/9

Bilaga 4

Region Gotland

Grundbelopp år 2022
Inledning

Den här utredningen har till syfte att åskådliggöra de resurser och beräkningar
som ligger till grund för grundbeloppets storlek. Utredningen skall även
möjliggöra jämförelser av bidragsbelopp mellan program och riksprislista.
Grundbeloppet för 2022 kan här, i utredningen, jämföras med riksprislistan
2021 då löneuppräkningar samt index för år 2022 inte är medräknat.
Beräkning av 2022 års grundbelopp per program har upprättats genom
självkostnadskalkyler med prognos för år 2022 genom avstämning av det
ekonomiska utfallet för 2021. Beräkningsunderlaget avser intäkter och
kostnader för undervisning, lärverktyg och administration i kombination med
prognos om antalet elever 2022. Något strukturbidrag1 har inte räknats ut för
gymnasieskolan då detta anses tillgodoses genom den självkostnadskalkyl som
ligger till grund för grundbeloppet per program. I självkostnadskalkylerna per
program ligger exempelvis specialpedagoger och andra elevsociala resurser
medräknade.
Två bilagor medföljer, där bilaga 1 avser det grundbelopp som är beräknat
enligt självkostnadsmodell och betalas till den kommunala rektorn i den egna
kommunen. Alla kostnader per program och skolenhet är medräknade och
uttryckts per elev. I bilaga 4:1 återfinns även ett antal nyckeltal och jämförelser
som exempelvis ”antal elever per lärare”. Bilaga 4:2 avser en jämförelse av de
olika grundbeloppen per program och riksprislista. I bilaga 4:2 påräknas de
budgeterade kostnaderna för 2021 avseende centrala kostnader, elevvård,
måltider, lokaler, administration och moms på kommunens grundbelopp för
att sedan slutligen bli det grundbelopp som utgår till den fristående
gymnasieskolan.
För år 2022 visar utredningen att Region Gotlands budgeterade kostnad för det
samlade programutbudet är 14,4 procent högre än riksprislistan 2021. År 2016
var motsvarande värde 28,6 procent, vilket innebär en sänkning med 14,2
procent.
Grundbeloppets olika delar

Grundbeloppet avser att täcka en skolas samtliga kostnader som tillhör
verksamheten, förutom vad som ingår under tilläggsbelopp och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens budget utöver detta, se nedan. Grundbeloppet
betalas ut som en tolftedel en gång i månaden enligt verkligt antal elever
(inskrivna elever) både till kommunal och fristående huvudman.

1

Socioekonomisk viktning eller motsvarande
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I grundbeloppet ingår:
Undervisning

Administration

Moms

*1,03

*1,06

Lärverktyg
Elevvård
Måltider
Lokaler
Administration och moms beräknas enligt Skolverkets rekommendation

Det som inte ingår i grundbeloppet avseende skolformen gymnasieskola, är
regionens politiska organisation, myndighetsutövning tillika central registrering
av ansökningar och antagning, inackorderings- och reseersättningar med dess
administration samt tillhörande beräkningar och utbetalning av bidragsbelopp.
Ett riktat bidrag till Gotlands Idrottsförbund ingår ej.
Undervisning

I undervisning ingår personalkostnader för lärare, skolledning,
specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare. Administrativ personal och
vaktmästeri är inte medräknat, se rubrik administration.
Lärverktyg

Här ingår samtliga läromedelskostnader kopplat till programmens drift samt
alla andra förekommande kostnader som exempelvis IT, kapitalkostnader,
kopiering, personalens kompetensutveckling, skolbibliotek, idrottsgymnasiet,
elevcafé, studenten, försäkringar, matersättningar, böcker, digitala medier med
mera.
Elevvård måltider och lokaler

Den totala kostnaden för elevvård och måltider är medräknad och är fördelat
efter antal elever. Lokalkostnaden fördelats enligt de två geografiska områdena,
Solrosen och Väduren2. Prognostiserat antal elever vid respektive område
divideras med den totala lokalkostnaden för respektive område.
Administration

Enligt skollagen utgår till fristående huvudman ett schablonbelopp om tre
procent för administration. Administrationsschablonen är tänkt att täcka
kostnader som uppstår på såväl skolnivå som central nivå. I den kommunala
gymnasieskolan påräknas de verkliga kostnaderna enligt självkostnad.
Moms

Enligt skollagen utgår ett schablonbelopp om 6 procent. Beloppet avser att
kompensera den fristående skolan för deras icke momspliktiga verksamhet.
Variationer i grundbeloppens storlek

I grundbeloppet för den fristående skolan är 6 procent påräknat, i
grundbeloppet till kommuner är inte moms påräknat då kommuner inte betalar
moms till varandra.

2

Till området påräknas även Lerniahuset samt Slagteriet
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Grundbelopp till kommunal rektor egna kommunen

Till den kommunala rektorn i den egna kommunen utgår endast som
grundbelopp kategorierna undervisning, lärverktyg och administration.
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Elever, totalt
Rektor prognos antal elever 3 årskurser

BF

EK

Esbil

Esmus

HA

HT

HU

RL

SA

VO

1 472

1 472

1 472

1 472

1 472

1 472

1 472

1 472

1 472

1 472

61

217

37

26

78

25

26

45

279

59

Självkostnadsmodell (kr/elev)
Totalt antal elever, beräknat
Lärarkostnad

61

217

37

26

78

25

26

45

279

59

51 098

26 230

32 081

78 724

35 064

85 080

29 000

72 222

43 591

49 475

Individuellt val

4 581

4 581

4 581

4 581

4 581

4 581

4 581

4 581

4 581

4 581

Gemensamt kärnämne

2 387

2 387

2 387

2 387

2 387

2 387

2 387

2 387

2 387

2 387

Ledning

4 331

4 331

4 331

4 331

4 331

4 331

4 331

4 331

4 331

4 331

Specialpedagog

2 312

2 312

2 312

2 312

2 312

2 312

2 312

2 312

2 312

2 312

Studie- och ykesvägledning

2 038

2 038

2 038

2 038

2 038

2 038

2 038

2 038

2 038

2 038

IT-verksamhet

3 329

3 329

3 329

3 329

3 329

3 329

3 329

3 329

3 329

3 329

Sparbeting

-617

-617

-617

-617

-617

-617

-617

-617

-617

-617

69 458

44 590

50 441

97 084

53 424

103 440

47 360

90 582

61 951

67 835

Drift gemensamt

4 554

4 554

4 554

4 554

4 554

4 554

4 554

4 554

4 554

4 554

Drift program

1 180

719

4 973

5 138

1 923

8 400

0

12 844

1 971

2 051

Undervisning

Bibliotek
Lärverktyg
Grundbelopp fristående, underlag

897

897

897

897

897

897

897

897

897

897

6 631

6 170

10 424

10 589

7 374

13 851

5 451

18 295

7 422

7 502

76 089

50 760

60 865

107 673

60 798

117 291

52 811

108 877

69 373

75 337

Administration

3 767

3 767

3 767

3 767

3 767

3 767

3 767

3 767

3 767

3 767

Vaktmästeri

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

Administration

5 020

5 020

5 020

5 020

5 020

5 020

5 020

5 020

5 020

5 020

81 110

55 781

65 886

112 694

65 819

122 312

57 832

113 898

74 394

80 358

Grundbelopp egna kommunen 2021

69 883

56 208

95 667

98 055

72 494

82 528

60 209

99 635

74 408

80 204

Differens, kronor per elev

11 227

-427

-29 781

14 639

-6 675

39 784

-2 377

14 263

-14

154

Grundbelopp egna kommunen 2022

Programmets brytpunkt per 3 åk, beräknat

20

36

12

9

26

8

9

15

31

20

Programmets lärarresurs, tjänster

5,3

9,6

2,0

3,5

4,6

3,6

1,3

5,5

20,5

4,9

Antal elever per lärarresurs, beräknat

11,6

22,6

18,5

7,5

16,9

7,0

20,4

8,2

13,6

12,0

Lärarlön beräknat på 34 750 kr exkl lärarlönelyft och karrriärstjänster
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BA

EE

FT

IMA

IMS

IMY

NA

TE

VF

1 472

1 472

1 472

1 472

1 472

1 472

1 472

1 472

1 472

75

92

61

42

28

31

123

114

28

75

92

61

42

28

31

123

114

28

Lärarkostnad

60 333

48 207

56 459

88 524

77 250

118 032

38 732

34 912

76 643

Individuellt val

4 581

4 581

4 581

4 581

4 581

4 581

4 581

4 581

4 581

Gemensamt kärnämne

2 387

2 387

2 387

2 387

2 387

2 387

2 387

2 387

2 387

Ledning

4 331

4 331

4 331

4 331

4 331

4 331

4 331

4 331

4 331

Specialpedagog

2 312

2 312

2 312

2 312

2 312

2 312

2 312

2 312

2 312

Studie- och ykesvägledning

2 038

2 038

2 038

2 038

2 038

2 038

2 038

2 038

2 038

IT-verksamhet

3 329

3 329

3 329

3 329

3 329

3 329

3 329

3 329

3 329

Elever, totalt
Rektor prognos antal elever 3 årskurser
Självkostnadsmodell (kr/elev)
Totalt antal elever, beräknat

Sparbeting

-617

-617

-617

-617

-617

-617

-617

-617

-617

78 693

66 567

74 819

106 884

95 610

136 392

57 092

53 272

95 003

Drift gemensamt

4 554

4 554

4 554

4 554

4 554

4 554

4 554

4 554

4 554

Drift program

15 640

7 435

7 328

2 857

2 143

3 452

2 667

1 070

11 036

897

897

897

897

897

897

897

897

897

Lärverktyg

21 091

12 886

12 779

8 308

7 594

8 903

8 118

6 521

16 487

Grundbelopp fristående, underlag

99 784

79 453

87 598

115 192

103 204

145 295

65 210

59 793

111 490

Undervisning

Bibliotek

Administration

3 767

3 767

3 767

3 767

3 767

3 767

3 767

3 767

3 767

Vaktmästeri

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

1 253

Administration

5 020

5 020

5 020

5 020

5 020

5 020

5 020

5 020

5 020

104 805

84 474

92 619

120 213

108 225

150 316

70 231

64 814

116 511

Grundbelopp egna kommunen 2021

87 960

76 934

89 553

115 229

111 388

124 449

65 324

69 101

104 058

Differens, kronor per elev

16 845

7 540

3 066

4 984

-3 163

25 867

4 907

-4 287

12 453

Programmets brytpunkt per 3 åk, beräknat

25

31

20

14

9

10

41

38

9

Programmets lärarresurs, tjänster

7,6

7,5

5,8

6,3

3,7

6,2

8,0

6,7

3,6

Antal elever per lärarresurs, beräknat

9,8

12,3

10,5

6,7

7,7

5,0

15,3

17,0

7,7

Grundbelopp egna kommunen 2022

Lärarlön beräknat på 34 750 kr exkl lärarlönelyft och karrriärstjänster
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Bilaga 4:2
Jämförelse grundbelopp 2022-riksprislista 2021, exklusive löneuppräkningar för år 2022
Undervisning

BF

EK

HU

RL

SA

69 458

44 590

50 441

97 084

53 424

103 440

47 360

90 582

61 951

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

69 705

44 837

50 688

97 331

53 671

103 687

47 607

90 829

62 198

68 082

6 631

6 170

10 424

10 589

7 374

13 851

5 451

18 295

7 422

7 502

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

1 898

1 898

1 898

1 898

1 898

1 898

1 898

1 898

1 898

1 898

Centrala kompetensutvecklingsmedel
Undervisning, slutlig
Lärverktyg
Kapitalkostnader centrala kostnader
IT-övrigt centrala kostnader

Esbil

Esmus

HA

HT

VO
67 835

Lärverktyg, slutlig

9 136

8 675

12 929

13 094

9 879

16 356

7 956

20 800

9 927

10 007

Elevvård

2 542

2 542

2 542

2 542

2 542

2 542

2 542

2 542

2 542

2 542

Måltider

6 701

6 701

6 701

6 701

6 701

6 701

6 701

6 701

6 701

6 701

26 515

26 515

26 515

26 515

26 515

26 515

26 515

26 515

26 515

26 515

Administration

3 438

2 678

2 981

4 385

2 979

4 674

2 740

4 422

3 236

3 415

Mervärdesskatt

7 082

5 517

6 141

9 034

6 137

9 629

5 644

9 109

6 667

7 036

125 119

97 465

108 498

159 603

108 425

170 104

99 704

160 917

117 787

124 298

103 500

87 300

116 500

147 600

102 900

111 100

91 700

146 600

88 900

109 400

21 619

10 165

-8 002

12 003

5 525

59 004

8 004

14 317

28 887

14 898

20,9%

11,6%

-6,9%

8,1%

5,4%

53,1%

8,7%

9,8%

32,5%

13,6%

Lokaler

Grundbelopp
Riksprislista
Differens grundbelopp-riksprislista
Procentuell differens

Jämförelse grundbelopp 2022-riksprislista 2021, exklusive löneuppräkningar för år 2022
Undervisning
Centrala kompetensutvecklingsmedel
Undervisning, slutlig
Lärverktyg
Kapitalkostnader centrala kostnader
IT-övrigt centrala kostnader
Lärverktyg, slutlig

BA

EE

FT

IMA

78 693

66 567

74 819

106 884

IMS
95 610

IMY

NA

TE

VF

136 392

57 092

53 272

95 003

247

247

247

247

247

247

247

247

247

78 940

66 814

75 066

107 131

95 857

136 639

57 339

53 519

95 250

21 091

12 886

12 779

8 308

7 594

8 903

8 118

6 521

16 487

607

607

607

607

607

607

607

607

607

1 898

1 898

1 898

1 898

1 898

1 898

1 898

1 898

1 898

23 596

15 391

15 284

10 813

10 099

11 408

10 623

9 026

18 992

Elevvård

2 542

2 542

2 542

2 542

2 542

2 542

2 542

2 542

2 542

Måltider

6 701

6 701

6 701

6 701

6 701

6 701

6 701

6 701

6 701

36 149

29 866

26 515

26 515

26 515

26 515

26 515

26 515

36 149

Administration

4 438

3 639

3 783

4 611

4 251

5 514

3 112

2 949

4 789

Mervärdesskatt

9 142

7 497

7 793

9 499

8 758

11 359

6 410

6 075

9 865

161 508

132 451

137 685

167 812

154 723

200 678

113 242

107 327

174 289

133 400

125 700

148 100

95 200

101 500

134 100

28 108

6 751

-10 415

18 042

5 827

40 189

21,1%

5,4%

-7,0%

19,0%

5,7%

30,0%

Lokaler

Grundbelopp
Riksprislista
Differens grundbelopp-riksprislista
Procentuell differens
Genomsnittlig differens grundbelopp-riksprislista 2021

14,4% BA inriktningen anläggningsfordon 192 300 kr

Genomsnittlig differens grundbelopp-riksprislista 2020

10,8%

Genomsnittlig differens grundbelopp-riksprislista 2019

10,3%

Genomsnittlig differens grundbelopp-riksprislista 2018

20,7%

Genomsnittlig differens grundbelopp-riksprislista 2017

28,5%

Genomsnittlig differens grundbelopp-riksprislista 2016

28,6%
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Bilaga 5
Beslutad av regionstyrelsens arbetsutskott 2021-10-07

Investeringsbudget 2022-2023 tkr samt plan 2024-2026
Investeringspott
Lokalinvesteringar gymnasieskola
Lokalinvesteringar vuxenutbildning
Summa GVN/UAF

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

5 500
5 000

5 500

5 500

5 500

5 500

4 000

5 000

9 500

10 500

5 500

5 500

10 500
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/175
26 november 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Modell för överföring av resultat till verksamhetsnivå
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
att ett ekonomiskt överskott per avdelning får överföras med 10 procent av
årsresultatet dock högst 50 000 kronor.

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att nuvarande modell för överföring av resultat förändras till
att, ekonomiskt överskott per avdelning får överföras med 10 procent av årsresultatet
dock högst 50 000 kronor. Förvaltningens förslag har sin grund i att nämndens olika
avdelningar anses i en jämförelse med varandra vara relativt lika utifrån de
förutsättningar de har att utföra en kvalitativ verksamhet i kombination med att nå
ett balanserat resultat.
Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 20181 att tillämpa överföring av
resultat på verksamhetsnivå tillika avdelningsnivå. Detta i likhet med barn och
utbildningsnämndens fastställda regler att tillämpa avsnittet om överföring av
överskott. Barn- och utbildningsnämndens beslutade regelverk är framarbetat med
Regler för styrning och kontroll i Gotlands kommun - den del som avser ”Hantering
av årets resultat” som underlag. Något förslag till överföring av underskott föreligger
inte
Beräkningsmodell som fastställdes för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år
2018 var att överskott som överförs beräknades på avdelningsnivå med 10 procent av
resultatet dock högst 50 000 kr. Utav avdelningarnas samlade överskott blev andel av
personalkostnadsutfall för året den faktor som slutligen bestämde avdelningens
belopp att överföra till nästkommande år. Med andra ord innebar detta att alla
1

Vid sammanträdet 2018-05-02, GVN § 47
1 (2)
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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 23www.gotland.se
of 209
Webbplats

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2021/175

avdelningar som gjorde ett positivt resultat, bidrog till en samlad pott där alla som
gjorde ett överskott fick lika mycket beräknat och tilldelat per anställd. För
tydlighetens skull behöver det nämnas att bidraget inte är till den anställde utan är
endast en beräkningsvariabel.
Avdelningarnas storlek vid år 2018 var ojämn då hänsyn togs till avdelningarnas
budgetomslutning och personalstat. Modellen 2018 jämnade ut skillnader som
exempelvis enheten för integration, med få antal anställda och med maxbidraget på
50 000 kronor, skulle ge en väldigt hög ersättning per anställd i jämförelse med
gymnasieskolan med samma överskott men med betydligt fler anställda, vilket
omvänt skulle ge en lägre ersättning per anställd. I dagens organisation ingår enheten
integration i avdelningen arbetsliv och etablering.
Sedan beslutet år 2018 har organisationsförändringar genomförts vilket har inneburit
att avdelningarna, budgetmässigt har blivit mer likartade i sin ekonomiska
omslutning, vilket föranleder en förändrad modell för beräkningen av överföring av
resultat.
Förvaltningen föreslår att nuvarande modell för överföring av resultat förändras till
att, ekonomiskt överskott per avdelning får överföras med 10 procent av årsresultatet
dock högst 50 000 kronor. Förvaltningens förslag har sin grund i att nämndens olika
avdelningar anses i en jämförelse med varandra vara relativt lika utifrån de
förutsättningar de har att utföra en kvalitativ verksamhet i kombination med att nå
ett balanserat resultat, där det naturligtvis förekommer vissa olikheter beroende på
verksamheternas komplexitet.
Bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden, beslutar enligt förslaget.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

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

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/110
10 november 2021

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Revidering. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
delegationsordning
Förslag till beslut


Nämndens delegationsordning revideras enligt förslag.

En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där nämnden beslutat att
delegera sin beslutanderätt. Syftet med delegationsordning är att avlasta nämnden
vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan.
Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningen snabbare. Detta skapar också utrymme för mer behandling av
principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en
nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska kunna
fungera på ett effektivt sätt.
Förslag på revidering

1. Vi ersätter försörjningschef till handläggare
2. Vi har uppdaterat interkommunalersättning så att rektor och handläggare står
som delegat på rätt uppgifter.
Beslutsunderlag
Delegationsordning gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

1 (1)
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/22
3 november 2021

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport. Klagomålshantering, 2021:2
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

I skollagen 4 kap. 7 och 8 §§ står att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta
emot och utreda klagomål. Huvudman ska även vidta åtgärder om det framkommer
att det finns brister i verksamheten. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
rapporterar terminsvis till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden när det gäller
synpunkter, klagomål och beröm. Under höstterminen till dags dato har det via
regionens synpunktshantering till förvaltningen inkommit 12 ärenden. Under 2021
har det hittills inkommit totalt 17 ärenden. Det är en ökning mot föregående är då
totalt 10 ärenden inkom genom Regionens synpunktshantering.
Ärendebeskrivning

Alla klagomålsärenden avser Wisbygymnasiet vilka handlar om val av utbildningar,
schoolsoft, skolmat, läsårstider mm.
Bedömning

Alla ärenden har omhändertagits, följts upp och besvarats av ansvarig rektor
alternativt handläggare vid förvaltningen.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats:
Förvaltningen bedömer att ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta
beslut med anledning av jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet eller det
ekonomiska perspektivet. Barn- och elevperspektivet är alltid med i detta ärende.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

1 (1)
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/21
30 november 2021

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport. Anmälningar om kränkande behandling, 2021:2
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

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

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott, som tar emot rapporterna
om anmälningar om kränkande behandling, ges vid varje sammanträde en rapport
om de anmälningar som kommit in till huvudmannen.
Ansvaret för uppföljning finns hos avdelningen för stöd och utveckling som svarar
för uppföljningen med berörd rektor.
Rektor lämnar in uppföljning genom att besvara nedanstående frågor:


Har kränkningarna upphört?



Om ja, har uppföljning gjorts?



Kan ärendet avslutas efter uppföljningen?



Om nej, vilka åtgärder har det föranlett?

1 (2)
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2021/21

Bedömning

Under andra delåret har en (1) anmälning om kränkande behandling inkommit till
huvudman som avser Wisbygymnasiet. Anmälan handlar om en elev som blivit
kränkt och utsatt av andra klasskamrater genom sociala medier. Ärendet är under
utredning.
Hittills under 2021 har det inkommit tre (3) anmälningar om kränkande behandling
till huvudman vilket är det samma som föregående år 2020.

Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats:
Förvaltningen bedömer att ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta beslut med
anledning av jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet eller det ekonomiska perspektivet.
Barn- och elevperspektivet är alltid med i detta ärende.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Page 28 of 209

2 (2)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/23
3 november 2021

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport. Ärenden hos Barn- och elevombudet (BEO), 2021
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

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

Inga anmälningsärenden har inkommit vid dags dato 2021.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/81
15 november 2021

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

RF § 18 Uppdrag angående dialog och samråd med
organisationer för personer med funktionsnedsättning
Förslag till beslut


Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fattade i december 2013 (Rf § 178, 2013-12-16) beslut om ett
system byggt på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Systemet ersatte Program för handikappfrågor i Gotlands
kommun från 2002. Systemet innebär att Region Gotland arbetar genom en struktur
för dialog med organisationer inom funktionshinderrörelsen genom ett centralt
tillgängligghetsråd, samrådsgrupper för nämnderna och regionstyrelsen samt
brukarråd på verksamhetsnivå. En övergripande uppföljning av hela systemet ska
redovisas till regionstyrelsen en gång varje mandatperiod.
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 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.
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GVN 2021/81

Bedömning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tidigare åtgärdsplan för att säkerställa
tillgängliga verksamheter för funktionsnedsatta personer har integrerats i
förvaltningens verksamhetsplan 2022 med bilagor, som bifogas tjänsteskrivelsen.
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) har en samrådsgrupp för personer med funktionsvariationer och för
närvarande är BUN ordförande för gruppen. Det brukar vara ca 3–4 möten per år
men på grund av pågående pandemi har nämnderna inte träffat samrådsgruppen
under denna tid.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-15
Verksamhetsplan UAF 2022
Bilaga 1 Mål och aktiviteter fördelat på respektive avdelning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 18

Rapport. Dialog och samråd med
organisationer för personer med
funktionsnedsättning

RS 2020/1628

Regionfullmäktiges beslut

Rapporten godkänns.
x Nämnderna får i uppdrag att uppdatera förbättringsplanerna och att en
systematisk uppföljning av planerna inkluderas i det ordinarie
uppföljningsarbetet.
x Tillgänglighetsrådet får i uppdrag att utveckla och stödja nämndernas arbete för att
inkludera funktionshinderperspektivet i Region Gotlands verksamheter utifrån
rapporten – Dialog och samråd med organisationer för personer med funktionsnedsättning.
x

Regionfullmäktige fattade beslut 2013-12-16, § 178 om ett system byggt på FN:s
konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Systemet ersatte Program för handikappfrågor i Gotlands kommun från 2002.
Systemet innebär att Region Gotland arbetar genom en struktur för dialog med
organisationer inom funktionshinderrörelsen genom ett centralt tillgängligghetsråd,
samrådsgrupper för nämnderna och regionstyrelsen samt brukarråd på verksamhetsnivå. En övergripande uppföljning av hela systemet ska redovisas till regionstyrelsen
en gång varje mandatperiod.
Uppföljningen av systemet avser mandatperioden 2015-2018. En sammanfattning av
rapporten visar att både föreningsverksamheten och utsedda tjänstepersoner inom
Region Gotlands verksamheter tycker att strukturen är bra och viktig. Den stärker
och utvecklar delaktigheten i tillgänglighetsarbetet inom Region Gotland. Region
Gotlands tillgänglighetsråd är lyhörda och kreativa och återkoppling sker. För
regionens del bidrar strukturen till delaktighet på organisations- och föreningsnivå
samt att den bidrar till att stärka dialogen med funktionshinderrörelsen. Tillgänglighetsarbetet underlättas också av att strukturen hjälper verksamheterna inom regionen
att på ett enkelt sätt nå samtliga föreningar vid behov av dialog. Arbetet har underlättats av att Funkisam Gotland, som paraplyorganisation för föreningarna, har
utvecklat sitt föreningsarbete under mandatperioden och nu utgör en stabil verksamhet för frågor som berör personer med funktionsnedsättning.
Strukturen för dialog för personer med funktionsnedsättning består av olika nivåer
för samråd och det utmynnar i en osäkerhet kring vilket forum föreningarnas frågor
ska lyftas. Beslutsvägarna mellan nivåerna är inte heller tydliga och det finns en
svårighet i att orientera sig mellan de olika dialoggrupperna. Under mandatperioden
har attityder och respekten för personer med funktionsnedsättning delvis förbättrats.
forts
44 (63)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 18 forts
RS 2020/1628

Förståelsen omkring personer med funktionsnedsättning och deras olika behov kan
utvecklas inom regionen. Rapporten visar till exempel att det saknas förståelse och
kunskap från regionens sida, om hur funktionsnedsättningar påverkar förutsättningarna för delaktighet och att ett funktionshinderperspektiv inte systematiskt
används för att förhindra avsaknaden av tillgänglighet som till exempel vid ny- och
ombyggnation.
Arbetet med att integrera tillgänglighetsfrågorna i regionens verksamheter har under
mandatperioden blivit bättre men ytterligare förbättringar kan göras. Det gäller till
exempel utvecklingen av den digitala servicen som är svår för vissa personer med
funktionsnedsättning att lära sig. Utvecklingen för e-tjänster, appar och dylikt bör ha
en mjukare övergång där det bör finnas fler alternativ under en övergångsperiod.
Systemet bygger också på att samtliga nämnder och regionstyrelsen har antagit
förbättringsåtgärder/planer för mandatperioden. Nämndernas och regionstyrelsens
beslutade åtgärder är i de flesta fall genomförda eller påbörjade. Under perioden är
det få som har förnyat sina förbättringsplaner.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Region Gotlands system byggt på FN:s
konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning är
verkningsfullt och att ett systematiskt dialogarbete under mandatperioden har
etablerats. Rapporten visar dock på att det finns förbättringsåtgärder både inom
föreningsrörelsen och inom Region Gotlands verksamheter. Det som bland annat
behöver ses över är nämndernas ansvar för förbättringsplanerna. Det saknas
etablerade strukturer för ett systematiskt uppföljningsarbete samt revidering av
planerna. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nämnderna får i uppdrag att
uppdatera förbättringsplanerna och att en systematisk uppföljning av planerna
inkluderas i det ordinarie uppföljningsarbetet.
När det gäller föreningsverksamhetens osäkerhet kring vilket forum frågor ska lyftas
är det viktigt att säkerställa att kunskapsstöd omkring strukturen kontinuerligt
erbjuds och det är ett ansvar som åvilar regionstyrelseförvaltningen i dialog med
föreningsrörelsen. Vidare föreslår regionstyrelseförvaltningen att tillgänglighetsrådet
får i uppdrag att utveckla och stödja nämndernas arbete för att inkludera funktionshinderperspektivet i Region Gotlands verksamheter utifrån rapporten.
Regionsstyrelseförvaltningen föreslår att rapporten godkänns.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.

forts

45 (63)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 18 forts
RS 2020/1628
Ärendets behandling under mötet

Victoria Öjefors Quinn (V) och Mats-Ola Rödén (L) tillstyrker regionstyrelsens
förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-20
Regionstyrelsen 2021-12-16, § 373
Skickas till
Samtliga nämnder
Regionstyrelsen
Funkisam

46 (63)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Rapport – Dialog och samråd med organisationer för personer med funktionsnedsättning ,
2020/1628
Bilaga 2
Frågor till förvaltningarna
Bakgrund
Regionfullmäktige fattade i december 2013 beslut om ett system byggt på FN:s konvention om
mänskliga rättigheter och som ersatte Program för handikappfrågor i Gotlands kommun från 2002.
Det beslutades också att nämnder och styrelse skulle identifiera förbättringsområden utifrån FN:s
konvention för person med funktionsnedsättning.
Syfte
Syftet med en övergripande uppföljning av fastställd struktur för dialog och samråd med
funktionshinderrörelsen är att undersöka om
-

hur strukturens olika delar uppfattas. Tillgänglighetsråd – Representantgrupp –
Samrådsgrupp på nämndnivå - Brukarråd
Är den känd? Hur har den implementerats(gjorts känd)? Känner verksamheten till syftet med
strukturen? Är den enkel att förstå? Finns nackdelar? Vad kan utvecklas?

-

processen stärker arbetet med delaktighet och samverkan inom de olika nivåerna
(Tillgänglighetsråd – Representantgrupp – Samrådsgrupp på nämndnivå – Brukarråd).
På vilket sätt och i vilka delar? Saknas något? Förbättring/utveckling inom de olika nivåerna?

-

attityder, respekt och förståelse för personer med funktionsnedsättning och dess behov har
stärkts eller på annat sätt gjorts tydligare?
Har kunskapen ökat, stärkts eller gjorts tydligare gällande attityder?
Stärkt/gjorts tydligare gällande respekt?
Stärkt/gjorts tydligare gällande förståelse omkring olika behov?

-

tillgänglighetsfrågor har integrerats i verksamheten på det sätt som konventionen, nationella
och lokala mål beskriver.
”Nationellt mål är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för
personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Fyra områden
prioriteras:
- universell utformning (innebär att allt nytt som tas fram ska fungera oavsett olika behov
och förutsättningar)
- befintliga brister i tillgängligheten
- individuella stöd och lösningar för individens självständighet
- att förebygga och motverka diskriminering.”
Beskriv!

-

det har utarbetats rutiner eller riktlinjer för att möta strukturens intentioner om dialog och
samråd.
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På vilket sätt?
-

Strukturen innehåller även en process där nämnder och styrelser ska identifiera
förbättringsområden utifrån FNs konvention, planera och genomföra åtgärder samt följa upp
resultatet två gånger per mandatperiod.
Hålls planerna aktuella? Finns någon ansvarig? Hur följs dessa upp i styrkort och
verksamhetsplaner?

Page 36 of 209

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/144
4 november 2021

Hanna Sällström Jonasson
Rektor/avdelningschef Vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Komvux som särskild utbildning
Förslag till beslut


Informationen tas emot

Bakgrund

Kommunen ska enligt lag erbjuda utbildning för vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning och förvärvad hjärnskada, på grundsärskolenivå och
gymnasiesärskolenivå (Skollagen Kap 20. Förordning om vuxenutbildning (2020:461)
Kap 2 § 21).
Nuläge
Grundläggande kurser

Utifrån rådande omständigheter har Vuxenutbildninge haft möjlighet att starta upp
några få kurser inom särskild utbildning för vuxna. Två kurser inom matematik grund
och grund ämnesområden, (delkurser med inriktning på pengar och digitala
betalningssätt). Syftet med två parallella kurser inom samma ämne men olika nivå är
att man då kan ha samläsning. Därtill har det även startat två kurser i Svenska som
andraspråk, på både grund- och gymnasiesärskolenivå.
Kurserna är planerade utifrån några av de önskemål som kartläggningen under våren
2021 visade. I skrivande stund ser det ut som att Vuxenutbildningen sammanlagt
kommer att ha 11 elever inom Lärvux från och med 1/11. Där inräknat enstaka elev
som läser inom både SFI och Lärvux.
Yrkeskurser på gymnasial nivå

Vuxenutbildningen kan i nuläget inte tillgodose de önskemål om kortare yrkeskurser
som framkom under vårens kartläggning. Det beror på knapp tillgång till
yrkeslärartimmar. Tanken är att framöver organisera för att kunna erbjuda
lärlingsutbildningar. Dessa kräver inte yrkeslärarresurs i samma utsträckning.
Lärlingsvägen är också en framgångsrik utbildningsväg för målgruppen. Det bygger
dock på tillgång till bra lärlingsplatser inom olika branscher, det sker dialog med
aktörer inom både privat- och offentlig sektor. Det går generellt inte att överlämna
till elev att hitta egen plats. Eftersom det är individer i behov av ökat stöd för sitt
1 (2)
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lärande krävs det mer av en handledare på arbetsplatsen. Önskvärt är att handledare
har handledarutbildning. Konkurrensen kring APL/Lärlingsplatser är stor och som
det ser ut nu kommer tillgången till platser vara det som avgör vilken yrkesinriktning
vi kommer att kunna erbjuda.
Övrigt

Rektor, biträdande rektor yrkesvux, samordnare särskild utbildning samt
specialpedagog deltar i en utbildning på Karlstad universitet på uppdrag av
Skolverket Att organisera komvux som särskild utbildning – en del av Komvux. Syftet är att,
med stöd i tillgänglig forskning och beprövad erfarenhet ge deltagarna redskap för att
organisera och för att skräddarsy ett arbetssätt så att elever med intellektuell
funktionsnedsättning/förvärvad hjärnskada ges förutsättningar att studera inom
Komvux.
Utöver detta ser Vuxenutbildningen över hur rutinerna kring samverkan med
arbetsförmedlingen. Det är av betydelse för rekrytering av elever, Särskild utbildning
behöver bli ”känt” som en möjlig väg till ökade chanser på arbetsmarknaden. Det är
också av stor betydelse i slutet av individens utbildningstid i syfte att öka chanserna
till en anställning.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

I juli 2020 blev särskild utbildning för vuxn Lärvux - en del av Komvux och ej längre en
egen skolform. Syftet var bland annat att underlätta samarbete mellan olika delar av
vuxenutbildningen och för att i större utsträckning kunna erbjuda målgruppen
yrkesutbildning.
Skolverket lyfter fram att särskilt framgångsrikt för målgruppen är när yrkesutbildning ges
som sammanhållen utbildning i form av Lärlingsutbildning. Ett argument är att det får en
mereffekt i form av arbetslivserfarenhet samt goda kontakter med den bransch man
utbildar sig inom.
Det finns flera olika utmaningar när det gäller att organisera lärlingsutbildning inom
Lärvux. Målgruppen för Lärvux lärvux är liten, det blir inga stora grupper. Utbildningen
behöver med andra ord organiseras utifrån enstaka individer och utmaningen blir att få till
en ekonomiskt och kvalitativt hållbar organisation.
Nästa utmaning är ”Vad utbildar vi till? En yrkesutbildning inom Lärvux ger ingen titel.
Man blir inte vårdbiträde, barnskötare, kock, trädgårdsmästare osv. Det ger ej heller
behörighet till högre studier. Det man som Lärvux lärling får med sig är yrkeskunskaper
som gör att man kan utföra arbetsuppgifter inom ett yrkesområde. Utmaningen blir därför
att informera arbetsgivare om vad en person som gått Lärvux lärling får med sig och att
uppmana till att se till den faktiska kompetensen i stället för avsaknad av titel. Till det
kommer utmaningen att få till en samverkan med bland annat arbetsförmedlingen, i syfte
att minska glappet mellan avslutad utbildning och anställning.
1.2 Syfte

Det övergripande syftet är att genom utbildning öka möjligheterna till en anställning på den
reguljära arbetsmarknaden för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller
förvärvad hjärnskada.
Det specifika syftet är därför att inom vuxenutbildningen Gotland etablera en kvalitativ och
långsiktigt hållbar organisation för sammanhållen yrkesutbildning, som lärlingsutbildning.
För personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.
1.3 Effektmål

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum xxxx-xx-xx

Individer som traditionellt haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden blir efter
genomgången lärlingsutbildning bättre rustade för att ta en anställning. Individen får
därmed ökade möjligheter till att nå en egen försörjning.
På lång sikt kan vuxenutbildningen bidra till den förändring vi vill se beträffande mångfald
på arbetsplatser på Gotland. Arbetsgivare som tar emot Lärvux lärlingar uppmanas och
utmanas till att se den faktiska kompetensen.
Kompetensförsörjningsbehovet på Gotland är stort. Individer som genomgått en
lärlingsutbildning inom Lärvux kan utföra nödvändiga arbetsuppgifter inom olika
yrkesområden och därmed bli en del av den framtida kompetensförsörjningen.

Page 40 of 209

2 (5)

Region Gotland

Lärvux Lärling

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

1.4 Projektmål

De konkreta delmål som behöver uppfyllas för att göra det möjligt att genomföra Lärling
Lärvux är att:
- Genomföra informationssatsningar för rekrytering av elever. Lärvux Lärling
behöver göras känt som en möjlighet.
- Säkerställa tillgång till yrkeslärare, inom flera olika yrkesinriktningar.
- Interna kompetensutvecklingssatsningar kring diagnoserna och målgruppens behov
av stöd.
- Sätta rutiner för ansöknings-, kartläggnings-, och antagningsprocesserna.
- Säkerställa tillgång till studie- och yrkesvägledare som är med i
kartläggningsprocessen av elever och kan vägleda inför och efter utbildning.
- Säkerställa tillgång till speciallärare för riktat studiestöd.
- Etablera kontakter med branscher och organisationer i syfte att säkra
Lärlingsplatser. Lärvux behov av lärlingsplatser behöver göras känt både hos
aktörer inom samma förvaltning och utanför.
- Etablera samverkansrutiner med arbetskonsulenter inom OOF.
- Erbjuda handledarutbildning och informationsinsatser till handledare på
arbetsplatser.
- Påbörja en samverkan med gymnasiesärskolan med avseende på att samnyttja
yrkeslärarresurser och APL/Lärlingsplatser med utbildade handledare.
1.5 Projekttid

Projektstart: 2022-01-01
Projektet avslutas: 2022-12-31

2. Styrning och ledning
2.1 Projektägare

Hanna Sällström-Jonasson, avdelningschef Vuxenutbildningen.
2.2 Projektledare

Anna Björk samordnare, särskild utbildning.
2.3 Projektstyrgrupp

Hanna Sällström Jonasson, avdelningschef
Erik Gerndt, biträdande rektor, yrkesutbildningar
Anna Björk, samordnare
2.4 Intressenter

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum xxxx-xx-xx

Viktiga aktörer (interna och externa) för projektets genomförande, implementering och nyttorealisering. På
såväl individ-, grupp- som organisationsnivå.
Internt (egna avdelningen):
- Yrkeslärare
- Studie och yrkesvägledare.
- Pedagogiskt stöd, vuxenutbildningen.
Externt:
- Individer med rätt till Lärvux.
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-

Arbetskonsultenter inom OOF/Socialförvaltningen. De har bland annat har i
uppdrag att lotsa individer vidare från daglig verksamhet och ut i lönearbete då
förmåga finns.
Centrala praktiksamordnare.
Gymnasiesärskolan.
Arbetsliv och etablering
AF, SIUS-konsulenter samt förmedlare som har till uppdrag att arbeta med
skolsamverkan.
Offentliga och privata arbetsgivare.

2.5 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).

3. Beskrivning och avgränsning
3.1 Projektbeskrivning

För beskrivning se ovan.
Risken är just att målgruppen är liten i antal. Det gör bland annat att man måste försöka få
till en organisation där man ändå kan ge olika lärlingsinriktningar samtidigt.
Det kan också finnas svårigheter med att få tag i yrkeslärare.
En annan risk är hur man ska nå ut till de individer som har rätt till lärling Lärvux. Vissa av
dem når man genom arbetsförmedlingen, enheten för arbetsliv och etablering eller genom
daglig verksamhet. Dock ser man nationellt att ca 24% av dem som genomgått
gymnasiesärskola varken studerar eller har någon form av sysselsättning och därav blir det
svårare att nå dem.
3.2 Kopplingar till andra projekt och avgränsningar

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum xxxx-xx-xx

I det här läget finns det inga direkta kopplingar till några andra projekt. Däremot finns en
förhoppning om att det man har jobbat med inom Normaprojektet kan underlätta för att få
tag i lärlingsplatser. De arbetsgivare som har varit med i Norma har förhoppningsvis goda
kunskaper kring hur man ser till den faktiska kompetensen individen får till sig genom
utbildning istället för att fokusera funktionsnedsättningen.
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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.
Budgetpost/aktivitet
Yrkeslärare
Studie- och yrkesvägledare
Speciallärare/studiestöd
Samordnare/projektledare

Summa
650 000
200 000
200 000
200 000

4.2 Kodsträng
Ansvar

Organisation

Konto

Objekt

Projekt

Komponent

Verksamhet

Aktivitet

5. Rapportering och resultatöverlämning
5.1 Återrapportering

Återrapportering till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt förvaltningschef.
Avstämning juni 2022 och slutrapportering december 2022/januari 2023.
5.2 Överlämning av resultat

Överlämnande av resultat i samband med slutrapport. Därefter följs resultat upp i det
systematiska kvalitetshjulet.

6. Underskrift
Direktivet ska skrivas under av projektägaren.

2021 12 01
Hanna Sällström Jonasson,
Rektor/avdelningschef Vuxenutbildningen

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum xxxx-xx-xx

Datum, namn, befattning
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27 april 2021

Hanna Sällström Jonasson
Rektor Vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning yrkeshögskola 2021
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

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

Föregående rapport lämnades i november 2020. Utbildning- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) är engagerade i flera olika yrkeshögskoleutbildningar
(YH).
Drift- och underhållstekniker

Den utbildning Vuxenutbildningen är utbildningsanordnare för är Drift- och
underhållstekniker. De senaste fem åren har Vuxenutbildningen antagit fyra olika
grupper av studeranden. Den grupp som nu läser är den sista. Utbildningen avslutas i
juni 2021. Därefter är inte Region Gotland längre utbildningsanordnare för någon
Yrkeshögskoleutbildning.
Den sista gruppen består av elva studerande. Troligen kommer alla dessa elva att
klara sin examen. Utmaningen har varit LIA platser. Många arbetsgivare har inte velat
ta emot studerande elever som vill göra sin praktik på grund av pandemin. Det har
dock, på olika vis, löst sig för alla. Bland annat genom att några sommarjobbar inom
teknikförvaltningen och då kan räkna dessa veckor som LIA.
Ansökan ny YH-utbildning

Region Gotland genom Vuxenutbildningen lämnade in en ansökan om en förändrad
YH-utbildning som bygger på industrins behov av tekniker som till viss del liknar
Drift- och underhållstekniker. Den ansökan beviljades inte. Den ansågs inte ha
tillräckligt hög utbildningsnivå så som den beskrevs i ansökan.
1 (2)
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Vuxenutbildningen arbetar nu med en ansökan där vi lyssnat på kritiken och stärker
bland annat samarbetet med Uppsala universitet campus Gotland för att på det viset
få upp utbildningsnivån på en acceptabel nivå. Det totala antalet YH-utbildningar i
Sverige har ökat men det har också antalet ansökningar. Konkurrensen är stor. Den
nya utbildningen kommer att heta Processtekniker. När ansökan är färdig kommer
förvaltningen att fatta ett beslut om den ska lämnas in eller ej.
Övriga YH-utbildningar

Vuxenutbildnineg har i flera år haft ett samarbete med andra YH-utbildare om en
utbildning till medicinska sekreterare. Där är dock behovet fyllt hos HSF och
utbildningen avslutas i juni.
Vuxenutbildningen har ett samarbete med YH-utbildaren Nackademin kring en
utbildning till arbetsledare bygg och anläggning. Där var tanken från början att de
studerande skulle träffas två till tre gånger i veckan i gemensamma studier. Gruppen
på Gotland bestod av fyra personer och läste i en mindre lokal på Wisbygymnasiet
via vår konferensanläggning. Under hösten övergick hela utbildningen till
distansstudier och antalet studerande i gotlandsgruppen är nu tre.
Vuxenutbildningen och Region Gotland har även ett samarbete med YH-utbildaren
KUI i en utbildning till specialistundersköterska multisjuka äldre. Ett antal gotländska
undersköterskor läser den. Tanken från början var att det mesta av utbildningen
skulle ske på distans men att de skulle träffas ett par gånger per termin och då träffas
gotlänningarna i en lokal hos Vuxenutbildningen. Men, hela utbildningen sker under
detta år på distans.
I höst startar utbildningsaktören KUI en utbildning till Stödpedagoger där Region
Gotland och främst Socialförvaltningen deltar. Upplägget där är även den tänkt att
till stora delar vara distans men att några träffar per termin sker i skollokaler, för
gotlänningarna blir det då hos Vuxenutbildningen.
Vuxenutbildningen samarbetar också med YH-utbildaren KYH i några ansökningar
inför årets ansökningsomgång. Där är tanken att det ska bildas några mindre
studiegrupper på Gotland. Det rör sig om vindkrafttekniker, teknisk ingenjör
solenergi, kvalificerad inköpare och affärsutveckling digital handel. Om dessa
ansökningar beviljas är start planerade till hösten 2022.
Fördelen med samarbeten som detta är att det blir större möjligheter för gotlänningar
att läsa YH-utbildningar och att kompetensförsörjningen på Gotland gynnas.
Vuxenutbildningen behöver inte heller ta ansvar för eller bidra med mer än vad
organisationer har möjlighet till. Nackdelen är att det inte är möjligt att få bidrag till
medel från utbildningarna till de lokalbehov som finns och till det eventuella stöd de
studerande och utbildningarna behöver av Vuxenutbildningen.
Det finns även några YH-utbildningar som bedrivs på Gotland helt utan inblandning
från Region Gotland och Vuxenutbildningen. T.ex. bedriver Folkuniversitetet
Gotland en utbildning tillsammans med andra folkuniversitet i landet i
fastighetsteknik. En mindre grupp gotlänningar påbörjade utbildningen i november
2020. Folkuniversitetets utbildning till tandsköterska avslutas våren 2021. Även
Yrkesakademin har en i huvudsak distansbaserad utbildning till affärsutvecklare inom
besöksnäringen. Utbildningen har bedrivits i några år och det startar troligtvis en ny
grupp i september.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Ärende GVN 2020/181
4 november 2021

Hanna Sällström Jonasson
Rektor/avdelningschef Vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utbildningsutbud vuxenutbildningen 2022/2023
Förslag till beslut


Utbildningsutbudet för vuxenutbildningen för läsåret 2022/2023 godkänns och
finansieras inom beslutad rambudget och med hjälp av statliga medel.

Bakgrund

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

När kursutbudet planeras måste den kommunala vuxenutbildningen i första hand
utgå från vuxenutbildningsförordningen (SFS 2011:1108) som betonar den
studerandes behov och önskemål. Det finns också möjlighet att söka olika statsbidrag
vars regelverk måste beaktas vid planering av olika former av utbildningsinsatser
Förutom verksamhet som är lagstadgad (grundläggande och behörighetsgivamde
gymnasiala kurser samt sfi) är det viktigt att anordna utbildningar som gynnar
Gotlands utveckling. Viktiga samarbetspartners i planeringen av utbildningsutbudet
är Arbetsförmedlingen och det gotländska näringslivet. Den regionala
kompetensplattformen är ett mötesforum för olika intressenter, bland annat
utbildningsanordnare och representanter för näringslivet.
Enligt regeringens budgetproposition 2022 kommer ytterligare medel tillföras
regionalt yrkesvux vilket kan komma att påverka kursutbudet.
1 (5)

Region Gotland

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Besöksadress Visborgsallén 19

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

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Page 46www.gotland.se
of 209
Webbplats

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2019/259

Regeringen har under 2021 ändrat villkoren för statsbidrag regionalt yrlesvux och
lärlingsvux som kombinationsutbildningar.
Förslag till planerat kursutbud 2021/2022:

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

-

Barnskötare/elevassistent (egen regi)

-

Barnskötare, validering/lärling (egen regi)

-

Barnskötare ESF-projekt Framtidens barnskötare i fokus (egen
regi/Hermods)

-

Byggutbildning sfi/sva (egen regi)

-

Byggnadsvård (egen regi)

-

Barnskötare lärling sfi/sva (egen regi)

-

Ekonomi och management (Gotland grönt centrum)

-

Finsnickeri + sfi/sva (egen regi)

-

Grundkurs jordbruk (Gotland grönt centrum)

-

Installationselektriker (Teknikutbildarna)

-

Kockutbildning (egen regi)

-

Lammproduktion (Gotland grönt centrum)

-

Drycker och service (egen regi)

-

Mat- och dryck i kombination (egen regi)

-

Plåt- och svetsmekaniker (egen regi)

-

Undersköterska distans (Hermods)

-

Undersköterska (egen regi)

-

Undersköterska ”äldreomsorgslyftet” (egen regi)

-

Verkstadsteknik + sfi/sva(egen regi)

-

Vårdbiträde i kombination med sfi/sva (egen regi)

-

Yrkesförarutbildning godstransporter 2 (Yrkesakademin)
Page 47 of 209

2 (5)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2019/259

-

Lärlingsutbildningar inom olika yrkesområden (egen regi)

-

Diverse gymnasiala yrkeskurser inom olika områden (Hermods)

-

Interkommunala utbildningar inom yrkesvux

Gymnasial yrkesutbildning (även lärling) inom följande områden- planerade

Start våren 2022
-

Barnskötare/elevassistent lärlingsgrupp 200 poäng

-

Barnskötare/elevassistent 1400 poäng

-

Trädgårdsutbildning 300-400 poäng

-

Mat och dryck i kombination 100 poäng

-

Drycker och ansvarsfull alkoholhantering 100 p

-

Service och bemötande 100 p

-

Hotell- och turism +sfi/sva lärlingsgrupp 400 p

-

Gerontologi och geriatrik 100 p

-

Orienteringskurs förberedande vård- och omsorgsutbildning i kombination
sfi/sva 100 p

-

Kortutbildningar vård i samarbete med Socialförvaltningen (orienteringskurs)

-

Påbyggnad äldreomsorgslyftet

-

Lärlingar inom olika yrkesområden särskild utbildning för vuxna

-

Yrkesförare 800 p

-

Fiberteknik 200 p

Start hösten 2022 (planeringsstadiet)
-

Barnskötare/elevassistent lärling

-

Barnskötare/elevassistent lärling+sfi/sva

-

Bygg och anläggning/Bygg och anläggning +sfi/sva

-

Byggnadsvård

-

Fiberteknik 200 p

-

Finsnickare

-

Finsnickare + sfi/sva

-

Grundkurs jordbruk 900 p

-

Hotell- och turism 400 p+ sfi/sva

-

Hotell- och turism 400 p

-

Kock 900-1000 p
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-

Lärling för elever inom ramen för särskild utbildning olika yrkesområden

-

Plåt- och svetsmekaniker 1000 p

-

Påbyggnad undersköterska 700 p

-

Service och bemötande 100 p

-

Trädgårdsutbildning 600-700 p

-

Undersköterska 1500 p

-

Undersköterska + sfi/sva 1500 p

-

Verkstadsteknik 800 p

-

Verkstadsteknik 800 p + sfi/sva

-

Äldreomsorgslyftet

Distansutbildningar yrkesutbildningar

-

Barnskötare (Hermods)

-

Undersköterska (Hermods)

-

Hotell- och turism (Hermods)

-

Byggutbildning (Hermods)

-

Övriga kurser (Hermods)

-

Installationselektriker (Teknikutbildarna)

Övrigt

-

”Steget in”, studiemotiverande kurs

-

Orienteringskurser mot vård, bygg + SFI/sva

-

Digital orienteringskurs

-

Valideringsgrupper barnskötare och vård

-

Sfi-matematik

-

Digital orienteringskurs sfi

-

Engelska orienteringskurs (kombinationsutbildningar)

-

Matematik orienteringskurs (kombinationsutbildningar)

-

Yrkessvenska för anställda inom äldreomsorgen

-

Kvällskurser inom hotell, turism , restaurang, barnskötare, it, vård, omsorg

-

Språkombudsutbildning (om behov/uppdrag)

-

Samhällslotsutbildning (om behov/uppdrag)

-

Uppdragsutbildningar

-

Orienteringskurser ”enkla” jobb + sfi/sva

Yrkeshögskoleutbildningar – pågående (endast de i egen regi)

-

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

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

Förvaltningens bedömning är att förslaget till kursutbud för läsåret 2022/2023 ska
godkännas och finansieras inom beslutad rambudget och med hjälp av statliga medel.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Page 50 of 209

5 (5)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende GVN 2021/169
11 november 2021

Thomas Nilsson
Rektor

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gotlands folkhögskolas kursutbud läsåret 2022/2023 - långa
kurser

Förslag till beslut


Förslaget till kursutbud avseende långa kurser för läsåret 2022/2023 godkänns och
anpassas utifrån den rambudget som folkhögskolan tilldelas.

Bakgrund

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

Hemse















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

Fårösund












Filmcrew utbildning, grund + projektår
Filmcrew utbildning, yrkesutbildning 1 år
Storyutbildningen, grund
Storyutbildningen yrkesutbildning 1 år
Story Master Class, distans 1år
Skrivarlinjen 1+1år projektår
Socialpedagogisk linje, 2 år
Inriktning behandling och fritidsgårdsverksamhet
Internationella möten – migration och mottagande
Hållbar utveckling & omställning 1 år

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att förslaget till kursutbud för läsåret 2022/2023
godkänns och anpassas utifrån den rambudget som folkhögskolan tilldelas.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till:
Gotlands folkhögskola
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GVN 2021/167
9 november 2021

Thomas Nilsson
Rektor Gotlands Folkhögskola

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Mobilitetsstöd för folkhögskolor
Förslag till beslut

•

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv till SKR: styrelsens
förslag gällande hantering av mobilitetsersättning och rekommenderar
regionstyrelsen att för Region Gotlands räkning underteckna överenskommelsen
av den nationella finansieringsmodellen.

Sammanfattning

Efter långa förhandlingar och utredningar om mobilitetsstödets utformning och
administration har nu frågan fått en lösning som beslutats av SKR:s styrelse. Alla
regioner förväntas nu att besluta i enlighet med det lagda förslaget och därmed
ansluta sig till den nya modellen för mobilitetsersättning. Nedan följer en kortfattad
text från SKR som beskriver förslagets innehåll och ambition;
Överenskommelse om mobilitetsstöd för folkhögskoledeltagare

Den 15 oktober beslutade SKR:s styrelse att rekommendera regionerna att godkänna
och underteckna en överenskommelse om mobilitetsstöd för deltagare på
folkhögskolor som studerar utanför länet.
Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av regionerna.
För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en folkhögskola utanför det
egna länet finns en finansieringsmodell mellan regionerna som kallas mobilitetsstöd.
Överenskommelsen föreslås gälla samtliga Sveriges regioner och beskriver villkoren
för det mobilitetsstöd som regionerna ska betala. Den avser både rörelsedrivna
folkhögskolor och regionägda folkhögskolor. Överenskommelsen beskriver också
Folkbildningsrådets administration av mobilitetsstödet samt reglerar vilka
ersättningsbelopp som ska gälla.
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− Det är en viktig framgång att vi har lyckats få till en finansieringsmodell som vi
bedömer att alla regioner kommer att ansluta sig till. Det minskar administrationen
hos våra medlemmar avsevärt och bidrar till en enkelhet, stabilitet och ger mer
förutsägbarhet för regionerna, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR).
Utbudet av profiler och inriktningar vid folkhögskolor skiljer sig mellan regioner och
genom stödet ges deltagare tillgång till ökade valmöjligheter vilket stärker
möjligheterna till kompetensuppbyggnad oavsett var i landet man bor.

Beslutsunderlag
Meddelande från styrelsen nr 18/2021 SKR. Ärendenr 21/00003

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 18/2021

Vårt ärendenr:

21/00003

2021-10-19

Regionstyrelserna

Rekommendation gällande överenskommelse för
mobilitetsstöd för folkhögskolor
Ärendenr: 21/00735

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 15
oktober 2021 beslutat
att rekommendera alla regioner att godkänna och underteckna överenskommelse om
mobilitetsstöd till folkhögskolor.
Bakgrund
Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av regionerna.
För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en folkhögskola utanför det egna
länet finns en finansieringsmodell mellan regionerna s.k. mobilitetsstöd. Utbudet av
profiler och inriktningar skiljer sig mellan regioner och genom stödet ges deltagare
tillgång till ökade valmöjligheter. Platsen där verksamheten genomförs är det som är
avgörande för mobilitetsstödet, inte var skolan har sitt huvudsäte.
Överenskommelsen beskriver villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna ska
betala för utomlänsstudier på folkhögskola. Mobilitetsstödet avser både rörelsedrivna
folkhögskolor och regionägda folkhögskolor.
Överenskommelsen reglerar storleken på mobilitetsstödet och vad som är berättigat
till stöd. Överenskommelsen innehåller även en beskrivning av en ny administrativ
hantering av stödet som Folkbildningsrådet kommer att administrera, vilket beräknas
underlätta regionernas arbete stort samt komma till rätta med tidigare problem med
fakturering etc.
Överenskommelsen träder i kraft 1 januari 2022. Systemet för ersättning gäller från
och med den 1 augusti nästa år.
SKR har tillsammans med en politisk arbetsgrupp bestående av Anna Jähnke (M),
Region Skåne, Kristina Jonäng (M), Västra götalandsregionen, Irén Lejegren (S),
Region Örebro, Rune Backlund (C), Region Jönköpings län, Åsa Kratz (S), Region
Sörmland och Karin Thomasson (MP), Region Jämtland Härjedalen utarbetat
överenskommelsen. Förslaget till överenskommelsen har även remitterats till
samtliga regioner och ett flertal möten för förtroendevalda i samtliga regioner har
Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se
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genomförts under arbetets gång. Folkbildningsrådet har tagit fram förslaget till
administrativ hantering samt haft möjlighet att komma med synpunkter på
överenskommelsen. Även Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor,
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation och Rörelsefolkhögskolornas
intresseorganisation har haft möjlighet att lämna sina synpunkter.
Signering
Respektive region uppmanas att senast den 26 november signera
överenskommelsen. Det är möjligt att anhålla om anstånd om det behövs för
vederbörliga beslut i regionen.
Signering av överenskommelsen sker digitalt och den som ska signera får en e-post
med länk till dokumentet och man identifierar sig via bank ID.
För frågor gällande överenskommelsen kontakta förbundsjurist
annsofi.agnevik@skr.se.
Överenskommelsen redovisas i bilaga 1.
Information om signeringsförfarandet redovisas i bilaga 2.
Information om Folkbildningsrådet administrativa hantering redovisas i bilaga 3.
Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande
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Avdelningen för juridik
Ann Sofi Agnevik

Överenskommelse om mobilitetsstöd
Denna överenskommelse beskriver villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna
ska betala för utomlänsstudier på folkhögskola. Mobilitetsstödet avser både
rörelsedrivna folkhögskolor och regionägda folkhögskolor. Överenskommelsen
beskriver också Folkbildningsrådets administration av mobilitetsstödet samt reglerar
vilka ersättningsbelopp som ska gälla för de olika studieformerna.

Parter
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner har 2021-10-15 beslutat att
rekommendera regionerna att godkänna och underteckna denna överenskommelse.
Denna överenskommelse om mobilitetsstöd har slutits mellan samtliga Sveriges
regioner.

Bakgrund
Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av regionerna.
För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en folkhögskola utanför det egna
länet finns en finansieringsmodell mellan regionerna s.k. mobilitetsstöd. Utbudet av
profiler och inriktningar skiljer sig mellan regioner och genom stödet ges deltagare
tillgång till ökade valmöjligheter. Platsen där verksamheten genomförs är det som är
avgörande för mobilitetsstödet, inte var skolan har sitt huvudsäte.

Administrativ hantering
Folkbildningsrådet bistår folkhögskolor och regioner med det administrativa arbetet
kring mobilitetsstödet och ger regionerna underlag för en mer likartad hantering av
stödet. För tjänsten fakturerar Folkbildningsrådet en avgift som täcker rådets
kostnader för arbetet. Separat avtal rörande fakturering av denna kostnad tecknas
mellan Folkbildningsrådet och samtliga regioner gemensamt.
Folkbildningsrådets modell bygger på en förenklad hantering och standardisering av
mobilitetsstödet. Deltagarstatistiken levereras av Statistiska centralbyrån, SCB, med
avidentifierade personuppgifter (personnummer, namn m.m.) vid närmast föregående
mättillfälle.
Kursförteckningen innehåller antalsuppgifter om deltagare folkbokförda i regioner per
kurs och innehåller uppgifter om avidentifierade deltagare. En presentation av
enskilda deltagare är inte möjlig.
Tillvägagångssätt

Folkhögskolorna registrerar deltagare som studerar vid folkhögskola i det
administrativa systemet SchoolSoft. Skolorna rapporterar genomförd verksamhet
Sveriges Kommuner och Regioner
info@skr.se, www.skr.se
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315
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terminsvis till SCB på individnivå. Folkbildningsrådet beställer en tilläggsleverans av
folkhögskolestatistiken på individnivå för vårterminens rapportering från SCB. I
leveransen från SCB finns följande uppgifter om deltagaren:
•

Typ av kurs deltagaren studerar

•

Kurslängd

•

Deltagarveckor

•

Studieomfattning

•

Distans

•

Start- och slutdatum av kurs

•

Avbrott av studier

•

Folkbokföringsort (registervariabler)

Insamlingen kompletteras med följande tilläggsvariabler:
•

Datum för senare start

•

Datum för studieavbrott

Registervariabler kring folkbokföringsort hämtas från SCBs Register över
Totalbefolkning (RTB). Folkbokföringsort hämtas den 1 november föregående år för
vårterminen och 1 juni pågående år för höstterminens underlag för mobilitetsstöd.
Resterande variabler rapporteras av folkhögskolan i SchoolSoft.
Antalsuppgifter per kurs (kursförteckning) bifogas med fakturering som kvittens till
regionerna. Kursförteckningen innehåller uppgifter om antal deltagare folkbokförda i
regionen per kurs. Kursförteckningen innehåller följande uppgifter:
•

Skolnamn och skolkod

•

Kursnummer

•

Regionsnamn

•

Huvudmannatyp

•

Typ av kurs (till exempel allmän eller särskild kurs)

•

Datum för start och slut av kurs

•

Heltid respektive deltid

•

Distans

•

Eventuella avhopp eller senare start (och därmed reducerade deltagarveckor)
tillkommer 2021

•

Kursens deltagarveckor

•

Avvikande deltagarveckor vid avbrott eller sen start
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•

Deltagarveckor summerade totalt per kurs (beräknade utifrån kriterier kring
omfattning, sen start och avbrott)

•

Totalt antal deltagarveckor per region

Insamlingen av vårterminens verksamhet avslutas i slutet av augusti och bearbetas
därefter av SCB. Folkbildningsrådet får tillgång till det levererade underlaget för
vidare bearbetning och analys i början av september. Folkbildningsrådet bedömer att
vårterminens underlag till mobilitetsstöd blir klart till månadsskiftet
september/oktober. Underlaget för höstterminens verksamhet levereras av SCB i slutet
av februari efterföljande år och kan på motsvarande sätt vara klart i månadsskiftet
mars/april efter avslutat verksamhetsår.
Med uppgifterna och beskrivningen ovan framställs ett underlag till mobilitetsstöd.
Underlaget baseras på deltagare som studerar i annan region än den region hen var
folkbokförd i vid närmast föregående mättillfälle och som motsvarar regionernas
överenskommelse för mobilitetsstöd. Utifrån underlaget utbetalar Folkbildningsrådet
mobilitetsstödet till folkhögskolorna och fakturerar berörda regioner för det
sammanlagda mobilitetsstöd som regionen är ansvarig för samt för den administrativa
tjänst som Folkbildningsrådet utfört.

Ersättning
Mobilitetsstödet för 2021 är 400 kr/deltagarvecka, vilket motsvarar knappt 25 procent
av det av Folkbildningsrådet fastställda volymbeloppet per deltagarvecka.
För kommande år räknas beloppet för mobilitetsstödet upp med LPIK exklusive
läkemedel, som är en sammanvägning av pris- och löneökningar. Prognoser för LPIK
publiceras cirka fem gånger per år. SKRs decemberprognos används för kommande
års mobilitetsstöd. Dock ska mobilitetsstödet inte överstiga 25 procent det av
Folkbildningsrådet fastställda volymbeloppet per deltagarvecka.
Regioner som inte använt sig av SKRs rekommenderade belopp utan betalat lägre
belopp under 2021, kommer under 5 år successivt fasas in i samma nivå som övriga
regioner.
Regioner som under 2021 betalar 285 kronor eller lägre, får under 2022 en rabatt på
120 kronor av det indexuppräknade mobilitetsstödet, för regioner som under 2021
betalar 286-310 kr är rabatten 90 kronor o.s.v. enligt tabellen nedan. Under de
kommande åren minskas rabatten med 30 kronor per år, vilket innebär att från och
med 2026 betalar alla samma belopp. Trappan omfattas av ömsesidighetsprincipen.
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Införande-

Införande-

rabatt om 285

rabatt om

kr eller lägre

286-310 kr

2021

2021

Införande-

Införande-

rabatt om

rabatt om

311-340 kr 341-370 kr
2021

2021

2021

Prognos
uppräknat

Prognos

mobilitets- 285 kr eller
stöd

Prognos

Prognos

Prognos

lägre 286-310 kr 311-340 kr

341-370

400

2022

-120

-90

-60

-30

408

288

318

348

378

2023

-90

-60

-30

0

418

328

358

388

418

2024

-60

-30

0

0

430

370

400

430

430

2025

-30

0

0

0

440

410

440

440

440

2026

0

0

0

0

455

455

455

455

455

Mobilitetsstödet förhåller sig i stor utsträckning till de villkor som Folkbildningsrådet
har tagit fram för den statliga ersättningen till folkhögskolorna. Det finns dock några
undantag:
•

Precis som för tidigare interkommunal ersättning utgår mobilitetsstöd till
folkhögskolor utanför den egna regionen endast för kurser som är 15 veckor
eller längre. Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på
minst halvtid. Stödet för deltidsstudier är 50 procent av ersättningen, oavsett
om deltidsstudierna är på mer än halvtid (exempelvis även om kursen är på 75
procent).

•

Vid distansstudier är mobilitetsstödet 50 procent av den ordinarie nivån per
deltagarvecka. För att en kurs ska anses vara en distanskurs ska den vara
ämnad att genomföras på distans. Minst 50 procent av kursen ska bedrivas på
distans.

Detta system för ersättning gäller från och med 2022-08-01.
Antalet folkhögskoleplatser totalt påverkar regionernas åtagande. Överenskommelsen
utgår från den volym folkhögskoleplatser som är delfinansierade av regionerna totalt,
det vill säga inte bara mobilitetsplatser, och som är aktuella vid överenskommelsens
tecknande, vilket är 33 000 platser.
Om staten avsevärt förändrar volymerna kan denna överenskommelse behöva
omförhandlas. För att förändringen ska anses vara avsevärd, ska förändringen vara ca
10 procent av volymen. Alla parter i överenskommelsen kan aktualisera en
omförhandling av denna anledning.
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Avtalstid
Detta avtal gäller från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2026. Om
avtalet inte sägs upp senast ett år före avtalstidens utgång förlängs det med ett år i
sänder.
Stockholm den …. 2021

……………………

…………………..

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Blekinge

För Region Dalarna

…………………..

……………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Gotland

För Region Gävleborg

…………………..

……………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Halland

För Region Jämtland Härjedalen

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Jönköpings län

För Region Kalmar län

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Kronoberg

För Region Norrbotten
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……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Skåne

För Region Stockholm

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Sörmland

För Region Uppsala

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Värmland

För Region Västerbotten

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Västernorrland

För Region Västmanland

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Örebro län

För Region Östergötland

……………………
Namnförtydligande
För Västra Götalandsregionen

Page 62 of 209

Vårt ärendenr:
21/00735

Bilaga: 2

2021-10-19

Sektionen för lokal och regional
utveckling
Louise Andersson

Bilaga till Rekommendation gällande överenskommelse för
mobilitetsstöd till folkhögskolor

Signering av överenskommelse om mobilitetsstöd till
folkhögskolor
Överenskommelsen skall vara undertecknad senast den 26 november 2021. Det är
möjligt att anhålla om anstånd om det behövs för vederbörliga beslut i regionen.
Regionen uppmanas även att inkomma med bekräftelse på att regionen tagit beslut om
att godkänna och signera överenskommelsen.
Digital signering
Signering sker digitalt via Netpublicator. Då signeringen kräver inloggning med
BankID kommer SKR:s kansli ringa upp för att ta in uppgift om personnummer.
Regionen behöver därför anmäla namn, förtroendeuppdrag, e-post och mobilnummer
till den person som ska signera överenskommelsen till SKR.
Bekräftelse om beslut, ev anhållan om anstånd, samt information om kontaktuppgifter
enligt ovan, eller övriga frågor rörande signering, ställs till tina.wirgen@skr.se.

Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se
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Administrativ hantering av mobilitetsstödet
Folkbildningsrådet har beräknat den administrativa kostnaden för att
hantera mobilitetsstödet till 700 000 kronor år. Detta inkluderar kostnader
för extra uttag av statistik från SCB, bearbetning av statistik samt kostnader
för fakturering till de 21 regionerna. Folkbildningsrådet kommer efter
faktureringen att ta fram utbetalningsunderlag till respektive folkhögskola
och göra utbetalningen.
I vår beräkning av kostnad per deltagare utgår vi från det antal deltagare som
folkhögskolorna 2019 rapporterade som underlag för mobilitetsstöd från
regionerna.
Givet att antalet deltagare i mobilitet kommer att vara ungefär lika många
kommande år beräknas den administrativa avgiften bli 50 kronor per
deltagare och termin, det vill säga 100 kronor per deltagare på helåret.
Om antalet deltagare minskar kan den administrativa avgiften behöva höjas
något så att vi får täckning för våra kostnader. Om våra omkostnader
däremot blir lägre än beräknat så kommer avgiften att minskas på
motsvarande sätt.
När regionen signerat den av SKR rekommenderade överenskommelsen ska
ett separat avtal tecknas med Folkbildningsrådet om den administrativa
hanteringen av mobilitetstödet. Folkbildningsrådet kommer ta kontakt med
er och presentera förslag till avtal. Om ni redan nu vill etablera denna
kontakt, meddela biträdande generalsekreterare Anna-Carin Bylund, via epost anna-carin.bylund@folkbildningsradet.se eller telefon 08-412 48 06.
Folkbildningsrådet tackar för förtroendet att ansvara för administrationen av
mobilitetsstödet och ser fram emot vårt samarbete.

Box 38074
100 64 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Ringvägen 100

08-412 48 00
ORG-NR: 802015-8690
TEL:
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Med vänlig hälsning

Maria Graner
Generalsekreterare

Folkbildningsrådet
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende GVN 2021/178
7 november 2021

Lena Nordström, Tf chef Ungdomsavdelningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Finansiering till två projekt inom Ungdomsavdelningen

Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att


Att ungdomsavdelningen erhåller 2 272 000 kronor för finansiering av
projekten ”Stödinsatser för att främja skolnärvaro” samt ”Ungdomar i
offentlig miljö” under budgetåret 2022.



Att nämnden under hösten 2022 begär en utvärdering av projekten och
därefter beslutar om projekten ska permanentas inom Ungdomsavdelningen.

Sammanfattning

Förvaltningen deltar tillsammans med SKR i ett ettårigt projekt som går under
namnet ”Fullföljd utbildning”. Projektet har som syfte att förbättra det förebyggande
arbetet och ge fler unga en möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina
studier. Ungdomsavdelningen är delaktig i projektet och ser en möjlighet att kunna
bistå med resurser och kompetens. Att ej fullfölja sin skolgång är en riskfaktor som
kan leda till flera svårigheter att inte klara av livet i sin helhet.
I skolan arbetas det hårt för att få elever att ta sig till skolan och många lösningar
görs för den enskilde individen men det finns begränsningar i hur långt och mycket
skolan kan bistå. Ungdomsavdelningen ser att det kan finnas andra delar att jobba
med och att lösningen på svårigheterna inte alltid finns inom skolans väggar. Detta
ligger till grunden för projektet ”Stödinsatser för att främja skolnärvaro”.
I första hand riktar sig projektet till att få ungdomar/elever till skolan. Här finns olika
vägar och metoder som kan vara stödjande verksamhet för familj/vårdnadshavare,
ungdomar och även till, från och i skolan.
Syftet med projektet är att en arbetsgrupp med direkt uppdrag att jobba med dessa
elever/ungdomar i grundskolan. Deras uppdrag är att främja skolnärvaro och skapa
förutsättningar, vägar och lotsa ungdomar tillbaka till skolan. Detta genom
socialpedagogiskt och metodiskt upplagt arbete. Ett effektmål är att minska den
psykiska ohälsan och därmed även minska kostnader för samhället på längre sikt.
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Org nr 212000-0803
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Ärende GVN 2020/40

Arbetet innebär att fokusera på ungdomar/elever som genom olika typer av
problematik inte förmår komma till skolan. Initialt är arbetet avgränsat och
koncentrerat till grundskolorna Klinte och Högby.
Ytterligare ett projekt som kallas ”Ungdomar i offentlig miljö” har samma tidsram –
1 september 2021 till 31 december 2022. Projektets syfte är att en arbetsgrupp jobbar
med ungdomar i offentlig miljö. Gruppen jobbar kväll/natt med fältverksamhet som
en trygg punkt och med en vägledande ingång. Detta för att tidigt identifiera och
fånga alkoholdebuter hos minderåriga och uppmärksamma trender och problemområden/platser. Det behövs insatser av vuxna vid helger/lov samt högtider då
många ungdomar rör sig i offentliga miljöer.
Ungdomsavdelningen ser flera synergier med att arbetsgruppen bestående av fyra
heltidstjänster som är fördelade på dessa två uppdrag. Att vara samma personer som
är synliga i offentliga miljöer och i skola leder sannolikt till trygghet, dialog och
möjlighet till direkta insatser. Kunskapskravet på gruppen är också inom samma ram.
Gruppens syfte kommer vara att jobba med socialpedagogiska och hälsofrämjande
verktyg. Vara i rörelse och i samtal med de unga som rör sig i dessa miljöer. Fokus
kommer vara på att skapa relationer, trygghet och närvaro.

Ekonomi

Projekttiden (1 september 2021 till 31 december 2022)
Projektet ”Stödinsatser för att främja skolnärvaro” samt Projektet ” Ungdomar i offentlig
miljö”
Budgetpost /kostnad
Lön, fritidsledare m samordningsansvar inkl. PO
Lön, tre fritidsledare inkl. PO
OB tillägg under storhelger
Leasingbilar, två
Drivmedel
Omkostnader för aktiviteter med ungdomarna
Kläder för fältarbete

Budget för 2022
520 000
1 440 000
72 000
110 000
50 000
50 000
15 000

Mobil, data, administration

15 000

Totalt

2 272 000
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Bedömning

Projektet ”Stödinsatser för att främja skolnärvaro” ligger helt i linje med Regionens mål
”Alla fullföljer gymnasiet och har goda förutsättningar för ett livslångt lärande”.
Projektet kan även ses som en del av förvaltningens satsning på ”Fullföljd
utbildning”.
Det senaste året har en problembild uppkommit i samband med ungdomar som rör
sig i offentliga miljöer kvällstid. Polis, civilsamhälle och olika regionala insatser har
fört fram en oro för att ungdomar kan fara illa och att en orolig miljö skapas i
samband med detta. Det finns ett behov av vuxennärvaro i olika miljöer där
ungdomar träffas och umgås, detta är syftet med projektet ”Ungdomar i offentlig miljö”.
Förvaltningen bedömer att dessa projekt kan ge elever/ungdomar förutsättningar att
fullfölja sina studier liksom att skapa en trygghet i de offentliga miljöer där ungdomar
vistas. Projekten har såväl en vägledande som en hälsofrämjande inriktning. Om
ovanstående projekt lyckas i sin utformning får nämnden ta ställning till om
insatserna ska permanentas inom ungdomsavdelningens ordinarie verksamhet. En
utökning av befintlig ram blir då nödvändigt.

Beslutsunderlag

Projektdirektiv ”Stödinsatser för att främja skolnärvaro”
Projektdirektiv” Ungdomar i offentlig miljö”

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Projektägare
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Projektet har initierats av ungdomsavdelningen som ser en möjlighet att kunna bistå skolor
med resurser och kompetens. Att ej fullfölja sin skolgång är en riskfaktor som kan leda till
flera svårigheter att inte klara av livet i sin helhet.
I skolan arbetas det hårt för att få elever att ta sig till skolan och många lösningar görs för
den enskilde individen men det finns begränsningar i hur långt och mycket skolan kan
bistå. Ungdomsavdelningen ser att det kan finnas andra delar att jobba med och att
lösningen på svårigheterna inte alltid finns inom skolans väggar. Detta ligger till grunden
för projektet ”Stödinsatser för att främja skolnärvaro”.
Projektet ligger väl i linje med Regionens mål ”Alla fullföljer gymnasiet och har goda
förutsättningar för ett livslångt lärande”. Projektet kan även ses som en del av
förvaltningens satsning på ”Fullföljd utbildning” som är ett ettårigt projekt tillsammans
med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Fullföljd utbildning fokuserar på att
förbättra det förebyggande arbetet och ge fler unga en möjlighet att bli behöriga till
gymnasiet och fullfölja sina studier.
1.2 Syfte

I första hand riktar sig projektet till att få ungdomar till skolan. Här finns olika vägar och
metoder som kan vara stödjande verksamhet för familj/vårdnadshavare, ungdomar och
även till, från och i skolan.
Syftet med projektet är att skapa en arbetsgrupp med direkt uppdrag att jobba med dessa
ungdomar. Det handlar om två 100% tjänster som i verksamhet betyder 4 personer. Deras
uppdrag kommer ligga i att skapa förutsättningar, vägar och lotsa ungdomar tillbaka till
skolan. Detta genom socialpedagogiskt och metodiskt upplagt arbete.
1.3 Effektmål

Få fler ungdomar att fullfölja sina studier och återgå till skolan.
Att minska den psykiska ohälsan och där med även minska kostnader på samhället på
längre sikt. Att jobba med isolerade ungdomar som genom olika typer av problematik inte
förmår komma till skolan.
1.4 Projektmål

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-06-29

Tydliga och levande kommunikationsvägar skapas gentemot skola.
Ungdomar får stöd och återgår till ordinarie skolgång eller studieform.
Metoder och uppdrag utvecklas och kommuniceras.
Om projektet blir framgångsrikt i sin utformning får nämnden ta ställning till om insatserna
ska permanentas inom ungdomsavdelningens ordinarie verksamhet. En utökning av
befintlig ram blir då nödvändigt.
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1.5 Projekttid

Projektstart: 2021-09-01
Projektet avslutas: 2022-12-31

2. Styrning och ledning
2.1 Projektägare

Avdelningschef för ungdomsavdelningen.
2.2 Projektledare

Verksamhetsutvecklare för ungdomsavdelningen
2.3 Projektstyrgrupp

Ungdomsavdelningens styrgrupp (LGU).
Insatsgrupp skapas leds av projektledaren med styrgrupp.
2.4 Intressenter

Skolan
Vårdnadshavare och ungdom
Ungdomsavdelningen
Arbetsförmedlingen
2.5 Beslutspunkter

∙
∙
∙
∙

Godkänna projektdirektiv (BP1)
Godkänna projektplan (BP2)
Godkänna slutrapport (BP4)
Beslut om att avsluta projektet (BP5).

3. Beskrivning och avgränsning
3.1 Projektbeskrivning

Projektet syftar till att få ungdomar tillbaka till studier och utbildning genom
socialpedagogiska metoder. Det kan börja i det lilla med samtal både digitalt och fysiskt
med tema och syfte. Vidare kan arbetet sträcka sig från att få ungdomar att träna sig socialt,
se sina möjligheter och handfast få dem till skolan. Jobba med familjerådslag och stöd till
vårdnadshavare. Varje individuellt uppdrag har en tidsplan och metod att utgå ifrån och
görs utifrån uppdrag från rektor och arbetsgrupp.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-06-29

I samråd med skola skapas möjligheter för ungdomar att få individuella lösningar och hjälp
utöver den resurs som skolan besitter. Att jobba med Jag-stärkande metoder och aktiviteter
ses som en väg att få ungdomar att aktivt göra steg framåt.
Den direkta insatsen kommer att ledas av projektledaren och dess styrgrupp (LGU) med
direktiv från avdelningschefen. Vi ser att denna arbetsgrupp i sin form inte kommer att
jobba i ordinarie verksamhet då ungdomar kan behöva flera vuxna och platser att vara på.
I övrigt kommer gruppen ingå i ungdomsavdelningens arbetslag och delta under APT och
vid utbildningar.
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Projektet innefattar två 100% tjänster som i praktiken blir fyra personer. Detta då vi önskar
koppla detta projekt till ett annat projekt ”Ungdomar i offentlig miljö” som bygger på att
söka upp ungdomar i offentligmiljö under kvällstid.
3.2 Kopplingar till andra projekt och avgränsningar

Projektet ”Stödinsatser för att främja skolnärvaro” kan kopplas till ytterligare ett projekt med
samma tidsram ”Ungdomar i offentligmiljö”. Detta projekt syftar till att skapa en arbetsgrupp
som jobbar med ungdomar i offentligmiljö. Huvudsyftet är att jobba kväll/natt med
fältverksamhet som tryggpunkt och med en bevakande ingång. Kopplingen består i att
personalgruppen ska jobba med båda ovanstående projekt.
Avdelningen ser flera synergier med att arbetsgruppen på 4 tjänster är fördelade på dessa
två uppdrag då tjänsterna blir attraktiva att söka då helg och kvällsjobb kan förskjutas till
varannan vecka samt insatserna man kommer jobba med. Att också vara de personerna
som är synliga i offentliga miljöer och i skola tror vi leder till trygghet, dialog och möjlighet
till direkta insatser. Kompetenskraven på gruppen är också inom samma område.

4. Ekonomi
4.1 Projektbudget

Nedanstående budget är gemensam för projekten ”Ungdomar i offentlig miljö” och
”Stödinsatser för att främja skolnärvaro”
Budgetpost/aktivitet
Lön, fritidsledare m samordningsansvar inkl. PO

520 000

Lön, tre fritidsledare inkl. PO

1 440 000

OB tillägg under storhelger

72 000

Leasingbilar, två

110 000

Drivmedel

50 000

Omkostnader för aktiviteter med ungdomarna

50 000

Kläder för fältarbete

15 000

Mobil, data, administration

15 000

Totalt

2 272 000

4.2 Kodsträng
Ansvar

Organisation

Konto

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-06-29

7230
Objekt

Verksamhet

Aktivitet

381
Projekt

Komponent

44719
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5. Rapportering och resultatöverlämning
5.1 Återrapportering

Projektet följs upp vid styrgruppens (LGU) ordinarie möten, där ingår även projektägaren
och samordnaren för projektet/n.
Då projektet/n pågår under 1,5 år föreslås att utvärdering sker med 6 månaders intervaller.
Antal individer och insattstimmar ingår i rapporteringen. Belastningsgrad och metodanalys
lyfts vid återkommande styrgruppsmöte. Antalet individer som återgått till utbildning och
fått stöd blir den mätbara komponenten.
5.2 Överlämning av resultat

Resultatet kommer delges ledningsgrupp för UAF och nämnd samt nätverket OSF
(Operativt samverkans forum).
Resultatet kommer också ingå i rapporteringen mot verksamhetsplan med koppling till
koncernmålen och dess aktiviteter.

6. Underskrift

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-06-29

2021-09-09 – Lena Nordström – Avdelningschef Ungdomsavdelningen

Page 73 of 209

5 (5)

PROJEKTDIREKTIV

Ungdomar i
offentligmiljö
Projektägare
Framtagen av Projektledare
Ärendenummer 2021/178
Datum 2021-06-29
Version 1.0

Ungdomar i offentligmiljö
Innehåll
Dokumentrevision .......................................................................................................................1

1.

Inledning ..............................................................................................................2
1.1 Bakgrund .................................................................................................................................2
1.2 Syfte........................................................................................................................................2
1.3 Effektmål .................................................................................................................................2
1.4 Projektmål ...............................................................................................................................2
1.5 Projekttid .................................................................................................................................2

2.

Styrning och ledning.............................................................................................3
2.1 Projektägare.............................................................................................................................3
2.2 Projektledare ............................................................................................................................3
2.3 Projektstyrgrupp .......................................................................................................................3
2.4 Intressenter .............................................................................................................................3
2.5 Beslutspunkter .........................................................................................................................3

3.

Beskrivning och avgränsning ...............................................................................3
3.1 Projektbeskrivning ....................................................................................................................3
3.2 Kopplingar till andra projekt och avgränsningar ...........................................................................4

4.

Ekonomi ................................................................................................................4
4.1 Projektbudget...........................................................................................................................4
4.2 Kodsträng ................................................................................................................................4

5.

Rapportering och resultatöverlämning ................................................................5
5.1 Återrapportering .......................................................................................................................5
5.2 Överlämning av resultat ............................................................................................................5

6.

Underskrift ............................................................................................................5

Dokumentrevision
2021-11-30 Används vi revidering av direktivet

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats
Page 74www.gotland.se
of 209

Region Gotland

Ungdomar i offentligmiljö

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

1. Inledning
1.1 Bakgrund

Det senaste året har en problembild uppkommit i samband med ungdomar som rör sig i
offentliga miljöer kvällstid. Polis, civilsamhälle och olika regionala insatser har fört fram en
oro för att ungdomar kan fara illa och att en orolig miljö skapas i samband med detta. Då
behovet inte varit så stort de senaste åren kvällar/nätter i veckoslut vid lov och helgdagar
av en uppsökande och socialt arbetande insats saknas det tydliga uppdraget i dagsläget.
I och med den också växande motorkulturen bland unga finns behovet att jobba med en
riktad insats. När den äldre målgruppen rör sig i större grupp bildas också en svans av
yngre. Där finns en extra stor oro och problembilden är tydlig.
1.2 Syfte

Syftet är att skapa en direkt och tydligt uppdragsbunden arbetsgrupp som jobbar med
ungdomar i offentliga miljöer. Detta för att minska de spänningar som bildas i
civilsamhället och vara en trygg, varnande och hälsofrämjande insats. Att tidigt identifiera
och fånga alkoholdebuter hos minderåriga och uppmärksamma trender och
problemområden/platser.
Gruppens syfte kommer vara att jobba med socialpedagogiska och hälsofrämjande verktyg.
Vara i rörelse och i samtal med de unga som rör sig i dessa miljöer. Fokus kommer vara på
att skapa relationer, trygghet och närvaro.
1.3 Effektmål

Skapa trygghet i offentliga miljöer för unga personer.
Direkt påverkan på samhällskostnader på sikt.
Jobba för minskad psykisk ohälsa och ungdomsproblematik.
Fånga upp, rapportera och bistå med information till externa instanser som polis och
socialtjänst.
Kontaktskapande med ungdomar och vårdnadshavare.
1.4 Projektmål

Skapa en uppdragsstyrd fältgrupp.
Minska antalet orosanmälningar och ungdomsproblematik i offentligmiljö.
Etablera kontakter, skapa trygga miljöer och möjligheter för unga.
Med socialpedagogiska verktyg lotsa unga och ta föräldrakontakt.
Förstärka insatser på kvällar, nätter vid helger samt vid lov/högtider då oron är som störst.
Skapa och utbilda föräldragrupp i linje med ”Föräldrar på stan”.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-06-29

1.5 Projekttid

Projektstart: 2021-09-01
Projektet avslutas: 2022-12-31
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2. Styrning och ledning
2.1 Projektägare

Avdelningschef ungdomsavdelningen
2.2 Projektledare

Verksamhetsutvecklare ungdomsavdelningen
2.3 Projektstyrgrupp

Ungdomsavdelningens ledningsgrupp (LGU)
2.4 Intressenter

Polis
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Socialtjänst.
Operativt samverkans forum (OSF)
Vårdnadshavare
2.5 Beslutspunkter

∙
∙
∙
∙

Godkänna projektdirektiv (BP1)
Godkänna projektplan (BP2)
Godkänna slutrapport (BP4)
Beslut om att avsluta projektet (BP5)

3. Beskrivning och avgränsning
3.1 Projektbeskrivning

Skapa en fältverksamhet med uppdrag att jobba för att trygga offentliga miljöer för unga.
Genomföra fältuppdrag på platser och i miljöer där unga rör sig. Skapa och bygga
relationer, bevaka och rapportera. Ta extra ansvar för de unga som befinner sig i
problematiska eller ohälsosamma miljöer/situationer. Projektet önskar även hjälpa vuxna
till dialog med ungdomar och planerar därför även att lägga grunden till nattvandrande
föräldrar.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-06-29

Arbeta med dialog och med värdegrundade i socialpedagogik och hälsofrämjande arbete.
Metoder och struktur för arbetet finns sedan innan goda kunskaper om.
Då ungdomsavdelningen önskar vara projektägare för projektet ser vi ändå att projektet ska
ligga utanför ordinarie verksamhet då uppdraget särskiljer sig avdelningens huvuduppdrag.
Därför kommer den fältgrupp som jobbar inte vara en del av ordinarie öppna
verksamheten. Denna arbetsgrupp kommer att rapportera till ungdomsavdelningens
styrgrupp (LGU) och vara en del av ungdomsavdelningens medarbetare på APT och vid
utbildning.
Projektet innefattar två 100% tjänster som i praktiken blir fyra personer. Detta då det finns
en önskan att koppla detta projekt till ännu ett annat projekt som bygger på stödinsatser för
att främja skolnärvaro. Avdelningen ser goda synergier med att koppla ihop dessa två
projekt för att göra tjänsterna attraktiva samt att arbetet kräver liknande socialpedagogiska
kunskaper och metoder.
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3.2 Kopplingar till andra projekt och avgränsningar

Samtidigt med detta direktiv skrivs ytterligare ett projektdirektiv ”Stödinsatser för att främja
skolnärvaro”.
I skolan arbetas det hårt för att få elever att ta sig till skolan och många lösningar görs för
den enskilde individen men det finns begränsningar i hur långt och mycket skolan kan
bistå. Ungdomsavdelningen ser att det kan finnas andra delar att jobba med och att
lösningen på svårigheterna inte alltid finns inom skolans väggar. Detta ligger till grunden
för projektet ”Stödinsatser för att främja skolnärvaro”.
Syftet med detta projekt är att en arbetsgrupp med direkt uppdrag att jobba med dessa
elever/ungdomar i grundskolan. Deras uppdrag är att främja skolnärvaro och skapa
förutsättningar, vägar och lotsa ungdomar tillbaka till skolan. Detta genom
socialpedagogiskt och metodiskt upplagt arbete. Ett effektmål är att minska den psykiska
ohälsan och därmed även minska kostnader för samhället på längre sikt
Avdelningen ser flera synergier med att arbetsgruppen på 4 tjänster är fördelade på dessa
två uppdrag då tjänsterna blir attraktiva att söka då helg och kvällsjobb kan förskjutas till
varannan vecka samt insatserna man kommer jobba med. Att också vara de personerna
som är synliga i offentliga miljöer och i skola tror vi leder till trygghet, dialog och möjlighet
till direkta insatser. Kompetenskraven på gruppen är också inom samma område.

4. Ekonomi
4.1 Projektbudget

Nedanstående budget är gemensam för projekten ”Ungdomar i offentlig miljö” och
”Stödinsatser för att främja skolnärvaro”
Budgetpost/aktivitet
Lön, fritidsledare m samordningsansvar inkl. PO

520 000

Lön, tre fritidsledare inkl. PO

1 440 000

OB tillägg under storhelger

72 000

Leasingbilar, två

110 000
50 000

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-06-29

Drivmedel
Omkostnader för aktiviteter med ungdomarna

50 000

Kläder för fältarbete

15 000

Mobil, data, administration

15 000

Totalt

2 272 000

4.2 Kodsträng
Ansvar

Organisation

7230

46105

Objekt

Projekt

Konto

Verksamhet

Aktivitet

381
Komponent
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44720

5. Rapportering och resultatöverlämning
5.1 Återrapportering

Projektet följs upp vid styrgruppens (LGU) ordinarie möten, där ingår även projektägaren
och samordnaren för projektet/n.
Då projektet/n pågår under 1,5 år föreslås att utvärdering sker med 6 månaders intervaller.
I återrapporteringen delges antal hanterade ärenden och antalet uppdrag. Belastningsgrad
och trendanalyser. Rapporteringen innehåller även antalet polisiära tillkallande och
orosanmälningar. Mätbart blir då individantal, problematik och belastning. Direkta
aktiviteter och insatser kan också styras med korta intervaller.
5.2 Överlämning av resultat

Resultatet kommer delges ledningsgrupp för UAF och nämnd samt nätverket OSF
(Operativt samverkans forum).
Resultatet kommer också ingå i rapporteringen mot verksamhetsplan med koppling till
koncernmålen och dess aktiviteter.

6. Underskrift

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-06-29

2021-09-09 -Lena Nordström – Tillförordnad Avdelningschef Ungdomsavdelningen
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BUN 2021/980, GVN 2021/172
1 november 2021

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Barn – och utbildningsnämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tillämpning av molntjänsten Office 365
Förslag till beslut


Rapporten godkänns

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen (UAF) har undersökt om och i så fall hur,
förvaltningen kan fortsätta att använda den globala molntjänsten Office 365 (O365) i
verksamheten och redovisar härmed resultatet av utredningen. UAF har sedan år
2016 använt kontorsstödstjänsten Office 365 som tillhandahålls av den globala
molntjänstleverantören Microsoft. EU:s dataskyddsförordning började gälla i maj
2018 och sedan dess har flera myndighetsuttalanden publicerats om lämpligheten i att
använda molntjänster i offentlig verksamhet. Uttalandena har kulminerat efter att det
amerikanska regelverket Cloud Act infördes år 2018 samt domen Schrems II som
kom i juli 2020.
O365 ska inte ersätta de verksamhetssystem som regionen normalt har för hantering
av uppgifter inom kärnverksamheten. De systemen ska även i fortsättningen
användas framför O365. O365 ska aldrig användas för lagring av sekretessreglerade
och sekretessbelagda uppgifter samt personuppgifter efter att bearbetningen är klar.
Med utgångspunkt i att både barn- och utbildningsnämndens samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamheter har använt O365 i flera år, och utifrån de
alternativa kontorsstödssystem som finns tillgängliga, lämnar förvaltningen
rekommendationen att O365 kan fortsätta användas för öppen och intern
information

1 (2)
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Bedömning

Grundprinciperna i dataskyddsförordningen och någon av de rättsliga grunderna ska
vara uppfyllda för att nämnden ska kunna hantera personuppgifter. De lagliga
grunderna är myndighetsutövning, allmänt intresse och avtal. Nämnden har därmed
laglig grund för behandling av personuppgifter. Att behandla personuppgifter i O365
som är en molntjänst innebär ett utlämnande av personuppgifter och strider därmed
mot nuvarande lagstiftning. Microsoft som leverantör kan komma åt och begära ut
dessa uppgifter (enligt Cloud Act).
Genom att BUN och GVN som personuppgiftsansvariga beslutar om att hantera
personuppgifter i O365 finns en risk att nämnderna bryter mot lagstiftning och att
Integritetsskyddsmyndigheten utdömer vite. Förvaltningen rekommenderar ändå att
ta beslut att personuppgifter i klass 0 och 1 får hanteras i O365. Nivå 2 får inte
hanteras.
Beslutsunderlag
Tillämpning av Office 365
Vägledning Office 365
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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1. Sammanfattning
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har använt Office 365 (O365) sedan år
2016. Sedan EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft i maj 2018 har UAF
informerat alla medarbetare vad som får sparas i molnet och inte, via fastställda
anvisningar.
Dombeslutet Schrems II från juli 2020 försvårade möjligheterna att använda O365 i och
med att Microsoft, som äger O365 är placerade i USA, som är ett tredjeland1. Barn-och
utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är
personuppgiftsansvarig och informationsägare behöver göra ett ställningstagande och fatta
beslut utifrån egna underlag och bedömningar. Grundprinciperna i dataskyddsförordningen
och någon av de lagliga grunderna ska vara uppfyllda för att nämnden ska kunna hantera
personuppgifter. De lagliga grunderna är: Rättslig förpliktelse, allmänt intresse och avtal.
Nämnden har därmed laglig grund för behandling av personuppgifter. Att behandla
personuppgifter i O365 som är en molntjänst innebär ett utlämnande av personuppgifter
och strider därmed mot nuvarande lagstiftning. Microsoft som leverantör kan komma åt
och begära ut dessa uppgifter (enligt Cloudact, se nedan).
Med utgångspunkten att båda nämnderna redan använder O365, och utifrån de alternativa
kontorsstödssystem som finns till hands, lämnar förvaltningen rekommendationen att
O365 kan fortsätta användas för öppen och intern information i nivå 0-1 inklusive
”personuppgifter bas”. Nivå 2 ska inte hanteras i O365.
O365 ska inte ersätta de verksamhetssystem som regionen normalt har för hantering av
uppgifter inom kärnverksamheten. De systemen ska även i fortsättningen användas framför
O365. O365 ska aldrig användas för lagring av sekretessreglerade och sekretess-belagda
uppgifter samt personuppgifter efter att bearbetningen är klar. Nämnden som
personuppgiftsansvariga bör fatta beslut om detta.

Ärendenr BUN 2021/980, GVN 2021/172 Datum 2021-09-29

Genom att barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
som personuppgiftsansvariga beslutar om att hantera personuppgifter i O365 finns en risk
att nämnderna bryter mot lagstiftning och att Integritetsskyddsmyndigheten utdömer vite.
Förvaltningen rekommenderar ändå att ta beslut att personuppgifter i klass 0 och 1 får
hanteras i O365. Nivå 2 får inte hanteras.
1.1

Begreppsförklaring

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) anges som nämnden i detta dokument. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
anges som UAF.
1.2

Bakgrund

Microsoft Office 365 är i drift inom UAF sedan 2018. Plattformen är helt molnbaserad och
omfattar flera tjänster som redan är inarbetade och nödvändiga verktyg i daglig drift för
samtliga verksamheter.
1

Länder utanför EU och ESS
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De fördelar som ofta anförs med O365 är sänkta kostnader (till följd av att färre resurser
behövs för drift och att on-premise-licenser2 blir allt dyrare), högre säkerhet (eftersom det
är svårt att matcha ledande molntjänstföretag gällande uppnådd säkerhet i tjänsterna) och
ökad effektivitet genom bättre funktioner för samarbete (till exempel genom att flera
medarbetare kan redigera ett dokument samtidigt). Dessa fördelar kommer genom att
Microsoft erbjuder O365 som en molntjänst.
O365 som molntjänst innebär också att all data som UAF lägger upp i tjänsten behandlas i
Microsofts datacenter som finns utanför regionens lokaler (och istället i datacenter inom EU
och i tredje land). Detta innebär att Microsoft som tjänsteleverantör, liksom andra
tjänsteleverantörer av molntjänster, kan komma åt vår data, som till exempel e-post,
chattkonversationer och filer som lagras på olika delningsytor.
Det faktum att plattformen är helt molnbaserad och dessutom ägs av amerikansk
leverantör leder till utmaningar inom juridik, informationssäkerhet och dataskydd
(personuppgiftshantering).
1.3

Syfte

Underlaget syftar till att belysa vilka tillämpningsregler som krävs för en säker
informationshantering i O365 för nämndernas verksamheter samt att ge svar på följande
frågeställningar:



Ärendenr BUN 2021/980, GVN 2021/172 Datum 2021-09-29



Vilka är de primära riskerna med att använda O365 och vilka skyddsåtgärder ska
tillämpas för att få en acceptabel risknivå?
Vilken typ av information får hanteras respektive inte hanteras i O365tjänsteplattformen?
Hur säkras och dokumenteras att nämndens användning av O365 sker enligt gällande
lagar och regelverk?

Förvaltningen har tagit del av en utredning som Danderyds kommun genomförde 2019
samt en utredning som Region Jämtland Härjedalen genomförde våren 2021, avseende
laglighet i användningen av O365 inom deras kommun, respektive region.
Sammanfattningsvis verkar utredningarna ge stöd för att det inte utgör ett röjande av
sekretessbelagda uppgifter att hantera dessa i en molntjänst. Deras utredning konstaterar att
eSam och E-delegationen menar att utlämnandet till O365 och Microsoft inte utgör ett
röjande om det antingen finns ett tydligt förbud för leverantören att ta del av
informationen, eller att det är osannolikt att så sker.
Även om Danderyds kommuns och Region Jämtland Härjedalens utredning finns som en
grund, behöver personuppgiftsansvarig och informationsägare göra ett ställningstagande
och fatta beslut utifrån egna underlag och bedömningar. En kommentar till Danderyds
kommuns slutsats kring att utlämnandet till O365 och Microsoft inte utgör ett röjande, är
att personalen hos Microsoft t.ex. i samband med support har möjlighet att ta del av
kommunens data, Microsoft har alltid administrativa behörigheter som kommer åt data.

2

Installeras direkt på din dator
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Det kan tala för att de sekretessreglerade och sekretessbelagda uppgifterna i O365 ändå
skulle kunna anses vara röjda.
Det som också har tillkommit efter att Danderyds kommun genomförde sin utredning är
att ”Privacy Shield” har upphävts och ogiltighetsförklarats av EU-domstolen (det s.k.
Schrems II- målet).

2. Juridiska aspekter
I många fall upptäcks de juridiska aspekterna när ett beslut om att migrera till en molntjänst,
som t.ex. O365, redan har fattats eller, ännu senare, när tjänsten har implementerats i
verksamheten. Nedan följer dessa juridiska aspekter vid som påverkar användningen av en
molntjänst.
2.1 Röjande-begreppet, Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)

När UAF hanterar uppgifter i O365 innebär det ett röjande av uppgifter eftersom de
tillgängliggörs till tjänsteleverantören (Microsoft). Detta gäller oavsett om
omständigheterna när uppgifterna tillgängliggjordes tjänsteleverantören var sådana att man
– t.ex. pga. kryptering eller annan teknisk säkerhetsåtgärd – inte måste ha räknat med att
tjänsteleverantören eller någon annan utomstående skulle komma att ta del av uppgifterna.
Uppgifterna är röjda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eftersom ett
utlämnande är en form av röjande.
2.2 Dataskyddsförordningen

Ärendenr BUN 2021/980, GVN 2021/172 Datum 2021-09-29

Eftersom data som hanteras i O365 omfattar personuppgifter gäller dataskyddsförordningen (GDPR) med omfattande krav på åtgärder och risk för höga sanktionsavgifter
vid regelbrott. Utöver Dataskyddsförordningen finns ett flertal speciallagar som kan bli
tillämpliga beroende på typ av verksamhet och typ av data som hanteras i tjänsten. I
grunden finns Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som styr hur offentliga
verksamheter ska hantera sekretessbelagda uppgifter. Då UAF inte ska hantera
sekretessbelagd information enligt OSL i O365, har tyngdpunkten i denna översyn lagts på
personuppgiftsbehandling.
Dataskyddsförordningen föreskriver att överföring av personuppgifter till ett tredjeland
bara får ske under förutsättning att det aktuella tredjelandet säkerställer en adekvat
skyddsnivå för dessa uppgifter. I avsaknad av ett sådant beslut om adekvat skyddsnivå får
en sådan överföring endast äga rum om den personuppgiftsansvarige har vidtagit lämpliga
skyddsåtgärder. Dessa åtgärder kan bland annat kan utgöras av standardiserade
dataskyddsbestämmelser som antas av EU-kommissionen, och under förutsättning att det
finns lagstadgade rättigheter och effektiva rättsmedel för de registrerade. Ett sådant
rättsmedel i tredjelandet USA har tidigare varit ramverket ”Privacy Shield” (en mekanism
för självcertifiering kopplad till amerikanska leverantörer av molntjänster).
En särskild risk som aktualiseras med användning av O365 är överföring av
personuppgifter till USA. Denna risk har ökat avsevärt efter EU-domstolens dom i mål C311/18 (“Schrems II- målet”) som säger att personuppgifter inte längre lagligen kan
överföras till USA (eller behandlas med åtkomst från USA) med stöd av Privacy Shieldramverket.
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En vanlig missuppfattning är att användning av O365 inte innebär en behandling av
personuppgifter varför det inte skulle kunna förekomma några tredjelands- överföringar
när tjänsten används. Mot bakgrund av den vida definition som finns av begreppet
personuppgift är det dock omöjligt att använda tjänsten utan att behandla personuppgifter
då även IP-adresser, logguppgifter och information i Active Directory utgör
personuppgifter.
En annan vanlig missuppfattning är att personuppgifter måste lagras i ett tredjeland för att
det ska räknas som överföring. Som tredjelandsöverföring räknas dock även när en person
som befinner sig i ett tredjeland får åtkomst till personuppgifter som lagras inom EU/EES.
När Microsofts personal kommer åt personuppgifter som lagras inom EU/EES innebär
detta alltså en tredjelandsöverföring enligt reglerna i GDPR.
Den del av verksamheten som ansvarar för ett IT-system eller digital tjänst (lösning) ska
kunna påvisa korrekt och laglig behandling av personuppgifter (lagefterlevnad, compliance)
enligt Dataskyddsförordningen (för tillsynsmyndighet, de registrerade samt PuA, dvs.
nämnd/bolag) men med fördel även internt (för interna controllers, internrevisor m.fl.).
Avtalet som nämnderna har med Microsoft är skrivet av Microsoft själva, vilket möjligen
utgör ett problem då Microsoft ensidigt kan ändra villkoren (dock, enligt Microsofts egna
uppgifter, inte utan att meddela oss) och personuppgiftsansvariga (nämnderna) på så sätt
lämnar ifrån sig kontrollen över personuppgiftshanteringen till personuppgiftsbiträdet.
När en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter
genom användning av utrustning som finns i tredjeland utgör det en överföring av
personuppgifter till tredjeland. Det saknar betydelse hur lång eller kort tid som
utrustningen används, och om uppgifterna är krypterade eller pseudonymiserade. Det är
ändå fråga om personuppgifter och en överföring av sådana uppgifter.
2.3 Cloud Act

Ärendenr BUN 2021/980, GVN 2021/172 Datum 2021-09-29

Cloud Act (Clarifying Overseas Use of Data) är en amerikansk lag som innebär att
amerikanska myndigheter ska ges tillgång även till data som lagras utomlands och att
amerikanska leverantörer av det skälet inte kan vägra lämna ut sådana data. Lagen trädde i
kraft 23 mars 2018. Cloud Act ger amerikanska myndigheter rätt att få ut information, som
har anknytning till amerikanska myndigheters brottsutredningar, direkt från molntjänstleverantörer i amerikansk ägo.
Cloud Act innebär att amerikanska staten nu får möjlighet att kräva ut större mängder data
som också sannolikt innebär tillgång, läsning och utlämning av europeiska medborgares data.
Microsoft, som levererar O365, är ett amerikanskt bolag. Det medför att uppgifter som
lagras i O365-tjänsterna kan begäras ut med stöd i Cloud Act och andra liknande regelverk,
utan att personuppgiftsansvarig först ges möjlighet att göra en sekretessprövning eller få
kännedom om att ett utlämnande kommer att ske eller redan har skett.
Nämnden kan därmed alltså inte själva pröva ett utlämnande av information från O365. Ett
utlämnande kan ske inom ramen för Cloud Act via leverantören till amerikanska
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myndigheter vilket ligger utanför nämndens kontroll. Risken för att detta skulle ske bedöms
försiktigt som låg.
2.4 Privacy Shield

Privacy Shield är en amerikansk mekanism för självcertifiering av molntjänstleverantörer.
Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen dom i det så kallade Schrems II-målet.
Domstolen slår fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt
skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA. Giltigheten för Privacy Shield
mellan EU- kommissionen och USA upphävdes därmed med omedelbar verkan eftersom
avtalet stred mot GDPR och tre artiklar i EU-stadgan.
Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till amerikanska
molntjänstleverantörer.
Kontentan är att om en svensk myndighet överför personuppgifter med stöd av Privacy
Shield, är detta sedan 16:e juli 2020 en olaglig överföring. Med nuvarande lagstiftning begår
regionen regelbrott och riskerar därmed att Integritetsskyddsmyndigheten utdömer viten
och sanktionsavgifter.
2.5 Övriga juridiska aspekter

Ytterligare en juridisk aspekt är att användningen av en molntjänst som O365, medför att
handlingar riskerar att bli allmänna vid en tidigare tidpunkt än de är avsedda att bli eller
annars hade blivit. När en användare exempelvis använder delade dokument i tjänstens olika
plattformar finns en risk att handlingen anses expedierad (och upprättad) av den myndighet
som lagt upp dokumentet och inkommen hos den andra myndigheten utan att så är
avsikten.
UAF ska också ta hänsyn till reglerna i arkivlagen om bevarande av handlingar. Det ska
finnas tydliga regler om vem som fattar beslut om gallring av dokument i O365. Om
enskilda medarbetare raderar eller lagrar dokument som ska bevaras i enlighet med
arkivlagen bör UAF säkerställa att dokumenten finns tillgängliga för medborgarna i enlighet
med Tryckfrihetsförordningen.

Ärendenr BUN 2021/980, GVN 2021/172 Datum 2021-09-29

3. Tjänster som ingår i Office 365
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) använder O365 sedan 2016 och
systemskissen ovan visar de applikationer och lagringsytor som ingår i basutbudet av O365.
Det finns många fler applikationer i O365. UAF har gjort bedömningen att vi endast
använder de applikationer som ligger inom O365. Det går alltså inte att logga in med hjälp
av O365 i externa applikationer såvida vi inte har ett personuppgiftsbiträdesavtal med
leverantören, exempel på sådana är digital studentlitteratur.
Det är komplicerat att följa alla flöden i O365. En grund är därför att välja ut de delar som
lagrar information. Lagringsytorna i O365 är OneDrive (för personlig lagring), SharePoint
som är en yta för att lagra och dela dokument med andra och Exchange online som är
mailservern där mailboxar för varje konto lagras och används av Outlook-klienten.
3.1 Microsoft molndesign för offentlig sektor

Ärendenr BUN 2021/980, GVN 2021/172 Datum 2021-09-29

Microsoft släppte i december 2020 ett koncept med en samling förhållningssätt som
benämns ”Microsoft molndesign för offentlig sektor” i syfte att offentlig sektor att kunna
använda O365 på ett ”säkert” sätt.
I korthet innebär detta koncept en ”paketering” av redan tillgängliga skyddsfunktioner i
O365. Denna paketering består av verktyg, mallar, regler/policys, rapporter och
utbildningar som ska tydliggöra hur molntjänsterna ska konfigureras och användas för att
uppfylla regleringar och lagkrav för offentlig sektor i Sverige. Exempel på regleringar/lagar
som omfattas är dataskyddsförordningen/GDPR och Offentlighets- och sekretesslagen
(OSL).
Sammanfattningsvis kan sägas att inga nya tjänster har lanserats i samband med konceptet.
Microsoft molndesign för offentlig sektor förändrar eller underlättar heller ingenting inom
de legala förutsättningarna, däremot förtydligas ansvarsförhållanden mellan leverantör och
kund. Det påtalas till exempel att kunden är informationsägare och att de som leverantör
ansvarar för t ex teknisk säkerhet.

4. Lagringsytor
O365 är inte avsett för att vara lagringsplats för handlingar som ska diarieföras eller arkiveras.
O365 ska betraktas som arbetsverktyg där dokument får skapas och lagras under den tiden
som de utgör ett arbetsmaterial. De medger också lagring av övriga dokument och
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handlingar som kan anses vara av ringa värde, tex dubbletter av handlingar där
myndigheten redan har ett arkivexemplar eller en tillfällig lista i Excel.
Det är den enskilde medarbetarens ansvar att känna till eller ta reda på värdet av de uppgifter
som medarbetaren behandlar dvs, om det är offentligt eller om det är sekretesskyddad
information, om informationen innehåller extra skyddsvärda uppgifter eller känsliga
personuppgifter. Behovet av att använda O365:s lagringstjänster regleras av medarbetarens
uppdrag.

5. Lagringsminimera personuppgifter
I EU:s dataskyddsförordning framgår det att man får spara personuppgifter så länge som
de behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. När personuppgifterna inte
längre behövs för ändamålet ska man gallra eller avidentifiera dem. UAF bör därför införa
rutiner för gallring av personuppgifter, till exempel att vi genomför regelbundna kontroller
eller raderar efter viss tid.
I O365 finns det tjänster för att rensa per automatik efter X antal månader. Det gäller både
mailen och chattfunktion. Idag har vi rensning av chattfunktionen men där bör UAF även
ha en automatisk rensning i Outlook efter ett år för mappen borttaget och skickat.

Ärendenr BUN 2021/980, GVN 2021/172 Datum 2021-09-29

6. Nivå på information
För att fastställa skyddsvärdet har informationsklassning genomförts av den data som
hanteras i O365. När det gäller personuppgifter så används följande struktur
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Nivå 0-1 är de nivåer som UAF ser som tänkbara i O365, det finns dock några juridiska
hinder. Hantera känsliga data, nivå 2 får inte ske i O365.

7. Hantering av personuppgifter i O365
UAF har, som nämnts, enligt dataskyddsförordningen laglig grund för behandling av
personuppgifter. Den lagliga grunden är myndighetsutövning, avtal och allmänt intresse.
En åtgärd är att UAF behöver vara tydlig med kraven för att hantera information i O365.
Krav för att få använda O365 vid utförandet av sina arbetsuppgifter är att man endast
hanterar information som är informationsklassad som nivå 0–1. Medarbetare som hanterar
känslig information (nivå 2) måste säkerställa att informationen lagras i godkända
lagringsytor, dock inte O365.
I nivå 1 ingår personuppgifter så som foto på medarbetare, namn, telefonnummer, titel,
användarid. Exempel på personuppgifter kan t. ex. vara olika namnlistor på medarbetare
och semesterlistor. För behandling av personuppgifter utöver nivå 0-1 får inte behandlas i
O365.
Genom att BUN och GVN som personuppgiftsansvariga beslutar om att hantera
personuppgifter i O365 finns en risk att nämnderna bryter mot lagstiftning och att
Integritetsskyddsmyndigheten utdömer vite. Förvaltningen rekommenderar ändå att ta
beslut att personuppgifter i klass 0 och 1 får hanteras i O365. Nivå 2 får inte hanteras.

8. Säkerhet
UAF kan inte själva ha bättre säkerhet i en lokal driftlösning än vad leverantören har i
O365 molntjänster.

Ärendenr BUN 2021/980, GVN 2021/172 Datum 2021-09-29

De fördelar det innebär med Microsofts stordrift i Office 365 medger en nivå på säkerhet i
form av både teknik och personella resurser som är svår att uppnå som enskild
organisation, både kompetensmässigt och ekonomiskt. Därmed får Microsofts
grundsäkerhetsnivå ses som tillräcklig för att skydda informationen som UAF lagrar i
Office 365, förutsatt att UAF nyttjar och tillämpar relevanta säkerhetslösningar.
Molntjänstens säkerhetsfunktioner och kvalitén i dessa är en av flera förutsättningar för att
bedriva ett effektivt säkerhetsarbete, sett till skydd mot kvalificerade hot.
UAF gör bedömningen att risken för att obehöriga genom angrepp kommer åt information
är en större risk, än ett utlämnande via Cloud Act, varför det är fortsatt viktigt att arbeta
och stärka IT- cybersäkerhetsarbetet.
Förutom den tekniska aspekten av säkerhet och yttre cyberhot, så finns det också interna
säkerhetsaspekter att beakta såsom risker i användarbeteenden och i hur informationen
hanteras i O365 av medarbetare inom UAF. Det finns till exempel, som nämns på andra
ställen, risk att sekretessklassad information hanteras, lagras och även delas till externa
användare som bjuds in i olika samarbetsytor i O365.
Det finns säkerhetsåtgärder som gör att O365 blir säkrare, såsom Microsoft Information
Protection (MIP). En säkerhetshöjande åtgärd för att skydda data i O365. Det är ett skydd
som går ut på att lägga kryptering alternativt regelstyrning på en viss typ av etikett
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(motsvarande en viss informationsklass). I praktiken läggs då behörigheter på utifrån
Microsoft Information Protection (MIP), som är ett krypteringsskydd och en option från
Microsoft.
Men för att göra den säkerhetsåtgärden krävs det omfattande resurser inom UAF och är
inte helt enkelt för den enskilde användare att reda ut.

9. Bedömning
Grundprinciperna i dataskyddsförordningen och något av de rättsliga grunderna ska vara
uppfyllda för att nämnden ska kunna hantera personuppgifter. De lagliga grunderna är
myndighetsutövning, allmänt intresse och avtal. Nämnden har därmed laglig grund för
behandling av personuppgifter. Att behandla personuppgifter i O365 som är en molntjänst
innebär ett utlämnande av personuppgifter och strider därmed mot nuvarande lagstiftning.
Microsoft som leverantör kan komma åt och begära ut dessa uppgifter (enligt Cloud Act).
Problematiken med utlämnande av personuppgifter uppstår även vid egen serverdrift (som
i princip alltid kräver extern support) utan att en molntjänst används, och det är nödvändigt
för UAF att välja något av de kontorsstödssystem som finns till hands. Det finns också
många fördelar med O365 som arbetsredskap. Personuppgifter behöver ges det skydd som
lagstiftningen kräver, oavsett vilket system som används.
Med utgångspunkt att UAF redan använder Office 365, och utifrån de alternativa
kontorsstödssystem som finns till hands, lämnar förvaltningen rekommendationen att
Office 365 kan fortsätta användas för öppen och intern information i nivå 0–1. Det är av
största vikt att sekretessuppgifter, hälso- och sjukvårdsuppgifter, och övrig känslig
information inte hanteras i O365.

Ärendenr BUN 2021/980, GVN 2021/172 Datum 2021-09-29

O365 ska inte ersätta de verksamhetssystem som förvaltningen normalt har för hantering
av uppgifter inom kärnverksamheten. De systemen ska även i fortsättningen användas
framför Office 365. Office 365 ska aldrig användas för lagring av sekretessreglerade och
sekretessbelagda uppgifter samt personuppgifter efter att bearbetningen är klar. Nämnden i
egenskap av personuppgiftsansvariga bör fatta beslut om detta.
Sekretessbelagda uppgifter ska som grund överhuvudtaget inte behandlas i O365, däremot
behandlas personuppgifter i hög utsträckning i det dagliga arbetet. Cloud Act och liknande
regelverk kan medföra att utlämnandet utgör risk för att obehöriga kan få åtkomst till
personuppgifter och risk för ett röjande av sekretessbelagda uppgifter (om sådana finns),
om Microsoft får åtkomst till uppgifterna och/eller att de lämnas ut av Microsoft till tredje
part. Sannolikheten att uppgifterna lämnas ut av Microsoft till tredje part bedöms i
dagsläget med viss försiktighet som låg. Detta medför att risken för att nämnden, utifrån
Cloud Act och liknande regelverk, röjer sekretessbelagda uppgifter bedöms som låg. Om
uppgifter lämnas ut av Microsoft, kan det utgöra ett brott mot tystnadsplikten.
Regionens informationshanteringsplan ska tillämpas även i Office 365, vilket föreslås
förtydligas i nuvarande riktlinjer för informationshantering i O365. Det behövs också ett
förtydligande kring lagringsytorna i dessa riktlinjer (som i O365 som är Onedrive och
Sharepoint). Det är som medarbetare inte helt lätt att göra rätt i informationshanteringen
och det krävs en tydligare styrning som underlättar.

11 (12)
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Tillämpningsregler för Office 365

UAF behöver förhålla sig till att O365-tjänsterna kontinuerligt ändras över tid med nya och
ändrade funktioner. För att få en ökad kontroll över vilka tjänster och funktioner som är
tillgängliga för UAF:s användare föreslås att en tydlig releasehantering och ett
godkännandeförfarande införs.

10.
Framtiden
Pågående arbete inom EU rörande säkerhet i molntjänster kan komma att påverka synen
på och användningen av molntjänster inom de närmaste åren.

Ärendenr BUN 2021/980, GVN 2021/172 Datum 2021-09-29

Den Europeiska Dataskyddsmyndigheten (EDPB) publicerade, med anledning av Schrems
II- domen, nyligen två nya vägledningar avseende överföring av personuppgifter utanför
EU/EES. I korthet innebär de att personuppgiftsansvarig behöver göra en riskanalys för
varje land som personuppgifter ska överföras till och därefter, om nödvändigt,
implementera ytterligare skyddsåtgärder utöver exempelvis standardklausulerna. Om man
tror att vidtagna åtgärder inte uppnår en tillräcklig säkerhetsnivå, ska överföringen bedömas
som olaglig. EDPBs vägledning innehåller sex steg att följa för att riskanalysera och
bedöma personuppgiftshanteringen och den ska dokumenteras.

12 (12)
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Giltighet och syfte
Syftet med riktlinjen för Office 365 (O365) är att tydliggöra vilken typ av information som
får lagras och delas vid användning av OneDrive och Teams samt vilka begränsningar som
finns för detta.
För att få användarstöd om hur Teams och OneDrive används, se Insidan, Support Office
3651.
I denna riktlinje används ”Office 365:s lagringstjänster” som ett generellt begrepp för de
lagringsytor som Office 365-tjänsten innehåller (däribland Teams och OneDrive).

Verksamhetsbehov
Verksamheten har idag ett behov av att kunna utbyta information mellan medarbetare och
verksamhetsdelar samt med andra funktioner utanför organisationsgränserna. Det finns
även ett behov att komma åt arbetsdokument utanför den ordinarie arbetsplatsen, tex via
mobila enheter.
Medarbetarna behöver via de digitala verktygen stöttas för att nå rätt information, anpassat
efter roll eller uppgift och i rätt tid. Ett led i detta är att tydliggöra vilka
informationskanaler som ska användas för olika syften och att begränsa vilka av dessa
kanaler som behöver bevakas och användas. Teams och OneDrive kan tillgodose behovet
att dela dokument och information och därmed ersätta lagringsytor som finns på G och H
som tidigare använts inom regionen.
Du har endast tillgång till ditt Office365-konto och dina OneDrive-filer så länge som din
primära anställning/huvudanställning är inom UAF. Du måste ha en anställning inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen med minst 51 % för att få tillgång till O365.

Ärendenr GVN 2021/172 BUN 2021/980 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Inga privata handlingar får lagras i O365. Alla handlingar som lagras i O365 räknas som
offentlig handling vilket medför att du inte kan spara arbetsmaterial i O365 som du inte vill
ska kunna begäras ut. Detta på grund av Cloud Act som mycket förenklat ger amerikanska
myndigheter tillgång till data som lagras på amerikanskägda servrar, oavsett var servrarna
befinner sig geografiskt.

Allmänt om OneDrive, Teams och SharePoint
 OneDrive är en fillagringstjänst som är en del av Microsofts Office 365. Den ger den
enskilde användaren möjlighet till mobilitet och att dela dokument via en molntjänst. I
OneDrive lagrar användaren sina egna dokument. Delning av filer och mappar i
OneDrive måste godkännas av fil-/mappägaren innan aktivering av åtkomst via delning
sker med andra användare/mottagare. Detta sker genom att aktivt ange i kryssruta för
fil/mapp att delning med andra användare tillåts.
 Teams är en grupparbetstjänst och bildar navet för samarbete i Office 365. Det utgör
en gemensam yta för dialog där man kan dela och arbeta tillsammans i dokument med

https://intra.gotland.se/forvaltningar-och-grupper/grupper/forvaltningar/utbildnings--och-arbetslivsforvaltningen/digitaliseringuaf/support-for-office-365-uaf.html
1
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övriga medlemmar i teamet. I Teams lagras och delas dokument som hör till
arbetsgruppen eller andra gruppkonstellationer.
Tjänsterna OneDrive och Teams innebär att informationen kommuniceras via Internet
och lagras i externa datacenter utanför regionens driftmiljö.



o Inspelning av möten internt i teams
Gör en bedömning av om det kan föreligga någon risk att någons integritet
kränks. Om man inte kan garantera det ska man inte spela in. Sen måste
du informera de som är med på mötet att inspelning sker. Som deltagare
får man även information om att mötet spelas in. Det kan du göra på
mötet eller i inbjudan till mötet. Det ska framgå vem som är ansvarig, syftet
med inspelningen, hur länge det sparas, vart de kan höra av sig om de inte
vill vara med. Det är nämligen frivilligt att vara med.
o Inspelning med personer utanför UAF
Vi får inte spela in möten utan att personerna i mötet har godkänt detta
skriftligt i dokumentet “Avtal foto, ljud och bild” som finns i DocPoint.
Det ska framgå vad som ska spelas in, varför och hur länge informationen
sparas.
SharePoint gruppwebbplats skapas automatisk när du skapar ett nytt team i Microsoft
Teams. OneDrive är filupplevelsen för O365 och SharePoint Server och ger dig
åtkomst till alla dina arbets- eller skolfiler, inklusive filer som andra delar med dig direkt
eller genom de team du arbetar med. OneDrive ger en enhetlig filupplevelse på alla
dina enheter, inklusive webben, mobilen och skrivbordet på din Windows-dator eller
Mac. Det du sparar i Teams sparas inte i din personliga OneDrive utan i
Teamets SharePoint

Lagringstid

Ärendenr GVN 2021/172 BUN 2021/980 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det är inlagt automatisk rensning av Office 365. Följande rensas per automatik:
 Outlook- skickat och borttaget rensas automatiskt när e-postmeddelandet är ett år.
 Chatten i Teams – rensas när den är ett år
 Teams - tas bort automatiskt efter 1års inaktivitet om inte ägaren förnyar teamet.

Hantering av känslig information
Känsliga personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen får inte hanteras i Office 365:s lagringstjänster. Det kan utgöra ett lagbrott
om dokument, handlingar eller information tillgängliggörs för obehöriga oavsett om det är
frivilligt eller ofrivilligt. Tänk på att inte skriva ett känsligt dokument i Office 365 som
sparas per automatik i din OneDrive eller SharePoint. Ta bort sparas automatisk i dessa
fall.
Exempel på känsliga personuppgifter är modersmål, hälsa, funktionsnedsättning, allergier,
utredningar, kartläggningar, åtgärdsprogram, hela personnummer, omdömen och
värderande uppgifter.
Integritetskänslig eller sekretessinformation ska lagras i ett befintligt verksamhetssystem
som är säkerhetsmässigt godkänt. Om det inte finns något system så är det papper i ett låst
skåp som gäller.
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Läs mer om GDPR på Insidan.2

Medarbetaransvar
Det är den enskilde medarbetarens ansvar att känna till eller ta reda på värdet av de
uppgifter som medarbetaren behandlar dvs, om det är offentlig eller är sekretesskyddad
information, om informationen innehåller extra skyddsvärda uppgifter eller känsliga
personuppgifter. Vid oklarheter kontaktas närmaste chef.
Vid användning av Office365:s lagringstjänster från externa klienter (t.ex. privat dator,
läsplatta eller smartphone) gäller att information som lagras i Office 365:s lagringstjänster
för regionen inte får kopieras till annan lagringsyta utanför regionens lagringstjänster,
exempelvis lokal hårddisk eller USB-minne. Detta innebär en risk att regionens information
sprids till obehöriga vilket kan medföra betydande skada för både enskilda och Regionen.

Diarieföring och arkivering
OneDrive och Teams ska betraktas som arbetsverktyg där dokument sparas under den tid
som de utgör ett arbetsmaterial. De medger också lagring av övriga dokument och
handlingar som kan anses vara av ringa värde, t.ex. dubbletter av handlingar där
myndigheten redan har ett arkivexemplar eller en tillfällig lista i Excel.
Inga privata handlingar får lagras i O365. Alla handlingar som lagras i O365 räknas som
offentlighandling vilket medför att du inte kan spara arbetsmaterial i O365 som du inte vill
ska kunna begäras ut.

Ärendenr GVN 2021/172 BUN 2021/980 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Varken OneDrive eller Teams är avsedda att vara lagringsplats för handlingar som ska
diarieföras eller arkiveras. Sådana handlingar och dokument ska hanteras i Region Gotlands
godkända ärendehanterigssystem och informationshanteringsplan.

Upphovsrätt och grafisk profil
När det gäller bilder och dokumentation ska man förhålla sig till upphovsrättslagen eller
annan lagstiftning. Dokumentationen får inte heller bryta mot
förhållningsregler/värdegrund kring IT-användande eller riktlinjer kring kommunikation
och grafisk profil, för mer information se på regionens intranät eller på Skolverkets
hemsida.
Detta gäller samtliga verktyg och applikationer som finns tillgängliga via
O365.
E-post
Det finns ett beslut i Region Gotland om att Outlook ska vara e-postprogrammet för
personal. All mejlkonversation i tjänsten, till exempel kontakt med vårdnadshavare, lärare,
myndigheter osv kommer även fortsättningsvis att ske i Outlook. Tänkt på att följa
regionens riktlinjer gällande e-post och att inte sprida känsliga uppgifter via Outlook. Läs
mer på
Insidan. 3 Om du behöver skicka känsliga personuppgifter kan du använda säkra
meddelanden4
: https://intra.gotland.se/forvaltningar-och-grupper/grupper/forvaltningar/utbildnings--och-arbetslivsforvaltningen/digitalisering-uaf/dataskyddsforordningengdpr-uaf.html2

https://intra.gotland.se/sidor/stod-och-interna-tjanster/informations--och-arendehanteringsstod/dataskyddsforordningen-gdpr/gemensammaverksamhetssystem/e-post.html Ni som har Mac måste logga in via medarbetarportalen.
3
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Ärendenr GVN 2021/172 BUN 2021/980 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4

https://intra.gotland.se/download/18.6011e64d1781d37e231c1f/1615450800955/S%C3%A4kra%20meddelande.pdf
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Tjänsteskrivelse

GVN 2021/168
9 november 2021

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utbildningsplan för introduktionsprogrammet på
wisbygymnasiet
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett
nationellt program eller leda till en anställning.
På Wisbygymnasiet finns fyra introduktionsprogram. Enligt skollagen (2010:800) 17
kap. 7 § ska huvudmannen fastställa en Plan för utbildning på
introduktionsprogrammen (IM), eftersom det inte finns någon nationellt fastställd
struktur eller gymnasieexamen. Den ska innehålla utbildningens syfte, längd och
huvudsakliga innehåll. Skolverkets intention är att introduktionsprogrammen ska
anpassas och utformas utifrån de lokala behov som finns.
Utifrån Plan för utbildning ska det sedan upprättas individuella studieplaner för varje
elev (Skollagen 17 kap. 7 §). Plan för utbildning skapar ramarna för
introduktionsprogrammens verksamhet och är en viktig förutsättning för
utbildningen och en utgångspunkt när skolan tillsammans med eleven upprättar en
individuell studieplan. En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att
fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den Plan för utbildning som gällde när
hen började utbildningen.
Då elevernas behov och mål kan variera från läsår till läsår så är en kontinuerlig
uppföljning och utvärdering av elevernas progression och måluppfyllelse central.
Elevernas individuella studieplaner samt dokumentation av elevens
kunskapsutveckling innan godkända betyg är viktiga instrument för att följa upp
verksamhetens måluppfyllelse, men också verksamhetens behov av resurser och
innehåll. Det är huvudmannen som både har ansvaret och stora möjligheter att
1 (2)
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Introduktionsprogrammen

Bakgrund
Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt
program eller leda till en anställning
På Wisbygymnasiet finns fyra introduktionsprogram. Enligt skollagen (2010:800) 17 kap. 7
§ ska huvudmannen fastställa en Plan för utbildning på introduktionsprogrammen (IM), eftersom det inte finns någon nationellt fastställd struktur eller gymnasieexamen. Den ska innehålla utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll. Skolverkets intention är att introduktionsprogrammen ska anpassas och utformas utifrån de lokala behov som finns.
Utifrån Plan för utbildning ska det sedan upprättas individuella studieplaner för varje elev
(Skollagen 17 kap. 7 §). Plan för utbildning skapar ramarna för introduktionsprogrammens
verksamhet och är en viktig förutsättning för utbildningen och en utgångspunkt när skolan
tillsammans med eleven upprättar en individuell studieplan. En elev som har påbörjat ett
introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den Plan
för utbildning som gällde när hen började utbildningen.
Då elevernas behov och mål kan variera från läsår till läsår så är en kontinuerlig uppföljning
och utvärdering av elevernas progression och måluppfyllelse central. Elevernas individuella
studieplaner samt dokumentation av elevens kunskapsutveckling innan godkända betyg är
viktiga instrument för att följa upp verksamhetens måluppfyllelse, men också verksamhetens behov av resurser och innehåll. Ett antal indikatorer har tagits fram för detta ändamål
(se bilaga 1).
Det är huvudmannen som både har ansvaret och stora möjligheter att utforma utbildningar
utifrån lokala förutsättningar och efter analys av elevernas behov

Vision
Wisbygymnasiets vision för introduktionsprogrammen är att utöka samarbetet med de nationella programmen, arbetslivet och andra aktörer, för att på så sätt öka elevernas måluppfyllelse, förebygga risken för avhopp från gymnasiet samt öka elevernas möjligheter att bli
anställningsbara.
För att öka elevernas trivsel och närvaro är målet att vidareutveckla verksamhetens elevhälsofrämjande arbete. En del av det här arbetet är att vidareutveckla samarbete med KAA
(kommunala aktivitetsansvaret).
För att underlätta för eleverna att bli anställningsbara behövs ett utökat utbildningsutbud
med olika yrkespaket, yrkeskurser och praktik. En förutsättning för detta är att etablera en
struktur för samarbete med arbetslivet genom att bilda ett programråd kopplat till IM.

Ärendenr GVN 2021/168 Datum 2021-12-08

En annan målsättning är att öka genomströmningen på språkintroduktion. Planen är att implementera ett nytt arbetssätt (intensivsvenska.se) där eleven lär sig behärska det svenska
språket på kortare tid än i dag.

Syfte
Introduktionsprogrammen (IM) vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till ett
nationellt program i gymnasieskolan enligt gällande behörighetskrav.
Enligt Skollagen (2010:800) 17 kap. 2 § är introduktionsprogrammen:
•

Yrkesintroduktion (IMY)
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•

Individuellt alternativ (IMA)

•

Språkintroduktion (IMS)

•

Programinriktat val (IMV)

Hemkommunen är skyldig att erbjuda gymnasieutbildning fram till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Detta gäller även för utbildning på introduktionsprogram. Elever på alla introduktionsprogram ska erbjudas en minsta garanterad undervisningstid på 23 timmar i veckan. Utbildningens omfattning får minskas för en elev som
begär det om huvudmannen för utbildningen bedömer att det finns särskilda skäl.
Elevernas individuella skolgång kan utformas på ett flertal sätt och kan innehålla allt från
skola fem dagar i veckan, till praktik fem dagar i veckan. Däremellan ska det erbjudas en
stor variationsmöjlighet både i upplägg och innehåll, beroende på elevens mål. Det är viktigt med en individuell och realistisk studieplan som beskriver hur elevens studier ska läggas
upp utifrån elevens mål. Ett nära samarbete med elevhälsan (elevstödjare, skolsköterska,
kurator, SYV, specialpedagog och rektor) är centralt för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I vissa fall är detta avgörande för att eleverna ska nå sina individuella mål och
fullfölja sin utbildning.
Oavsett introduktionsprogram inleds elevens utbildning med en kartläggning av elevens
förutsättningar, behov, tidigare skolgång, betyg och kunskaper i de ämnen eleven kommer
att läsa. Elevens kunskapsutveckling bedöms sedan fortlöpande för att eleven så snart som
möjligt ska komma vidare i sin utbildning (Gymnasieförordningen 6 kap. 7 §).
Rutin för mottagande och inskrivning av elev på introduktionsprogram:
•

Studie- och yrkesvägledare på grundskolan och gymnasiet samarbetar för att identifiera målgruppen och kartlägga utbildningsbehovet.

•

En studieplan upprättas. Utbildningens längd fastställs i den individuella studieplanen. Studieplaner tidsbestäms till 1-4 år beroende på elevens förutsättningar och
behov.

•

Kontinuerlig revidering av studieplanen sker under läsåret.

Ärendenr GVN 2021/168 Datum 2021-12-08

Studieplan
För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan där Plan för utbildning är utgångspunkt för upprättandet. Det mest centrala i studieplanen är elevens mål med utbildningen,
på kort och lång sikt. Studieplanen visar planeringen av elevens studier och ska följa eleven
genom hela utbildningen och revideras kontinuerligt.
En elev kan inte få en gymnasieexamen från ett introduktionsprogram. Däremot har eleven
rätt till följande:
•

När en elev på ett introduktionsprogram har nått målen för utbildningen enligt sin
individuella studieplan ska rektor utfärda ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning eleven har fått (Gymnasieförordningen 8 kap. 21 §).

•

För en elev som avbryter sin utbildning på ett introduktionsprogram eller inte når
målen för utbildningen, enligt sin individuella studieplan, ska upprättas en
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sammanställning av vilka delar av utbildningen eleven har fullföljt, jämfört med
sin individuella studieplan. (Gymnasieförordningen 8 kap. 22 §).
•

För en elev som inom ramen för ett introduktionsprogram läst grundskoleämnen
utan att få godkända betyg, ska en skriftlig bedömning av kunskapsutvecklingen i
varje sådant ämne göras. Det gäller även om eleven läst kurser i gymnasieämnen
utan att nå godkända betyg.

Behörighet till nationella program
Ungdomar har rätt att påbörja en utbildning i gymnasieskolan fram till och med det första
kalenderhalvåret det år de fyller 20 år, under förutsättning att man inte redan har fullföljt
ett gymnasieprogram (Skollagen 15 kap. § 5).
För samtliga nationella program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska. Utöver det krävs följande för de olika programmen:
•

För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i fem andra valfria ämnen.

•

För behörighet till det estetiska programmet krävs godkända betyg i nio andra ämnen.

•

För behörighet till det ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet krävs godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap och fem andra ämnen.

•

För behörighet till det naturvetenskapsprogrammet och tekniska programmet krävs
godkända betyg i biologi, fysik, kemi och sex andra ämnen.

Utbildningsplan för Yrkesintroduktion (IMY)
Syfte

Syftet med yrkesintroduktionen är att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som ska leda
till anställningsbarhet. De flesta elever som väljer yrkesintroduktion har som mål att bli anställningsbara. Det finns även vissa som siktar på yrkesinriktade studier inom gymnasiet eller vuxenutbildningen.
Yrkesintroduktion vänder sig till elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram (dock ej elever som ska erbjudas språkintroduktion). Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot på yrkesintroduktion (Skollagen
(2010:800) 17 kap. 11 §). I studieplanen ska den enskilda elevens mål med yrkesintroduktionen framgå. Eleven kombinerar teoretiska studier med yrkespraktik på en arbetsplats. Yrkesintroduktionen anordnas på Wisbygymnasiet i samarbete med olika praktikplatser.
Ärendenr GVN 2021/168 Datum 2021-12-08

Huvudsakligt innehåll

Studier på yrkesintroduktion ska huvudsakligen (mer än 50 procent) innehålla yrkesinriktad
utbildning bestående av hela eller delar av kurser från yrkesprogram eller annan yrkesutbildning samt praktik eller APL (Gymnasieförordningen 4 kap. 12-14 §). Yrkesintroduktion på
Wisbygymnasiet kan, utifrån elevens mål med utbildningen, erbjuda/innehålla praktik i
olika omfattning. Elever ges dessutom möjlighet att läsa grundskoleämnen som de saknar
godkända betyg i. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling
kan ingå i utbildningen.
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För att öka måluppfyllelsen för tidigare yrkesintroduktionselever som kommer in på nationella program, håller Wisbygymnasiet på att implementera så kallat dubbelt mentorskap.
Det dubbla mentorskapet bygger på att den mentor eleven haft på introduktionsprogrammet fortsätter att vara stöd till elev, vårdnadshavare och mentor på det nationella programmet.

Utbildningsplan för Individuellt alternativ (IMA)
Syfte

Syftet med individuellt alternativ är att eleven ska förbereda sig för fortsatt utbildning inom
yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller bli anställningsbar. Individuellt alternativ
präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov.
Individuellt alternativ vänder sig till elever som saknar de godkända betyg som krävs för
behörighet till ett yrkesprogram (dock ej elever som ska erbjudas språkintroduktion) och
•

som har svag motivation eller

•

som har en diagnos inom autismspektrum eller

•

som är studiemotiverade och har många betyg de behöver läsa in på ett år.

Huvudsakligt innehåll

Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela
eller delar av gymnasieskolans kurser. Utbildningen kan även innehålla andra insatser som
är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling som till exempel praktik, fysisk träning, studiebesök, strukturstöd, samhällsorientering och motivationsinsatser.
Individuella alternativet (IMA) består även av en klass (ASTA) för elever med en diagnos
inom autismspektrat. På ASTA är undervisningen särskilt anpassad för denna elevgrupp
och elevernas behov gör att ASTA har ett begränsat antal platser. Utbildningen kan läsas
upp till tre år beroende på var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling och ålder.

Utbildningsplan för Språkintroduktion (IMS)
Syfte

Ärendenr GVN 2021/168 Datum 2021-12-08

Språkintroduktion är öppen för nyanlända ungdomar, som har gått i svensk skola i mindre
än fyra år och inte har godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.
Tyngdpunkten i utbildningen ligger i det svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå
vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning som exempelvis utbildning inom vuxenutbildning och folkhögskola eller mot anställningsbarhet.
Enligt Skollagen 17 kap. § 14a ska nyanlända elevers kunskaper bedömas när de tas emot
vid introduktionsprogrammet språkintroduktion. Kartläggning steg 1 genomförs av mottagningsenheten Lotsen, som bedömer elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter. Kartläggning steg 2, som bedömer elevens
numeracitet och litteracitet, genomförs av mottagningsansvariga på Wisbygymnasiet. Därefter placeras eleverna i olika grupper utifrån behov och mål med sina studier.
Huvudsakligt innehåll

Utbildningen ska innehålla undervisning i svenska som andraspråk. I övrigt ska utbildningen innehålla de kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning, vilket kan omfatta grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i och kurser i gymnasieämnen.
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Modersmål och studiehandledning

Inför varje läsår sammanställer skolan behovet av modersmålslärare och studiehandledare.
Modermålsenheten säkerställer tillgången av pedagogisk personal för undervisningen.

Utbildningsplan för Programinriktat val (IMV)
Syfte

Syftet med programinriktat val är att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett
specifikt nationellt program och att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. De nationella program som programinriktat val är riktat mot kan vara
både yrkesprogram och högskoleförberedande program.
Programinriktat val ska erbjudas till alla ungdomar som inte har alla de godkända betyg
som krävs för behörighet till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program,
men som har godkända betyg från grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk och
•

i engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller

•

i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Huvudsakligt innehåll

Wisbygymnasiet erbjuder två alternativa vägar att gå på programinriktat val.
Alternativ 1

Elev saknar max 2 betyg i grundskoleämnen för att vara behörig till ett nationellt program.
Eleven följer undervisningen på ett yrkes- eller ett högskoleförberedande program och läser
de flesta ämnena med klassen. Det eller de ämnen elev saknar grundskole-betyg i görs en
individuell lösning för. Målet är att eleven snarast möjligt blir behörig och fullföljer sina
studier.
Alternativ 2

Ärendenr GVN 2021/168 Datum 2021-12-08

Elev saknar fler än 2 betyg i grundskoleämnen för att vara behörig till nationellt program.
Elev söker och blir inskriven på programinriktat val och läser in grundskoleämnen för behörighet. Antalet ämnen kan variera beroende på vilket nationellt program eleven vill
komma in på. Elev kan utöver grundskoleämnena ges möjlighet att läsa gymnasiekurser.
För elever som antagits mot ett yrkesprogram erbjuds möjlighet att läsa en introduktionskurs, som består av delar av en nationell kurs. Målet är behörighet inom ett år.
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Bilaga 1
Indikatorer för uppföljning

Bakgrundsinformation
• Antal elever på resp. introduktionsprogram
• Antal elever som har en diagnos
• Antal elever som har gått i särskild undervisningsgrupp på grundskolan
• Antal elever som haft anpassad studiegång på grundskolan
• Elevernas språknivå (IMS)
• Elevernas skolbakgrund (IMS)
• Andel elever som har nationellt program som mål med sin individuella studieplan
(ISP)
• Andel elever som har anställningsbarhet som mål i sin individuella studieplan
• Andel elever som har vuxenutbildning som mål i sin individuella studieplan

Ärendenr GVN 2021/168 Datum 2021-12-08

Uppföljning av elevernas utbildning/individuella studieplan
• Elevenkät (Trivsel och meningsfullhet)
• Elevnärvaro:
o Sjukfrånvaro
o Ledighet
o Ogiltig frånvaro
• Antal ämnen och kurser som läses
• Antal satta (godkända) betyg i grundskoleämnen och gymnasiekurser läsårvis
• Antal elever som genomfört praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL) inkl. omfattning
• Avbrott från programmet, orsak och antal/andel
• Andel elever som går vidare till:
o Nationellt program
o Vuxenutbildning
o Anställningsbarhet
o Folkhögskola
o KAA
o Annat introduktionsprogram
• Andel tidigare introduktionsprogramselever som går ut med fullständiga betyg från
ett nationellt program (examen eller studiebevis)
• Andel elever som fullföljer sin individuella studieplan
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1. Biblioteksplan för Region Gotland
1.1 Vad är ett bibliotek?

Bibliotek kan betyda olika saker för olika individer. Biblioteket kan vara en lugn och mysig
plats för läsning och lärande men också en plats för aktivt medskapande tillsammans med
andra. En mötesplats för elever, studenter, föräldralediga, kompis- eller pensionärsgänget,
men också en plats för dagsaktuella samhällsdiskussioner och spännande kulturevenemang.
Du kan gå till biblioteket för att få boktips eller digital handledning, men du kan också ta
del av tips och digitala medier direkt i din mobil. Du kan låna böcker på ditt modersmål
och det finns anpassade medier och digital teknik för dig som har läsnedsättningar.
Biblioteken är sina lokaler, men de kan också vara mobila och erbjuda bibliotekstjänster där
du befinner dig i din vardag.
1.2 Bibliotekslagen

Bibliotekslagen är tydlig med att bibliotekens ändamål är att verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning,
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet. Bibliotekslagen understryker att
biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
1.3 Biblioteksplanen

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner och regioner ha en plan för sina
biblioteksverksamheter. Den ska ge en tydlig överblick över bibliotekens ansvarsfördelning,
verksamheter och samverkan samt framtida inriktning med användarnas behov av
biblioteksservice i fokus. Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för
biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade utvecklingsområden, mål
och aktiviteter som ska ge vägledning vid prioriteringar och användas aktivt i
avdelningarnas verksamhetsplaner och enheternas aktivitetsplaner. Måluppfyllelsen och
aktiviteterna följs upp årligen i respektive avdelnings verksamhetsberättelse samt som
helhet vid planperiodens slut.
1.4 Biblioteken genom hela livet

I biblioteksplanen 2022-2024 beskrivs Region Gotlands mål med biblioteksverksamheten,
viktiga utvecklingsområden och aktiviteter för att uppnå målen. Biblioteksplanen visar hur
de olika biblioteken möjliggör läsutveckling och läslust, kulturell och digital delaktighet,
lärande, utbildning och forskning för människor i olika skeden av livet. Från t ex
folkbibliotekens tidiga insatser för små barns språkutveckling, programverksamhet och
läsfrämjande arbete, till skol- och gymnasiebibliotekens arbete med elevernas läsning och
informationssökning. Biblioteken inom vuxenutbildningen och folkhögskolan ger stöd för
lärande och personlig utveckling och medicinska fackbiblioteket och universitetsbiblioteket
ger stöd för yrkesutövning, studier och forskning.

Ärendenr

Datum

1.5 Biblioteken bidrar till social hållbarhet och demokratiutveckling

Biblioteksverksamheterna arbetar efter Region Gotland värderingar; delaktighet, förtroende
och omtanke. Genom sitt breda litteratur- och kunskapsförmedlande uppdrag är
biblioteken en del i regionens grundstruktur för demokrati och social hållbarhet.
Biblioteken har en unik närhet till invånarna i deras lokalsamhällen och är mötesplatser för
den gemensamma offentligheten. Biblioteken bidrar till regionens mål att alla ska fullfölja
gymnasiet och ha goda förutsättningar för ett livslångt lärande, att alla har lika
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förutsättningar för en god och jämlik hälsa samt att alla barn har goda uppväxtvillkor.
Genom bibliotekens arbete med läsfrämjande, bildning, utbildning, medie- och
informationskompetens, digital delaktighet och kulturaktiviteter bidrar de till att människor
inkluderas, känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt delaktiga i
samhällsutvecklingen. Särskilt viktigt är arbetet med grupper med störst behov samt
bibliotekens prioriterade grupper; barn, unga, personer med funktionsnedsättningar,
personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter.
1.6 Bibliotek i förändring

Ett av bibliotekens mest centrala uppdrag är att främja läsning. Läsningen har minskat hos
hela befolkningen under det senaste kvartsseklet. Föräldrars läsning tillsammans med sina
barn har minskat under de senaste decennierna. Svenska elever visar ett påfallande mindre
intresse för frivillig läsning än elever i andra länder. En annan viktig trend som biblioteken
måste förhålla sig till den kraftiga tillväxten för strömmade ljudböcker, en tredjedel av
tillägnelsen av litteratur sker nu genom lyssnande.
Vi lever i en tid med snabba omvärldsförändringar där teknikutvecklingen och
digitaliseringen snabbt skapar nya medievanor och beteendemönster. Mycket annat
konkurrerar om uppmärksamheten och de kommersiella branschaktörernas tjänster är
attraktiva, smarta och lättanvända. För att vara fortsatt relevanta för gotlänningarna är det
viktigt att biblioteken ständigt håller utkik efter viktiga teknik- och samhällsförändringar
och skapar strategier och förutsättningar för förnyelse och innovation. Samtidigt behöver
biblioteken se till att fler blir digitalt delaktiga. För att verksamheterna ska vara angelägna
och tillgängliga för alla behöver biblioteken också arbeta aktivt med medskapande och
användarcentrerade metoder. Biblioteken behöver lyssna in behov och önskemål både från
användare men också från ickeanvändare för att bli mer relevanta för fler och samtidigt
öppna upp för allmänheten att själva skapa aktiviteter på biblioteken.
1.7 Bibliotek i samverkan

Samverkan mellan biblioteksverksamheterna är viktig för att hushålla med offentliga
resurser, men också för att kunna förändras i takt med tiden, vara en kraft för social
hållbarhet och bidra till det demokratiska samhällets utveckling. Folkbibliotek, regional
biblioteksverksamhet, skol- och gymnasiebibliotek, vuxenutbildningens- och folkhögskolans bibliotek, medicinska fackbiblioteket, alla är delar av regionens samlade
biblioteksverksamhet och i biblioteksplanen fastställs respektive verksamhets mål och
aktiviteter för perioden 2022-2024, samt hur biblioteksverksamheterna ska samverka för
bästa resultat.
1.8 Nationella styrdokument för biblioteksverksamheter

Bibliotekslag. Skollag. Högskoleförordningen. Språklag, Diskrimineringslag.
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
FN:s konvention om barnets rättigheter
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ärendenr

Datum

1.9 Regionala styrdokument

Region Gotlands styrmodell inklusive mål under 2020 - 2023
Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland
Region Gotlands kulturplan 2021-2024
Programmet för god jämlik jämställd hälsa 2020-2023
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Ärendenr

Datum

Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030
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2. Biblioteksformer på Gotland
2.1 Folkbibliotek: Biblioteken på Gotland

Folkbiblioteken på Gotland är en organisation och till för alla som bor och vistas på
Gotland. Folkbiblioteken och dess verksamheter ingår i Region Gotlands serviceutbud och
har en god geografisk spridning över hela ön. Utöver huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket
finns nio distriktsbibliotek, varav två är integrerade folk- och skolbibliotek, samt
uppsökande mobil biblioteksverksamhet.
Almedalsbiblioteket (integrerat folk- och universitetsbibliotek)
Burgsviks bibliotek
Fårösunds bibliotek (integrerat folk- och skolbibliotek)
Gråbo bibliotek (integrerat folk- och skolbibliotek)
Hemse bibliotek
Klintehamns bibliotek
Korpens bibliotek
Roma bibliotek
Slite bibliotek
Östergarns bibliotek
Mobil biblioteksverksamhet
2.1.1 Almedalsbiblioteket

Huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek med
två huvudmän, ett sambibliotek unikt i sitt slag i Sverige. Målgruppen är den lärande
människan i alla åldrar och skeden i livet. Som campusbibliotek inom Uppsala
universitetsbibliotek är uppdraget i relation till studenter, forskare och anställda att vara en
universitetsgemensam resurs som ansvarar för den vetenskapliga informationsförsörjningen
och som är en del av universitetets infrastruktur.
2.2 Regional biblioteksverksamhet: Biblioteksutveckling Gotland

Biblioteksutveckling Gotland (tidigare Gotlands länsbibliotek) ansvarar för den regionala
biblioteksverksamheten vars lagstadgade uppdrag är att främja folkbibliotekens samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet. Den regionala biblioteksverksamheten fungerar som
nav för folkbibliotekens kompetens- och verksamhetsutveckling, i samarbete med de
statliga myndigheterna Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Myndigheten för tillgängliga
medier och statliga satsningar som Digitalt först, Stärkta bibliotek, Bokstart och
Läsfrämjandelyftet.

Ärendenr

Datum

Biblioteksutveckling erbjuder folkbiblioteken omvärldsbevakning, handledning och
rådgivning samt skapar möjligheter för samverkan, kompetens- och verksamhetsutveckling
genom t ex nätverksträffar, lärtillfällen och utvecklingsprojekt. Fokus ligger på gemensamt
delat lärande, reflektion och erfarenhetsutbyte utifrån aktuell forskning och erfarenhet.
Biblioteksutveckling ansvarar även för det regionala litteraturuppdraget samt regionens
taltidning På tal om Gotland.
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2.3 Skolbibliotek i grundskolan

Skolbiblioteken är en del av skolornas pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja
elevernas lärande. De ska bidra till elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. De
främjar elevernas språkutveckling och stimulerar till läsning. Det fungerar kraftfullast i de
skolor som har bemanning i skolbiblioteken. Alla skolor har en lärarbibliotekarie med
delegerat ansvar för respektive skolbibliotek. De flesta av dessa har ingen eller mycket liten
tid avsatt för detta ansvar. Inom vissa skolområden köper skolorna in timmar från
bibliotekspersonal på folkbiblioteken. Bokbestånden är avpassade för de elever som nyttjar
dem, och finns sökbara i det gemensamma biblioteksprogrammet Koha.
2.3.1 Bibliotek och förskola

Förskolorna har inga egna bibliotek men kan besöka folkbibliotek eller grundskolebibliotek
och låna där beroende på vart på Gotland förskolan ligger. Tillsammans med
folkbiblioteken och barnhälsovården deltar förskolan i Bokstartssamarbetet för att främja
små barns språkutveckling.
2.4 Gymnasieskolans och vuxenutbildningens bibliotek
2.4.1 Gymnasiebibliotek

Gymnasiebiblioteket stödjer eleverna att självständigt söka och värdera information enligt
läroplanens föreskrifter, dvs. biblioteket är en del av gymnasiets pedagogiska verksamhet.
Gymnasiebiblioteket bidrar till läsfrämjande verksamhet och beaktar behoven hos elever
med läs- och skrivsvårigheter. Mediebeståndet är anpassat till de olika kunskapsnivåerna.
Verksamheten tar hänsyn till elevers och lärares önskemål och behov. Gymnasiebiblioteket
är en funktion, inte ett rum eller en boksamling.
2.4.2 Vuxbiblioteket på Gotland

Vuxbiblioteket stödjer eleverna att självständigt söka och värdera information enligt
läroplanens föreskrifter, dvs. biblioteket är en del av vuxenutbildningens pedagogiska
verksamhet. Vuxbiblioteket bidrar till läsfrämjande verksamhet och beaktar behoven hos
elever med läs- och skrivsvårigheter. Mediebeståndet speglar skolans olika kurser och
utbildningar, samt är anpassat till olika kunskapsnivåer. Det stödjer elevernas språk- och
kunskapsutveckling i alla ämnen, pedagogernas uppdrag och kompetensutveckling samt
skolans likabehandlingsarbete. Biblioteket är en funktion och inte begränsat till
boksamlingen. Det är en del av avdelningen Pedagogiskt stöd och en del av Lärcentrum.
2.5 Folkhögskolebibliotek

Biblioteket på Hemse folkhögskola. Biblioteket vänder sig till elever, lärare samt övrig
personal på skolan. Biblioteket i Hemse folkhögskola är bemannat 2 dagar i veckan men är
tillgängligt för sina målgrupper alla dagar. Hemse folkhögskola har en filial i Fårösund som
saknar ett eget bibliotek.

Ärendenr

Datum

2.6 Medicinska fackbiblioteket

Medicinska fackbiblioteket finns på Visby Lasarett, bemannas av personal från Uppsala
universitetsbibliotek och vänder sig till all personal inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och studenter inom vårdämnen. Medicinska böcker, kursböcker samt utvalda vetenskapliga
tidskrifter finns på plats. I det fysiska biblioteket finns datorer med tillgång till
vetenskapliga databaser. Personal har fjärråtkomst till databaserna. Biblioteket vägleder
också användarna i informationssökning.
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3. Folkbibliotek: Biblioteken på Gotland
Folkbibliotekens utvecklingsområden, mål och aktiviteter för planperioden utgår från
Region Gotlands kulturplan 2021-2024 med några tillägg och förtydliganden. Förutom de
utpekade utvecklingsområdena har biblioteken även riktlinjer som ska genomsyra
verksamheten under perioden.
3.1 Riktlinjer för verksamheten

För att utveckla en angelägen och likvärdig verksamhet för allmänheten och samordna
tilldelade resurser på ett effektivt sätt arbetar Biblioteken på Gotland utifrån följande
riktlinjer:
 Allmänhetens behov står i centrum för verksamheten, grundad i regionens ledord
förtroende, omtanke och delaktighet. Alla är välkomna till biblioteken och ska
känna sig trygga i bibliotekens lokaler.
 Allmänheten och medarbetarna är medskapande i all verksamhetsutveckling och
medarbetarnas kompetenser tas aktivt tillvara.
 Biblioteken på Gotland är en organisation vars tjänster, utbud och kommunikation
samordnas effektivt och genomförs på ett enhetligt sätt.
 Likvärdig service och bemötande ska erbjudas på alla bibliotek.
 Folkbiblioteken ska vara öppna med personal under ett antal timmar per vecka
utifrån befolkningsunderlag (som minst två halvdagar i veckan på de minsta
biblioteken). Det finns en resursmässig relation mellan öppethållande och
utvecklingsarbete som behöver beaktas.
 Mediebeståndet är gemensamt för biblioteken och tillgängligt för alla invånare
oavsett var man bor. Medieutbudet präglas av allsidighet och kvalitet.
 Biblioteken är en lärande reflekterande organisation där kompetensutveckling,
utförande och utvärdering ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.
 Biblioteken skapar möjligheter för digital transformation i verksamheten genom att
spana efter viktiga teknik- och samhällsförändringar, skapa förutsättningar och
strategier för kontinuerlig innovation och förnyelse i tjänsteutbudet.
3.2 Prioriterat utvecklingsområde: Bibliotek för alla – breddat deltagande
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella
minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.

Ärendenr

Datum

Mål: Biblioteken ska vara angelägna och tillgängliga för alla

Det är viktigt att de som vill använda biblioteken ska kunna göra det. Kan inte invånarna ta
sig till de fasta biblioteken ska biblioteket ta sig till dem. Biblioteken behöver nå ut brett för
att kunna bli angelägna för fler. Den uppsökande verksamheten behöver utvecklas och
biblioteken behöver synliggöras genom strategisk marknadsföring. Meröppet utökar
tillgängligheten till biblioteksrummet och samlingarna. Ett bibliotek kan vara meröppet,
men inte enbart meröppet.
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Gotlänningarna ska känna att biblioteken är deras och kunna vara med och påverka
verksamheten och dess innehåll. Bibliotekens tjänster ska kunna nås fysiskt i
bibliotekslokalerna, via digitala plattformar men också via olika uppsökande verksamheter.
Genom en användarvänlig hemsida ska användarna även kunna ta del av det digitala
biblioteket. Digitala system och tjänster ska vara en integrerad del av verksamheten.
Biblioteken behöver säkerställa att barnkonventionen, lagstiftning kring diskriminering,
tillgänglighet och nationella minoriteter uppfylls och implementeras i verksamheterna. Alla
ska känna sig välkomna, trygga och väl bemötta på biblioteken och metoder för detta måste
säkras. Folkbiblioteken ingår i regionens serviceutbud och är viktiga öppna sociala
mötesplatser. Möjligheter ska finnas för allmänheten att ta del av litteratur, kultur och
samhällsservice men också att själva arrangera möten och öppna evenemang på
biblioteken.
Aktiviteter:












Utgå ifrån allmänhetens behov och användarperspektivet i all verksamhet genom
medskapande dialog och metoder.
Utveckla den uppsökande verksamheten med särskild hänsyn till prioriterade
grupper samt på platser där biblioteksanvändandet är lågt.
Utveckla meröppet på fler bibliotek samt riktlinjer för hur meröppet ska användas
strategiskt i verksamheten.
Utveckla och samordna bibliotekens gemensamma kommunikation för att förbättra
och målgruppsanpassa kommunikationen och skapa ett enhetligt uttryck.
Implementera en ny användarvänlig och funktionell websida som ökar
tillgängligheten till bibliotekstjänster.
Utveckla programverksamheten med särskild hänsyn till prioriterade grupper samt
grupper där biblioteksanvändandet är lågt.
Implementera barnkonventionen i hela biblioteksverksamheten.
Uppmärksamma de nationella minoritetskulturerna och minoritetsspråken och
samverka med lokala minoritetsgrupper i bibliotekens programverksamhet, samt
vid inköp av böcker på minoritetsspråk.
Delta i genomförandet och utvärderingen av pilotverksamheten med bibliotek som
servicepunkter.
Stärka samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken.

3.3 Prioriterat utvecklingsområde: Läsfrämjande
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken
ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja deras språkutveckling och stimulera till
läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Personer med
funktionsnedsättning ska erbjudas litteratur och tekniska hjälpmedel utifrån deras behov och
förutsättningar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas nationella minoriteter och personer med annat
modersmål än svenska bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, andra

Ärendenr

Datum

språk och lättläst svenska.

Mål: Biblioteken arbetar aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att främja
gotlänningarnas läslust och läsutveckling
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Biblioteken ska främja litteraturens ställning och arbeta aktivt med läsfrämjande metoder.
Att kunna läsa och förstå det lästa är en demokratifråga. Genom att satsa extra på
familjestödjande insatser för de allra yngsta skapar vi förutsättningar för ett livslångt
lärande. En grundförutsättning för att väcka läslust är att det finns medier som passar olika
människor. Genom att synliggöra de specialanpassade medierna och medierna på olika
språk kan vi hjälpa fler att hitta till berättelserna. Berättelser betyder mycket för människors
förståelse av sig själva, andra och sin omvärld. Biblioterapeutiska arbetssätt liksom
medverkan i bokcirklar/klubbar har hälsofrämjande effekter och passar in i regionens
ambition att kombinera kultur och hälsa.
Aktiviteter:









Utveckla det pågående arbetet med Bokstart, genomföra hembesök och delta i den
förvaltningsöverskridande samverkan.
Delta i kulturrådets nationella kompetensutvecklingssatsning Läsfrämjandelyftet.
Genomföra läsfrämjande insatser framför allt gentemot prioriterade grupper.
Stärka och synliggöra utbudet av medier för personer med läsnedsättningar, på
olika språk, samt nationella minoritetsspråk.
Samverka med andra enheter inom regionen kring läsfrämjande genom
biblioterapeutiska arbetssätt och bokcirklar.
Arrangera skrivarkurser för barn och unga tillsammans med Biblioteksutveckling.
Utveckla folkbiblioteken i sin roll som värd för litterära evenemang och förmedlare
av lokal litteratur.

3.4 Prioriterat utvecklingsområde: Digital kompetens och delaktighet
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan
användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Mål: Biblioteken arbetar för att öka allmänhetens digitala delaktighet, kompetens
och medie- och informationskunnighet

Att idag befinna sig i digitalt utanförskap är att också befinna sig i ett samhälleligt
utanförskap eftersom så stor del av samhällstjänsterna digitaliseras. Antalet opålitliga
informationskällor ökar allt mer. Biblioteken har en viktig roll att stärka tillgången till
pålitlig information och sprida kunskap om hur man söker och värderar information och
utövar källkritik. Att öka den digitala kompetensen samt främja medie- och
informationskunnighet (MIK) och digital delaktighet hos kommuninvånarna i olika åldrar
förutsätter digitala kompetenser samt ett pedagogiskt förhållningssätt hos personalen. Det
nationella projektet Digitalt först – med användaren i fokus har arbetat med
bibliotekspersonalens kompetensutveckling i dessa frågor under åren 2018-2020. Detta
arbete behöver fortsätta och utvecklas framöver.

Ärendenr

Datum

Aktiviteter:




Fortsätta arbetet med att öka bibliotekspersonalens digitala kompetens.
Skapa aktiviteter för att öka allmänhetens digitala delaktighet (framförallt för äldre,
personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än
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svenska) genom samverkan inom regionen och med övriga samhällsaktörer, med
insatser både i och utanför biblioteksrummet.
Stärka allmänhetens digitala kompetenser och medie- och informationskunnighet
genom olika aktiviteter. Särskilt prioritera aktiviteter för att stärka barns och ungas
MIK-kompetenser.
Arbeta för att tydliggöra bibliotekens roll som förmedlare av pålitliga
informationskällor gentemot allmänheten genom aktiviteter och strategisk
marknadsföring.

3.5 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckling av Almedalsbiblioteket som
sambibliotek
Ur bibliotekslagen: Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som
omfattas av högskolelagen. Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som
anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

Almedalsbiblioteket är ett sambibliotek med samverkan mellan Region Gotland och
Uppsala universitetsbibliotek. Att utveckla den potential som finns i samverkan bland annat
kopplat till livslångt lärande och rekrytering till högre utbildning är ett prioriterat område.
Under planperioden genomförs ett utvecklingsarbete på Almedalsbiblioteket för att säkra
kvalitet dels i respektive uppdrag, dels i samverkan mellan verksamheterna. All verksamhet
ska ske med utgångspunkt i användarnas olika behov av bibliotekstjänster.
Mål: Almedalsbiblioteket uppfattas som innovativt, utvecklingsinriktat och väl
anpassat till de olika målgruppernas behov av bibliotekstjänster.
Aktivitet:

Huvudmännen ser över och utvecklar samarbetet kring Almedalsbiblioteket under
planperioden.

Ärendenr

Datum
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4. Regional biblioteksverksamhet: Biblioteksutveckling Gotland
Ur bibliotekslagen: Varje region ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja
samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet

Biblioteksutveckling Gotlands prioriterade utvecklingsområden för perioden grundas i
Kulturplanen 2021-2024. Utvecklingsområdena överensstämmer i stort med
folkbibliotekens och Biblioteksutveckling ska under perioden stötta folkbiblioteken att nå
sina mål och genomföra sina aktiviteter bl.a. genom kompetensutveckling av
bibliotekschefer och personal, stöd i verksamhetsutvecklingen samt nätverksinsatser. Under
planperioden möjliggör Biblioteksutveckling samverkan internt och externt framför allt när
det gäller läsning, litteratur, små barns språkutveckling, MIK-frågor och digital delaktighet
på Gotland.
Uppdraget för den regionala biblioteksverksamheten är tredelat och rymmer
biblioteksutveckling, läsfrämjande och litteratur samt horisontella perspektiv inom dessa.
Biblioteksutveckling Gotland delar in uppdragen i två delar där biblioteksutveckling och
läsfrämjande beskrivs tillsammans och litteraturuppdraget separat. Prioriterade horisontella
perspektiv är barn och unga, personer med funktionsnedsättningar, personer med annat
modersmål än svenska samt nationella minoriteter.
4.1 Prioriterat utvecklingsområde: Bibliotek för alla – breddat deltagande
Mål: Folkbiblioteken är angelägna och tillgängliga för alla
Aktiviteter:









Erbjuda kompetensutveckling kring medskapande dialog och metoder, bemötande
och mångfald i syfte att, i samarbete med kommuninvånarna, utveckla och anpassa
bibliotekens verksamheter efter olika behov.
Stötta folkbiblioteken att utveckla den uppsökande verksamheter för att nå fler.
Stötta folkbiblioteken att ta fram en strategisk kommunikationsplan.
Stötta folkbiblioteken genom fortbildning och processer att implementera
barnkonventionen i biblioteksverksamheten samt uppmärksamma de nationella
minoritetskulturerna och minoritetsspråken och bidra med nätverkskontakter för
samverkan med lokala minoritetsgrupper.
Delta i utvecklandet av pilotverksamhet med bibliotek som servicepunkter.
Samverka med skolbiblioteken kring kompetensutveckling.

4.2 Prioriterat utvecklingsområde: Läsfrämjande
Mål: Folkbiblioteken arbetar aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att

Ärendenr

Datum

främja gotlänningarnas läslust och läsutveckling.
Aktiviteter:
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Ansvara för bokstartsamverkan mellan förvaltningarna, kompetensutveckling av
personalgrupperna, uppföljning och utveckling av bokstartinsatserna.
Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser kring läsfrämjande metoder framför allt
gentemot barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, personer med
läs- och skrivsvårigheter och funktionsnedsättningar. Genomföra Kulturrådets
nationella satsning Läsfrämjandelyftet tillsammans med folkbiblioteken.
Stötta folkbiblioteken att skapa biblioteksverksamheter och läsfrämjandeaktiviteter
tillsammans med unga.
Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser kring litteratur och hälsa samt bidra med
nätverksinsatser inom regionen.

4.3 Prioriterat utvecklingsområde: Digital kompetens och delaktighet
Mål: Folkbiblioteken arbetar aktivt med sin digitala transformation samt ökar
allmänhetens digitala delaktighet, kompetens och medie- och
informationskunnighet
Aktiviteter:








Genomföra planen för digital transformation för att bättre fungera som nav för
kompetens- och verksamhetsutveckling.
Stötta och handleda folkbiblioteken att genomföra digital transformation i
organisationen.
Fortsätta arbetet med att öka bibliotekspersonalens digitala kompetens, bl a
genom den nationella digitala lärplattformen Digiteket.
Stötta biblioteken att skapa aktiviteter för att öka allmänhetens digitala
delaktighet genom kompetensutvecklingsinsatser, handledning samt samverkan
inom regionen och med övriga samhällsaktörer.
Stötta biblioteken att öka allmänhetens digitala kompetenser och medie- och
informationskunnighet genom fortbildning och handledning.
Stötta och handleda biblioteken att tydliggöra sin roll som arena för
demokratiutveckling samt som förmedlare av pålitliga informationskällor.

4.5 Prioriterat utvecklingsområde: Litteraturområdet

Mål och aktiviteter för konstområdet litteratur beskrivs i den regionala kulturplanen 20212024. I biblioteksplanen beskrivs mål och aktiviteter för att stärka folkbibliotekens arbete
med den lokala litteraturen.
Mål: Folkbibliotekens arbete med lokala litterära aktörer stärks

Ärendenr

Datum

Aktiviteter:






Stötta folkbibliotekens utveckling i sin roll som värd för litterära evenemang.
Stötta folkbiblioteken att synliggöra gotländska litterära aktörer i verksamheten.
Sprida kunskap till biblioteken om avtalsenliga ersättningar till författare.
Samverka med folkbiblioteken kring skrivarkurser för barn och unga.
Page 122 of 209

14 (21)

Region Gotland

Biblioteksplan 2022-2024

5. Skolbiblioteken Grundskolan
Vi vill genom denna biblioteksplan och de utvecklingsområden vi valt lyfta
skolbiblioteksverksamheten ute i skolorna trots de skillnader på storlek och resurser som
finns i våra skolbibliotek.
5.1 Prioriterat utvecklingsområde: Fler bemannade skolbibliotek

För att kunna erbjuda bra skolbiblioteksverksamhet behöver andelen bemannade
skolbibliotek öka. Eventuellt kommer nya förordningar att ställa sådana krav men vi skall
försöka att öka andelen bemannade skolbibliotek utifrån våra möjligheter. Vi vill öka
andelen bemannade skolbibliotek jämfört med nuvarande läge.
Aktiviteter:





Sprida kunskap om vad bemannade skolbibliotek kan betyda och bidra med.
Hitta bra lösningar i samarbete mellan olika skolor och med folkbiblioteken.
Ha årlig statistik så vi ser att det går åt rätt håll. Under vårterminen 2021 har 10 av
31 skolor bemannat mer än enstaka timmar.

5.2 Prioriterat utvecklingsområde: Utbildning av biblioteksansvariga

Vi behöver utöka utbildningen både till de som jobbar som skolbibliotekarier och
lärarbibliotekarier utifrån behov och önskemål. För att vi skall kunna utveckla
skolbiblioteksverksamheten så behöver vi utbilda vår personal.
Aktiviteter:





Göra en inventering av utbildningsbehovet.
Göra en utbildningsplan för perioden.
Samordna utbildning med folkbiblioteken och den regionala
biblioteksverksamheten.

5.3 Prioriterat utvecklingsområde: Möjliggöra hemlån från fler skolbibliotek

Idag kan elever inte låna hem böcker från alla skolbibliotek då personal och
bibliotekssystem saknas. Vi vill att fler och helst alla skolbibliotek kan erbjuda hemlån.

Ärendenr

Datum

Aktiviteter:





Göra en inventering av nuläget.
Erbjuda skolorna självservicefunktion i samband med KOHA.
Utbilda personal i hur det fungerar med självservice.
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5.4 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckla skolbiblioteksverksamheten

Genom att öka samarbetet med övrig skolpersonal och att sprida bra exempel mellan
skolbiblioteksansvariga så hoppas vi kunna utveckla skolbiblioteken
Aktiviteter:




Ärendenr

Datum



Ge biblioteksansvariga och skolledning möjlighet att delta i nationella
Skolbiblioteksdagen eller liknande för att få inspiration och information om vad
skolbiblioteken kan göra.
Arbeta för att skolbiblioteket får utrymme att informera för övrig personal vad man
kan hjälpa till med och att vara en aktiv del av skolans verksamhet.
Arbeta för att vi skall ha ett aktivt utbyte av arbetssätt och idéer mellan de olika
skolbiblioteken, både på möten och i skolbiblioteksgruppen.
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6. Gymnasieskolans- och vuxenutbildningens bibliotek
Gymnasiebiblioteket och vuxenutbildningens bibliotek har väl fungerande verksamhet och
utvecklat samarbete med övriga verksamheter.
6.1 Prioriterat utvecklingsområde: Utbildning och inspiration till
biblioteksansvariga

Vi behöver ge bibliotekspersonalen utbildning och inspiration så att de kan utveckla
verksamheten. För att vi skall kunna utveckla skolbiblioteksverksamheten så behöver vi
utbilda vår personal.
Aktiviteter:






Göra en inventering av utbildningsbehovet.
Göra en utbildningsplan för perioden.
Samordna utbildning med folkbiblioteken och den regionala
biblitoeksverksamheten.
Hitta vägar att få inspiration till bibliotekspersonalen.

6.2 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckla biblioteksverksamheten internt och
underlätta för låntagarna

Vi har infört ett nytt digitalt program som behöver arbetas med för att det skall bli effektivt
och användarvänligt för både personal och låntagare.
Aktiviteter:

Delta i utveckling av webbprojektet i samarbete med folkbiblioteken.
Delta aktivt i objektsförvaltningsgruppen för KOHA.

Ärendenr

Datum
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7. Folkhögskolans bibliotek
Folkhögskolan Hemse har ett bibliotek med ett begränsat utbud men hjälper alla med att
låna från folkbiblioteken.
7.1 Prioriterat utvecklingsområde: Att digitalisera användningen i sitt bibliotek
för att underlätta för personal och låntagare.

Underlätta för personal och låntagare så att alla får det stöd i att få de böcker de behöver på
ett enkelt och smidigt sätt.
Aktiviteter:

Utbildning av personal i KOHA.
Delta aktivt i objektsförvaltningsgruppen för KOHA.
Upparbeta bra rutiner med folkbiblioteken.

Ärendenr

Datum
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8. Medicinska fackbiblioteket
Medicinska fackbiblioteket fungerar som en kunskapsresurs för sjukvårdspersonal och
studenter inom vårdämnen. Stort fokus ligger på digitala tjänster. Under planperioden ska
verksamheten synliggöra sina tjänster mer inom organisationen och öka tillgängligheten.
Medicinska fackbiblioteket representerar Region Gotland i EIRA, ett nationellt konsortium
för upphandling av e-resurser, samt samverkan mellan medicinska bibliotek. EIRA ger
tillgång till e-media med fördelaktiga villkor och möjliggör idéutbyte och gemenskap bland
personal från olika delar av landet.
8.1 Prioriterat utvecklingsområde: Digitala tjänster
Mål: Erbjuda digitala tjänster som tillgodoser användarnas behov
Aktiviteter:





Erbjuda fjärrundervisning kring hur man effektivt använder bibliotekets databaser.
Erbjuda lättillgängliga digitala resurser.
Göra strategiska produktval.

8.2 Prioriterat utvecklingsområde: Kommunikation
Mål: Öka personalens kunskap om fackbibliotekets tjänster och utbud.
Aktiviteter:






Använda befintliga digitala kanaler för att nå och informera användare och
potentiella användare om biblioteksaktiviteter och -nyheter.
Erbjuda en öppen, aktiv och tillgänglig lärmiljö.
Inhämta kunskap om användarnas behov av åtkomst och information.
Genomföra uppsökande verksamhet.

8.3 Prioriterat utvecklingsområde: Nationellt samarbete
Mål: Samverkan med andra regioner och deras fackbibliotek
Aktiviteter:

Ärendenr

Datum





Bibliotekspersonalen deltar aktivt i EIRAs konferenser, utbildningar och
kunskapsinhämtning.
Dela resurser med andra bibliotek när det är möjligt.
Samverka med andra medicinska fackbibliotek.

Page 127 of 209

19 (21)

Region Gotland

Biblioteksplan 2022-2024

9. Samverkan mellan biblioteksformerna
Samverkan mellan biblioteksformerna är viktig både för att hushålla med offentliga medel
men också för att kombinera och komplettera varandras verksamheter och kompetenser
och nå ut bredare med olika insatser. Utveckling av samverkan kommer att ske
kontinuerligt under planperioden.
9.1 Samverkan folkbiblioteken och regional biblioteksverksamhet

Under planperioden sker nära samverkan mellan folkbiblioteken och den regionala
biblioteksverksamheten vilket beskrivs i kapitel 4.
9.2 Samverkan Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek

Huvudmännen för Almedalsbiblioteket; Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek,
ser över och utvecklar samarbetet under planperioden, se avsnitt 3.5. Medicinska
fackbiblioteket under hälso- och sjukvårdsförvaltningen bemannas av personal från
universitetsbiblioteket. Planperiodens utvecklingsområden beskrivs i avsnitt 8.
9.3 Samverkan UAF, folkbiblioteken och regional biblioteksverksamhet

Skol- och gymnasiebiblioteken, folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten
har gemensamma uppdrag kring bland annat läsfrämjande och främjande av medie- och
informationskunnighet hos barn och unga. Under planperioden sker samverkan framför
allt genom följande områden:
 Integrerade folk- och skolbibliotek samt biblioteksbuss. Två av folkbiblioteken är
lokaliserade i skolbyggnader och fungerar även som skolbibliotek. I dagsläget besöker
den mobila verksamheten skolor och förskolor. Detta regleras genom skriftliga
överenskommelser.
 Bokstart. Det fyraåriga projektet Bokstart Gotland med familjestödjande insatser för
små barns språkutveckling genomfördes i samverkan mellan biblioteken,
barnhälsovården och förskolan. Under 2021 övergick projektet i ordinarie verksamhet
med en skriftlig överenskommelse om fortsatt verksamhet och samverkan. Samverkan
sker främst i styrgruppen och arbetsgruppen med representanter från de tre
verksamheterna.
 Inköpsstödet. Kulturrådet utlyser årliga medel för inköp av barn- och
ungdomslitteratur som kan sökas om kommunen inte skurit i sitt medieanslag. Ansökan
och redovisning av medlen administreras av den regionala biblioteksverksamheten i
samverkan med skolbibliotekssamordnaren och medlen fördelas mellan skol- och
gymnasiebiblioteken samt till folkbiblioteken som under planperioden finansierar
gåvoböcker inom Bokstart med dessa medel.
 Gemensam kompetensutveckling. Under planperioden ska samverkan utvecklas
mellan den regionala biblioteksverksamheten och skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket,
vuxbiblioteket kring gemensamma kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med
folkbiblioteken, framför allt när det gäller läsfrämjande och MIK-frågor.

Ärendenr

Datum

9.4 Biblioteksdatasystemet Koha

Under 2021 implementerades det öppna biblioteksdatasystemet Koha i
folkbiblioteksverksamheten, skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket, vuxbiblioteket,
folkhögskolans bibliotek, medicinska fackbiblioteket och Gotlands museums bibliotek.
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Under planperioden ska parterna etablera strukturer för gemensam förvaltning, support
och utveckling av biblioteksdatasystemet.

10. Uppföljning

Ärendenr

Datum

Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för biblioteksverksamheterna
på Gotland. De prioriterade utvecklingsområdena, målen och aktiviteterna ska ge
vägledning vid prioriteringar och användas aktivt i verksamheternas planering och
systematiska kvalitetsarbete. Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive
verksamhets årsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut. Respektive
biblioteksforms politiska nämnd hålls regelbundet underrättad om det fortlöpande arbetet
med biblioteksplanen.
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1569
1 september 2021

Cecilia Herdenstam

Regionstyrelsen

Ny regional biblioteksplan 2022-2024
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att sända biblioteksplan 2022-2024 på remiss till BUN,
GVN och HSN med sista svarsdag 15 december 2021.

Ärendebeskrivning

Enligt bibliotekslagen §17 ska alla kommuner och regioner anta biblioteksplaner för
sin verksamhet på biblioteksområdet (Lag 2019:961). Den ska ge en tydlig överblick
över bibliotekens ansvarsfördelning, verksamheter och samverkan samt framtida
inriktning med användarnas behov av biblioteksservice i fokus.
Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för
biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade
utvecklingsområden, mål och aktiviteter som ska ge vägledning vid prioriteringar och
användas aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och enheternas aktivitetsplaner.
Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive avdelnings
verksamhetsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut.
Gotlands regionala biblioteksplan 2022 - 2024 omfattar folkbiblioteken och den
regionala biblioteksverksamheten inom RSF, skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket,
vuxenutbildningens och folkhögskolans bibliotek inom UAF, samt Medicinska
fackbiblioteket inom HSF. Almedalsbibliotekets universitetsdel styrs utifrån strategier
för Uppsala universitetsbibliotek och omfattas inte av den här planen.
Framtagandet av planen har ägt rum i nära samverkan mellan kultur- och
fritidsavdelningen, RSF och UAF, samt HSF.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1569

Bedömning

Regionstyrelsen beslutar att sända Regional biblioteksplan 2022-2024 på remiss till
BUN, GVN och HSN med sista svarsdag 15 december 2021.
Underlag
Biblioteksplan 2022-2024

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/1008
29 november 2021

Rolf Andersson
Försörjningschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden



Remiss. Framtagande av förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033/2037
Förslag till beslut

•

Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Region Gotland har regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033.
Regionstyrelsen (RS) har beslutat att remittera planförslaget till bland andra barn- och
utbildningsnämnden (BUN) samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN).
Ärende RS 2020/1714.
I remissunderlaget står att nämnderna föreslås komma med synpunkter på underlag.
Länstransportplanen ska bidra till att uppfylla mål på såväl nationell som regional
nivå. Särskilt viktiga utgångspunkter är de transportpolitiska målen och den regionala
utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Länsplanens inriktning kan sammanfattas i
orden tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29
Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033. Remissversion inklusive
miljökonsekvensbeskrivning och bilaga.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ärende:
BUN 2021/1008
GVN 2021/179

Handläggare:
Försörjningschef Rolf Andersson

29 november 2021

Yttrande över remiss gällande Länsplan för regional
transportinfrastruktur för Gotlands län 2022–2033
Yttrande

Region Gotland har regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033.
Regionstyrelsen (RS) har beslutat att remittera planförslaget till bland andra Barn och
Utbildningsnämnden (BUN) samt Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden
(GVN). Ärende RS 2020/1714.
I remissunderlaget står att nämnderna föreslås komma med synpunkter på underlag.
Länstransportplanen ska bidra till att uppfylla mål på såväl nationell som regional
nivå. Särskilt viktiga utgångspunkter är de transportpolitiska målen och den regionala
utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Länsplanens inriktning kan sammanfattas i
orden tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.
För BUN/GVN är huvudsyftet att vägar och trafiklösningar blir trygga och säkra
samt minimerar riskerna för Gotlands barn, elever och studenter.
BUN/GVN är positiva till samtliga huvudsyften i planen men vill lyfta fram och
förstärka nedanstående punkter.


Samverkan där trafiken till och från skolor och förskolor alternerar mellan
det statliga och regionala vägnätet. Ur elevperspektiv är det viktigt att
cykel/gångvägen följer en enhetlig och tydlig linje. Exempel från Vibble till
Södervärnskolan/Wisbygymnasiet där det finns en utmärkt cykelbana längs
väg 140 men där cykelvägen igenom staden är osäker och otydlig med ett
flertal korsningar.



Hållplatser: Idag är flera hållplatser bristfälligt utformade,
o Avsaknad av belysning
o Avsaknad av yta på större hållplatser för att resenärer ska kunna
parkera cykeln eller bilen/A-traktorn.
o Osäkra vägar till och från hållplatserna



Hämta/lämnaplatser för skolskjutsarna nämns inte alls i planen. BUN
efterlyser att de större och mer permanenta hämta/lämnaplatserna får
motsvarande standard som linjetrafikens hållplatser. (För hämta/lämna på
skolorna ansvarar BUN i samarbete med TN)



Cykelinfrastruktur: För skolan är aspekter som trafiksäkerhet, enkelhet,
trygghet och framkomlighet viktiga.
För de äldre eleverna (Högstadium/gymnasiet/vux) är det också viktigt att
cykeln blir ett bättre alternativ än mopeder, mopedbilar, A-traktorer och bilar.
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och vuxenutbildningsnämnden
Region Gotland

Gymnasie-

Yttrande
Ärende: BUN 2021/1008, RS 2020/1714

Detta gynnar både elevhälsan och säkerheten samt löser parkeringsproblemen
runt dessa skolor.
o I Visby finns ett relativt väl utbyggt cykelnät. Ofta så saknas
sammanhang mellan cykelvägarna och den sista biten till skolan.
Exempel norrifrån mot Solbergaskolan, koppling mellan väg 140
och Södervärn eller Wisbygymnasiet.
BUN vill peka på följande plaster som bedöms osäkra:
 Träkumlarondellen vid Terra Nova Södra, cykelöverfart på 80väg.
 Södra överfarten från Stenhuggaren längs Visbyleden.
 Överfarten från Stenhuggaren mot Follingboväg
 Förbindelsen längs Kung Magnus Väg mot Solbergaskolan
 Överfarten vid Solbergabadet
 Överfarten vid Lännaplan mot Wisbygymnasiet
 Överfarten vid Endreväg mot Tjelvarskolan
 Överfarten vid Färjeleden mot Söderväg
o det finns en separerad cykelväg från Visby söderut till Klintehamn
(väg 140) och från Visby norrut till Lummelunda (väg 149). Dessa
bör integreras i stadens cykelnät på ett tydligare sätt.
o I övriga tätorter saknas sammanhängande cykelinfrastruktur.
o På många delar av det statliga vägnätet saknas säkra övergångar för
cykeltrafik. Gäller även längs de stora cykelbanorna söder och norr
från Visby.
Vägrenar och kringområden.

Vägnätet har i stora delar smala eller inga vägrenar som ger dåliga förutsättningar för
gående och cykeltrafik.
o Att åtgärda brister i sidoområdena, ta bort skymmande föremål så
att elever och fordon syns.
o Belysning av vägavsnitt, hållplatser
o Vägbredd, vägrenar där BUN/GVN efterlyser en tydligare
markering av vägrenar för att underlätta gående och cykling. Ett
heldraget vitt streck eller ännu hellre ett fysiskt hinder ökar
säkerheten.
o Anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsnivå
och vägarna till och från skolorna.
o Att åtgärda bristande korsningar.
o BUN tillstyrker att en större del av medlen under planperioden
behöver prioriteras till att förbättra sidoområden och korsningar.
o En planskild övergång från Lärbro busshållplats mot Lärbro skola.
Detta skulle skapa förutsättningar för att bussarna för linjetrafiken
och skolskjutsarna kan stanna på samma plats.
Genomgång med Trafikverket

Vid en inventering i oktober 2021 har Region Gotland genom Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF)framfört följande förslag till Trafikverket på åtgärder
vid de skolor som skulle kunna vara berörda av insatser.
o Solklintskolan, Slite: Här föreslås en planskild övergång.
Alternativet torde vara hastighetsbegränsning och kanske också
någon form av farthinder. Elever passerar här över väg 147 från
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Gymnasie-

Yttrande
Ärende: BUN 2021/1008, RS 2020/1714

o

o

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

före 8 på morgonen till sen eftermiddag då idrottshall och flera
boenden ligger väster om vägen.
Lärbro skola: Här föreslås en planskild lösning som det bästa för
att elever på ett säkert sätt ska kunna ta sig över/under väg 148.
Alternativet torde vara hastighetsbegränsning. Gör också att vi
kan samla linjebussar, skolskjutsar och hämta/lämnatrafiken till
en plats.
Västerhejde skola: Här finns inga hämta/lämna-fickor utan alla
föräldrar ”tvingas” in och ut på den relativt begränsade
parkeringsytan. Även busslingan används av vårdnadshavare. En
ficka med en gångvägskoppling ner till skolans område i
norrgående riktning skulle göra stor skillnad. Motsvarande
lösning på södergående sida skulle också förbättra situationen.
Dalhem skola: Föräldrar och boende har många synpunkter och
önskar bland annat trottoar genom och förbi samhället.
Hastighetsbegränsning och eller övergångsställe skulle kunna vara
ett alternativ.
Romaskolan: Här har mycket gjorts sydöst i samhället. Kvar att
förbättra är som vi ser det sträckan åt nordväst. Här skulle man
kanske kunna göra en lösning motsvarande den på vägen till
flygplatsen i Visby. Det vill säga ta en del vägen i anspråk för
gång och cykelbana och avskilja den med en stenkant och
plaststolpar. Även hastighetsbegränsningar och övergångställen
torde kunna vara trafiksäkerhetsförbättrande.
Stenkyrka skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
Fole skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
Väskinde skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
Eskelhem skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
Fole skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
Kräklingbo skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
Endre skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
Vänge skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
Garda skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
Stånga skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
Havdhem skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
Öja skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Ärende RS 2020/1714
27 oktober 2021

Regionstyrelseförvaltningen

Enligt sändlista

Remiss. Länsplan för regional transportinfrastruktur för
Gotlands län 2022–2033
Region Gotland har regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033.
Regionstyrelsen har beslutat att remittera planförslaget. Härmed inbjuds
berörda myndigheter, organisationer och andra intresserade att yttra sig över
och lämna synpunkter på förslaget till länsplan.
Remissmaterialet finns på https://www.gotland.se/112390
Remissvar lämnas senast 2022-01-31 till registrator-rs@gotland.se eller RS
registrator, Region Gotland, 621 81 Visby. Märk svaret med diarienummer RS
2020/1714.
Efter remisstiden behandlas planförslaget i regionstyrelsen. Senast 30 april ska
remitterad och sammanställd länsplan lämnas till regeringen. Därefter beslutar
regeringen om definitiva ekonomiska ramar. Slutligen ska planen fastställas i
regionfullmäktige.
Upplysningar lämnas av Lena Johansson, på telefon 0498-269316 eller
mejladress lena.johansson@gotland.se.
Med vänlig hälsning

Peter Lindvall
Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende GVN 2021/156
26 november 2021

Peter Lerman
Rektor

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Inriktningsgaranti läsåret 2022/2023
Förslag till beslut

Inför läsåret 2022/2023 erbjuda inriktningsgaranti på Estetiska programmet och
Naturbruksprogrammet samt den nya inriktningen Ventilation på VVS- och
fastighetsprogrammet (lärling).
 Inriktningsgarantin tas bort på de program vars inritningar startar andra eller tredje
läsåret.


Sammanfattning

Inriktningsgaranti ger en större tydlighet för den sökande men binder också upp
skolan, vilket medför att man riskerar passera organisatoriska brytpunkter. Förslaget
innebär att inriktningsgaranti endast erbjuds de program vars inriktningar påbörjas
under första årskursen och att val till övriga inriktningar genomförs inför årskurs två.
Bakgrund

Enligt 7, 12 §§ 16 kap. Skollagen (2010:800) får det inom de nationella programmen
finnas inriktningar och särskilda varianter, som börjar det första, andra eller tredje
läsåret. När en huvudman erbjuder utbildning på ett nationellt program får man låta
erbjudandet omfatta att eleven senare ska antas till en nationell inriktning, en särskild
variant eller gymnasial lärlingsutbildning inom programmet, en så kallad
inriktningsgaranti. Förslaget till justering av organisationen innebär att en sådan
garanti endast erbjuds de utbildningar vars inriktningskurser påbörjas under första
årskursen. Orsaken är att så långt det är möjligt undvika att organisatoriska
brytpunkter passeras med ökade kostnader som följd. Förslaget innebär att valet till
inriktning för övriga utbildningar sker inför andra årskursen, med möjlighet till
betygsurval för att anpassa undervisningsgruppernas storlek.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
1 (1)

Region Gotland
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/15
1 december 2021

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Inkomna handlingar 2021
Förslag till beslut


Informationen tas emot

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

RF § 156 Strategisk plan och budget 2022-2024 fördelning av vissa anslag
RF § 158 Förändring av finansieringsmodell för digital arbetsplats
Regionstyrelsen

RS § 303 Uppdrag. Arbetsmarknadsutredning
RS § 358 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Region Gotland och
Röda Korset Gotland
RS § 365 Revidering av beslutsnivåer för personalrelaterade rutiner

ÖVRIGT

Rapport - Granskning av Intern kontroll – Revisorerna
 18-2021-SIGN-Rekommendation ÖK - Mobilitetsstöd (3)
 Samverkansavtal FK 2021-10-28 (002)


1 (1)

Region Gotland
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Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-25

RF § 156

Strategisk plan och budget 2022-2024 fördelning av vissa anslag

RS 2021/7

Regionfullmäktiges beslut
x

Nämndernas budgetramar 2022 justeras enligt tabell avseende personalkostnadskompensation, internhyror, internpriser på regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen samt förändring av internräntan.

I samband med regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget 2022-2024 fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av
personalkostnadskompensation till nämnderna samt prisförändring för förvaltningens
resultatenheter. Tekniska nämnden fick i uppdrag att återkomma med förslag till
fördelning av budget per nämnd för kompensation av höjda internhyror samt
försörjningsavdelningens höjda priser. Internräntan beslutades sänkas till en (1,0)
procent från och med 2022.
Tabell 1: Budgetramarna 2022 för den skattefinansierade verksamheten föreslås
förändras enligt nedanstående tabell
Nämnd/styrelse
(tkr)

Personalkostnads
kompensation

Regionstyrelsen

4 970

Regionstyrelse,
räddningstjänst

1 249

Tekniska nämnden,
teknikförvaltningen

1 462

Miljö- och
byggnämnden

1 690

Barn- och
utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

20 411
4 665

Socialnämnden

18 994

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

26 200

Politikerorganisation
Summa

Internpriser
RSF

Internpriser
TKF

-131

175

12
102
58
1 878
315
704
1 174

359

88

80 000

4 200

Internhyra
338

18
119
15
549
120

249
665

1 892

65
35
624
248
462
510

2 300

Internränta
-374
-125
-1 939
-40
-375
-130

-75
-450

-3 508

forts

8 (41)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Sammanträdesdatum 2021-10-25

RF § 156 forts
RS 2021/7

Personalkostnadskompensation 2022
,nUVEXGJHWEHVOXWDGHVDWWDYVlWWDPQNUI|USHUVRQDONRVWQDGVāNRPSHQVDWLRQ
Personalkostnadskompensationen innehåller både en generell del (+1,9 %) på
68,6 mnkr och en del som är särskilt riktad till satsningar på jämställdhet samt
bristyrken på 11,4 mnkr.
I 2022 års jämställdhet- och bristyrkessatsning är det i stort sett samma yrkesgrupper
som tidigare år som förvaltningarna lyfter fram, t ex lärare, sjuksköterskor, ingenjörer,
chefer, vissa handläggargrupper samt vissa yrkesgrupper inom kommunals avtalsområde. För att rikta medlen till rätt grupper kommer det att ske kompletterande
analyser och ställningstaganden när lönestatistiken för år 2021 är framtagen. I förslaget
ingår höjning av arvoden inom politikerorganisationen med 359 000 kr. I den summan
ingår även höjning av arvoden till gode män. Arvodena räknas årligen upp utifrån
prisbasbeloppet.
Fördelningen har processats i HR nätverk och av koncernledningsgruppen.
Tabell 2: Personalkostnadskompensation – generell kompensation och särskilt satsning per
nämnd
Nämnd/styrelse (tkr)

Generell
kompensation

Särskild satsning på
jämställdhet samt
bristyrken

Summa

Regionstyrelsen - RSF

4 470

500

4 970

RS - Räddningstjänsten

897

352

1249

Tekniska nämnden

1 432

30

1 462

Miljö- och byggnämnden

1 392

298

1 690

Barn- och utbildningsnämnden

16 672

3 739

20 411

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

4 504

161

4 665

Socialnämnden

16 995

2 000

18 994

Hälso- och sjukvårdsnämnden

21 879

4 320

26 200

Politikerorganisationen

359

Summa

68 600

359
11 400

80 000

De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (delar av teknikförvaltningen samt
delar av regionstyrelseförvaltningen) kompenseras via möjligheten att höja intäkterna.

orts

9 (41)
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RF § 156 forts
RS 2021/7

Internpriser regionstyrelseförvaltningen 2022
I den budget för 2022 som regionfullmäktige fattat beslut om fick regionstyrelseförvaltningens resultatenheter ett totalt tillskott på 4 200 tkr för löneökningar, ökade
kostnader i måltidsverksamheten samt ökade kostnader för inköp av datorer.
Prisökningarna innebär i korthet att det fasta priset inom måltidsverksamheten ökar
med 1,9 % och det rörliga med 2,5 %. Priserna för att hyra en bärbar PC ökar med
ca 20 % och en stationär PC med ca 24 %. Uppräkningen varierar något beroende på
modell. Priset för kanslitjänsterna ökar motsvarande året löneökning.
Efter genomgång av samtliga tjänster inom respektive tjänsteområde uppgår respektive
nämnds ekonomiska effekt av prisförändring enligt följande tabell.
Tabell 3: Ekonomisk effekt av prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd
Tjänsteområde

POL*

Kanslitjänster

80

TN

MBN

BUN

GVN

SON

HSN

RS/
Räddn tj

RS/
RSF

Summa
80

Måltidstjänster,
fast

995

112

268

95

1 470

Måltidstjänster,
rörligt

460

96

152

42

750

423

107

284

647

PC-som tjänst

8

102

58

Reglering rest
2020 Telefoni
TeleQ
Summa

12

390
88

102

58

1 878

315

704

1 174

12

259

1 900

-390

0

-31

4 200

*varav ÖFN 52, PAN 28, RS 8

Internpriser teknikförvaltningen 2022
I den budget för 2022 som regionfullmäktige fattat beslut om fick teknikförvaltningen
ett tillskott på 1 892 tkr för ökade kostnader på försörjningsavdelningen. Det avser
löneökningar, hyreshöjning samt ökade kostnader för drivmedel.

forts

10 (41)
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Efter genomgång av samtliga tjänster uppgår respektive nämnds ekonomiska effekt av
prisförändring enligt följande tabell.
Tabell 3: Ekonomisk effekt av prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd
Tjänsteområde

POL*

Kanslitjänster

80

TN

MBN

BUN

GVN

SON

RS/
Räddn tj

HSN

RS/
RSF

Summa
80

Måltidstjänster,
fast

995

112

268

95

1 470

Måltidstjänster,
rörligt

460

96

152

42

750

423

107

284

647

PC-som tjänst

8

102

58

Reglering rest
2020 Telefoni
TeleQ
Summa

12

390
88

102

58

1 878

315

704

1 174

12

259

1 900

-390

0

-31

4 200

*varav ÖFN 52, PAN 28, RS 8

Internpriser teknikförvaltningen 2022
I den budget för 2022 som regionfullmäktige fattat beslut om fick teknikförvaltningen
ett tillskott på 1 892 tkr för ökade kostnader på försörjningsavdelningen. Det avser
löneökningar, hyreshöjning samt ökade kostnader för drivmedel.
Efter genomgång av samtliga tjänster uppgår respektive nämnds ekonomiska effekt av
prisförändring enligt följande tabell.
Tabell 4: Ekonomisk effekt av prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd
Tjänsteområde

POL

Vaktmästeri

TN

MBN

BUN

9

4

3

GVN

SON

HSN

RS

Summa

5

102

13

136

60

104

Bårhustjänster

26

Transporttjänster

43

Varuförsörjning

3

1
1

Hjälpmedel
Städtjänster
Summa

10

3

2

0

33

80

161

158

26
23

153
321

64

10

533

117

50

299

79

119

15

549

120

249

665

175

1 151
1 892

forts

11 (41)
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Page 142 of 209

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-25
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Internhyror 2022
Tekniska nämnden ska enligt tidigare beslut höja internhyrorna 2022 med 2,5 procent
vilket motsvarar 10 400 tkr. Därtill ska frånräknas effekten av sänkt internränta från
1,5 procent till 1 procent från 2022 (8 100 tkr). Nettoförändringen av internhyrorna
inför 2022 uppgår därför till 0,5 procents höjning vilket motsvarar en årskostnad på
2 300 tkr. Se tabell 1 hur internhyreshöjningen 2022 fördelas per nämnd.
Internräntan 2022 för skattefinansierad verksamhet
Internräntan är en intern räntekostnad som nämnderna får betala för sina
investeringar. Vid förändring av internräntan behöver nämndernas budgetramar för
den skattefinansierade verksamheten justeras och de kompenseras för höjning av
kostnaden för internränta på samma sätt som ramen minskas vid minskning av
kostnaden.
Internräntan är en intern kostnad för nämnderna/verksamheterna som ska spegla
räntekostnaden för regionens externa lån. Internräntan har ingen påverkan på Region
Gotlands externa resultaträkning, kostnaden i den består av de externa
räntekostnaderna.
De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (delar av teknikförvaltningen samt delar
av regionstyrelseförvaltningen) ska justera sina priser vid en internränteförändring.
Tabell 5: Underlag för kapitalkostnadsbudget 2022
Fördelning per
nämnd (tkr)

Avskrivning

Intern
ränta

Total
kapitalkostnads
budget

Sänkning
internränta
från 1,5 till
1,0 procent

Ny kapitalkostnadsbudget
2022

Budgetjustering
inför
2022

Regionstyrelsen

15 883

1 123

17 006

749

16 632

-374

Regionstyrelsen,
räddningstjänst

3 700

375

4 075

250

3 950

-125

Miljö- och byggnämnd

1 170

121

1 291

81

1 251

-40

24 246

5 816

30 062

3 877

28 123

-1 939

Teknisk nämnd,
teknikförvaltningen

forts
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Fördelning per
nämnd (tkr)

Avskrivning

Intern
ränta

Total
kapitalkostnads
budget

Sänkning
internränta
från 1,5 till
1,0 procent

Ny kapitalkostnadsbudget
2022

Budgetjustering
inför
2022

Barn- och utbildningsnämnd

15 300

1 125

16 425

750

16 050

-375

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

5 210

390

5 600

260

5 470

-130

Socialnämnd

3 600

225

3 825

150

3 750

-75

Hälso- och
sjukvårdsnämnd

22 800

1 350

24 150

900

23 700

-450

Totalt anslagsfinansierad
verksamhet

91 909

10 525

102 434

7 017

98 926

-3 508

Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av: Eva Nypelius (C), Saga Carlgren (V), Lars Engelbrektsson (SD).
Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på tillägg på 5 miljoner till samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare personal.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-26
Regionstyrelsen 2021-09-29, § 271
Skickas till
Samtliga nämnder

13 (41)
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RF § 158

Förändring av finansieringsmodell för digital
arbetsplats

RS 2021/1164

Regionfullmäktiges beslut

Förändring av finansieringsmodell för tjänsten digital arbetsplats införs från och
med 2022.
x Budgetmedel motsvarande 9,1 miljoner kr omfördelas från nämnderna till
regionstyrelsen.
x

Den digitala arbetsplatsen (DAP) består idag av två delar, själva datorn (pc-som tjänst)
och ett abonnemang för framför allt support, licenshantering, säkerhetsfunktioner och
operativsystem. Idag interndebiteras förvaltningarna för samtliga kostnader för den
digitala arbetsplatsen. Det innebär att infrastrukturkostnader fördelas per abonnemang.
Förslaget är att anslagsfinansiera de gemensamma infrastrukturkostnaderna för den
digitala arbetsplatsen och att slutkunderna på förvaltningarna enbart betalar hyra för
utrustning (PC-som tjänst). Det här ligger i linje med den utveckling av
finansieringsmodeller som skett sedan regionstyrelseförvaltningen bildades.
Förslaget är helt kostnadsneutralt för nämnderna. Det finns idag anslagsbudget på
nämnderna som ska omfördelas till regionstyrelseförvaltningen. I tidigare beslut om
förändrad finansieringsmodell har de affärsdrivande verksamheterna inom tekniska
nämnden undantagits, dessa verksamheter kommer även fortsättningsvis belastas med
ett visst OH för gemensamma kostnader. Detta är helt enligt regelverken för vad som
får tas ut i taxorna.
Efter att regionstyrelseförvaltningen bildades har prismodellerna förändrats i olika
omgångar. Inriktningen har varit att anslagsfinansiera de delar som är regiongemensamma och där kunderna i förvaltningen inte kan påverka användningen i någon
större utsträckning, till exempel infrastrukturkostnader och många av de administrativa
stödtjänsterna.
Den digitala arbetsplatsen finansieras idag genom att kunderna betalar en abonnemangskostnad och en hyra per pc. Det har funnits en ganska svag koppling mellan kostnaden
för abonnemanget och den verkliga kostnaden för tjänsten. Detta faktum tillsammans
med den administrativa kostnad som uppstår vid internfakturering gör att behovet av en
förändring och uppdatering av prismodellen för digital arbetsplats finns. Förslaget är att
anslagsfinansiera abonnemangsdelen.
forts
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Med den föreslagna förändringen bär förvaltningarna endast kostnaderna för hyra av
dator (Pc-som tjänst), i den delen finns en direkt koppling mellan användandet och
kostnaden.
De gemensamma besluten kring operativsystem, support, säkerhetsfunktioner och
licenshantering tas redan idag av regionstyrelseförvaltningen. Nu föreslås de
anslagsfinansieras. Här finns en direkt koppling mellan ansvar och ekonomi.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-31
Regionstyrelsen 2021-09-29, § 270
Skickas till
Samtliga förvaltningar

17 (41)
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Sammanträdesdatum 2021-10-27

RS § 303

Uppdrag. Arbetsmarknadsutredning

RS 2021/113
AU § 242

Regionstyrelsens beslut

Informationen godkänns.
x Ärendet återrapporteras budgetberedningen 2022.
x

Regionfullmäktige beslutade 2020-10-26, § 163 att regionstyrelsen får i uppdrag att
utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik. 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. Utredarens rapport ”Arbetsmarknadspolitik för framtida
utmaningar” färdigställdes i slutet av mars 2021 och utmynnade i fem förslag till
beslut som föredrogs regionstyrelsen i samband med budgetberedningen våren 2021.
Ett av besluten i regionstyrelsen var att förslaget att flytta enheten för stöd och
försörjning från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
remitteras till socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Förhoppningen var att åter kunna presentera ärendet till budgetavstämningen hösten
2021 men berörda nämnder begär ytterligare svarstid. Socialnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden räknar med att ha ett utkast från en nämndgemensam
arbetsgrupp till årsskiftet och ett färdigt förslag i tid till budgetberedning 2022.
Nämnderna uttrycker behov av ytterligare tid för att svara på remiss och förankra
frågan i respektive förvaltning. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att nämndernas
önskan är rimlig och att leveransen förskjuts till budgetberedningen 2022.
Förskjuten leverans bedöms inte ha någon negativ påverkan på relevanta tvärperspektiv.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-14
Skickas till
Socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

19 (79)
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RS § 365

Revidering av beslutsnivåer för personalrelaterade rutiner

RS 2021/1370
AU § 291

Regionstyrelsens beslut

Informationen tas emot.
x Samtliga nämnder rekommenderas att ändra i sina delegationsordningar i linje med
detta beslut.
x

I Region Gotlands styrmodell, målområde medarbetare, står att 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
Till det finns mål 13 – Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.
Tillitsdelegationens definition av tillit lyder:
Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på
verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att
stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt
säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet”
För att få till en intern kultur som präglas av tillit inom Region Gotland, behöver vi
arbeta med aktiviteter och beteenden inom både kultur och struktur på alla nivåer i
organisationen. Ledning och styrning behöver ha en gemensam målbild som går i
samma riktning och kommunicerar helhet, såsom målområde medarbetare och mål
13 om tillitsbaserad kultur gör, våra indikatorer och strukturer för uppföljning samt
uttalade syn på ledarskapet i regionens ledarstrategi. Chefer på alla nivåer ska vara
förändringsledare som förstår, förmår samt har mod och uthållighet och rätt
förutsättningar för ett tillitsfullt ledarskap. Vi behöver utveckla ledarstrategins delar
och även stöd och förutsättningar vad gäller system/verktyg, riktlinjer och blanketter.
Det som handlar om vår strukturella styrning.
Inom HR-områdets processer finns ett flertal riktlinjer och blanketter som innefattar
att chefer på olika nivåer behöver fatta beslut utifrån beslutad delegationsordning. I
ett flertal av dessa ligger nämndernas delegationer idag på högsta chefsnivå, en eller
flera nivåer från där besluten sedan ska verkställas.
forts
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För att få till en tillitsbaserad kultur behöver nämndernas delegationer för vissa av
dessa beslut förflyttas till att ligga i linje med där beslutet sedan ska verkställas och
där konsekvenserna kan ses. Förslag på ändringar i nämndernas beslutsordningar är:
Löneriktlinjens delar som handlar om lönetillägg, där närmaste chef föreslås ta dessa
beslut istället för som idag förvaltningschef
Löneriktlinjens delar som handlar om beslut om förändrad lön/arbetsuppgifter under
pågående anställning, där chefens chef föreslås ta beslut istället för förvaltningschef
Överföring av semesterdagar, där närmaste chef föreslås ta beslut istället för HR-chef
Kurser och resor utomlands, där chefens chef föreslås ta beslut istället för
förvaltningschef.
Beviljande av bisyssla där chefens chef föreslås ta beslut istället för förvaltningschef
Revideringen innebär att det behöver göras ändringar både i löneriktlinjen och i
nämndernas delegationsordningar. Utvärdering kommer att göras på systemnivå
genom förvaltningens HR-funktion.
För att få till en intern kultur som präglas av tillit inom Region Gotland behöver vi,
på alla nivåer i organisationen, arbeta med aktiviteter och beteenden inom både
kultur och struktur. För att gå mot tillitsmålet behöver vår strukturella styrning gå i
linje med ovan förslag. Det behöver ges förutsättningar att fatta beslut så nära den
nivå beslutet sedan ska verkställas och där konsekvenserna kan ses. Detta regleras i
nämndernas delegationsordningar och dessa behöver revideras för att detta ska ske.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-10-11
Skickas till
Alla nämnder
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Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan
Region Gotland och Röda Korset Gotland

RS 2021/1450
AU § 284

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att teckna ett idéburet offentligt
partnerskap (IOP) med Röda Korset Gotland i syfte att lindra effekterna av de
geopolitiska spänningarna i Afghanistan, lindra nöd, och stärka nya gotlänningars
förutsättningar till egenförsörjning och integrering i det gotländska samhället.
x Regionstyrelsen avsätter 3,3 miljoner kr för detta ändamål. Finansiering sker ur
regionstyrelsens budgetram.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ingå i partnerskapets styrning enligt
Sveriges kommuner och regioners (SKR: s) rekommendationer.
x

Säkerhetsläget i Afghanistan har under 2021 försämrats väsentligt med stoppade
verkställigheter av utvisningar som följd. Det får till effekt att många processer
avseende uppehållstillstånd inte går att slutföra vilket medför att individer hamnar i
situationer utan möjlighet till försörjning. Utöver betydande svårigheter att tillgodose
basala behov resulterar detta även i en mycket svår psykosocial situation. Dessutom
har den senaste tidens pandemi försvårat etablering även för personer med uppehållstillstånd då möjligheterna till etablering på arbets- och bostadsmarknaden minskat.
Risken att segregeringen förvärras har därför ökat vilket är ogynnsamt såväl ur ett
mänskligt som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vidare uttrycker människor i
etableringsprocessen en stark önskan till egenförsörjning och möjligheten att bidra till
samhällsutvecklingen. Häri finns flera utmaningar i att möta de primärkommunala
ansvaren.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att fortsatt samverkan med Röda Korset
Gotland är ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt att bemöta konstaterade
samhällsutmaningar. Vidare bedömer regionstyrelseförvaltningen att den bästa
formen för fortsatt samverkan är att ingå ett långsiktigt idéburet offentligt partnerskap (IOP). Utmaningarna berör ett flertal av Region Gotlands verksamheter, ligger i
linje med Röda Korsets humanitära uppdrag samtidigt som det möter upp mot
kriterierna i SKR: s rapport Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner
landsting och regioner.
forts
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Regionstyrelseförvaltningen bedömer att fortsatt samverkan med Röda Korset
Gotland är ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt att bemöta konstaterade
utmaningar. Detta mot bakgrund av befintlig lägesbild såväl som hittills framgångsrikt genomförda aktiviteter.
Vidare bedömer regionstyrelseförvaltningen att den bästa formen för fortsatt samverkan är att ingå ett idéburet offentligt partnerskap (IOP)4. En sådan utformning
ger en verksamhetsmässig flexibilitet att både lindra nöd och ge psykosocialt stöd på
kort sikt, såväl som att stärka förutsättningar till egenförsörjning och etablering i det
gotländska samhället på lång sikt. Stärkandet av nya gotlänningars förutsättningar till
egenförsörjning och medverkan i samhällsutvecklingen bidrar även till Gotlands
regionala utvecklingsstrategi (RUS) avseende ett tryggt och inkluderande samhälle,
hållbar tillväxt och attraktionskraft.
Långsiktigheten i samverkansformen stärker även förutsättningarna att ta höjd för ett
eventuellt förvärrat geopolitiskt läge, exempelvis i fråga om utvecklingen i
Afghanistan. Det bör här även framhållas att situationen är särskilt svår för de
personer som omfattas av nya gymnasielagen, både med avseende på psykosocial
situation och basala behov. Ovissheten och svårigheten att kunna formulera en
underbyggd framtidsplan innebär en extra belastning för en redan svårt utsatt grupp.
Även om ifrågavarande IOP kommer innebära fortsatt stöd och lotsning för gruppen
kan det inte uteslutas att ytterligare insatser kan behövas. Utvecklingen, både i
Afghanistan såväl som inrikespolitiskt, kommer ha stor inverkan på den gotländska
situationen även framgent.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-10-28
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
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MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 18/2021

Vårt ärendenr:

21/00003

2021-10-19

Regionstyrelserna

Rekommendation gällande överenskommelse för
mobilitetsstöd för folkhögskolor
Ärendenr: 21/00735

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 15
oktober 2021 beslutat
att rekommendera alla regioner att godkänna och underteckna överenskommelse om
mobilitetsstöd till folkhögskolor.
Bakgrund
Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av regionerna.
För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en folkhögskola utanför det egna
länet finns en finansieringsmodell mellan regionerna s.k. mobilitetsstöd. Utbudet av
profiler och inriktningar skiljer sig mellan regioner och genom stödet ges deltagare
tillgång till ökade valmöjligheter. Platsen där verksamheten genomförs är det som är
avgörande för mobilitetsstödet, inte var skolan har sitt huvudsäte.
Överenskommelsen beskriver villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna ska
betala för utomlänsstudier på folkhögskola. Mobilitetsstödet avser både rörelsedrivna
folkhögskolor och regionägda folkhögskolor.
Överenskommelsen reglerar storleken på mobilitetsstödet och vad som är berättigat
till stöd. Överenskommelsen innehåller även en beskrivning av en ny administrativ
hantering av stödet som Folkbildningsrådet kommer att administrera, vilket beräknas
underlätta regionernas arbete stort samt komma till rätta med tidigare problem med
fakturering etc.
Överenskommelsen träder i kraft 1 januari 2022. Systemet för ersättning gäller från
och med den 1 augusti nästa år.
SKR har tillsammans med en politisk arbetsgrupp bestående av Anna Jähnke (M),
Region Skåne, Kristina Jonäng (M), Västra götalandsregionen, Irén Lejegren (S),
Region Örebro, Rune Backlund (C), Region Jönköpings län, Åsa Kratz (S), Region
Sörmland och Karin Thomasson (MP), Region Jämtland Härjedalen utarbetat
överenskommelsen. Förslaget till överenskommelsen har även remitterats till
samtliga regioner och ett flertal möten för förtroendevalda i samtliga regioner har
Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se
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genomförts under arbetets gång. Folkbildningsrådet har tagit fram förslaget till
administrativ hantering samt haft möjlighet att komma med synpunkter på
överenskommelsen. Även Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor,
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation och Rörelsefolkhögskolornas
intresseorganisation har haft möjlighet att lämna sina synpunkter.
Signering
Respektive region uppmanas att senast den 26 november signera
överenskommelsen. Det är möjligt att anhålla om anstånd om det behövs för
vederbörliga beslut i regionen.
Signering av överenskommelsen sker digitalt och den som ska signera får en e-post
med länk till dokumentet och man identifierar sig via bank ID.
För frågor gällande överenskommelsen kontakta förbundsjurist
annsofi.agnevik@skr.se.
Överenskommelsen redovisas i bilaga 1.
Information om signeringsförfarandet redovisas i bilaga 2.
Information om Folkbildningsrådet administrativa hantering redovisas i bilaga 3.
Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande
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Avdelningen för juridik
Ann Sofi Agnevik

Överenskommelse om mobilitetsstöd
Denna överenskommelse beskriver villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna
ska betala för utomlänsstudier på folkhögskola. Mobilitetsstödet avser både
rörelsedrivna folkhögskolor och regionägda folkhögskolor. Överenskommelsen
beskriver också Folkbildningsrådets administration av mobilitetsstödet samt reglerar
vilka ersättningsbelopp som ska gälla för de olika studieformerna.

Parter
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner har 2021-10-15 beslutat att
rekommendera regionerna att godkänna och underteckna denna överenskommelse.
Denna överenskommelse om mobilitetsstöd har slutits mellan samtliga Sveriges
regioner.

Bakgrund
Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av regionerna.
För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en folkhögskola utanför det egna
länet finns en finansieringsmodell mellan regionerna s.k. mobilitetsstöd. Utbudet av
profiler och inriktningar skiljer sig mellan regioner och genom stödet ges deltagare
tillgång till ökade valmöjligheter. Platsen där verksamheten genomförs är det som är
avgörande för mobilitetsstödet, inte var skolan har sitt huvudsäte.

Administrativ hantering
Folkbildningsrådet bistår folkhögskolor och regioner med det administrativa arbetet
kring mobilitetsstödet och ger regionerna underlag för en mer likartad hantering av
stödet. För tjänsten fakturerar Folkbildningsrådet en avgift som täcker rådets
kostnader för arbetet. Separat avtal rörande fakturering av denna kostnad tecknas
mellan Folkbildningsrådet och samtliga regioner gemensamt.
Folkbildningsrådets modell bygger på en förenklad hantering och standardisering av
mobilitetsstödet. Deltagarstatistiken levereras av Statistiska centralbyrån, SCB, med
avidentifierade personuppgifter (personnummer, namn m.m.) vid närmast föregående
mättillfälle.
Kursförteckningen innehåller antalsuppgifter om deltagare folkbokförda i regioner per
kurs och innehåller uppgifter om avidentifierade deltagare. En presentation av
enskilda deltagare är inte möjlig.
Tillvägagångssätt

Folkhögskolorna registrerar deltagare som studerar vid folkhögskola i det
administrativa systemet SchoolSoft. Skolorna rapporterar genomförd verksamhet
Sveriges Kommuner och Regioner
info@skr.se, www.skr.se
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315
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terminsvis till SCB på individnivå. Folkbildningsrådet beställer en tilläggsleverans av
folkhögskolestatistiken på individnivå för vårterminens rapportering från SCB. I
leveransen från SCB finns följande uppgifter om deltagaren:
•

Typ av kurs deltagaren studerar

•

Kurslängd

•

Deltagarveckor

•

Studieomfattning

•

Distans

•

Start- och slutdatum av kurs

•

Avbrott av studier

•

Folkbokföringsort (registervariabler)

Insamlingen kompletteras med följande tilläggsvariabler:
•

Datum för senare start

•

Datum för studieavbrott

Registervariabler kring folkbokföringsort hämtas från SCBs Register över
Totalbefolkning (RTB). Folkbokföringsort hämtas den 1 november föregående år för
vårterminen och 1 juni pågående år för höstterminens underlag för mobilitetsstöd.
Resterande variabler rapporteras av folkhögskolan i SchoolSoft.
Antalsuppgifter per kurs (kursförteckning) bifogas med fakturering som kvittens till
regionerna. Kursförteckningen innehåller uppgifter om antal deltagare folkbokförda i
regionen per kurs. Kursförteckningen innehåller följande uppgifter:
•

Skolnamn och skolkod

•

Kursnummer

•

Regionsnamn

•

Huvudmannatyp

•

Typ av kurs (till exempel allmän eller särskild kurs)

•

Datum för start och slut av kurs

•

Heltid respektive deltid

•

Distans

•

Eventuella avhopp eller senare start (och därmed reducerade deltagarveckor)
tillkommer 2021

•

Kursens deltagarveckor

•

Avvikande deltagarveckor vid avbrott eller sen start
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•

Deltagarveckor summerade totalt per kurs (beräknade utifrån kriterier kring
omfattning, sen start och avbrott)

•

Totalt antal deltagarveckor per region

Insamlingen av vårterminens verksamhet avslutas i slutet av augusti och bearbetas
därefter av SCB. Folkbildningsrådet får tillgång till det levererade underlaget för
vidare bearbetning och analys i början av september. Folkbildningsrådet bedömer att
vårterminens underlag till mobilitetsstöd blir klart till månadsskiftet
september/oktober. Underlaget för höstterminens verksamhet levereras av SCB i slutet
av februari efterföljande år och kan på motsvarande sätt vara klart i månadsskiftet
mars/april efter avslutat verksamhetsår.
Med uppgifterna och beskrivningen ovan framställs ett underlag till mobilitetsstöd.
Underlaget baseras på deltagare som studerar i annan region än den region hen var
folkbokförd i vid närmast föregående mättillfälle och som motsvarar regionernas
överenskommelse för mobilitetsstöd. Utifrån underlaget utbetalar Folkbildningsrådet
mobilitetsstödet till folkhögskolorna och fakturerar berörda regioner för det
sammanlagda mobilitetsstöd som regionen är ansvarig för samt för den administrativa
tjänst som Folkbildningsrådet utfört.

Ersättning
Mobilitetsstödet för 2021 är 400 kr/deltagarvecka, vilket motsvarar knappt 25 procent
av det av Folkbildningsrådet fastställda volymbeloppet per deltagarvecka.
För kommande år räknas beloppet för mobilitetsstödet upp med LPIK exklusive
läkemedel, som är en sammanvägning av pris- och löneökningar. Prognoser för LPIK
publiceras cirka fem gånger per år. SKRs decemberprognos används för kommande
års mobilitetsstöd. Dock ska mobilitetsstödet inte överstiga 25 procent det av
Folkbildningsrådet fastställda volymbeloppet per deltagarvecka.
Regioner som inte använt sig av SKRs rekommenderade belopp utan betalat lägre
belopp under 2021, kommer under 5 år successivt fasas in i samma nivå som övriga
regioner.
Regioner som under 2021 betalar 285 kronor eller lägre, får under 2022 en rabatt på
120 kronor av det indexuppräknade mobilitetsstödet, för regioner som under 2021
betalar 286-310 kr är rabatten 90 kronor o.s.v. enligt tabellen nedan. Under de
kommande åren minskas rabatten med 30 kronor per år, vilket innebär att från och
med 2026 betalar alla samma belopp. Trappan omfattas av ömsesidighetsprincipen.
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Införande-

Införande-

rabatt om 285

rabatt om

kr eller lägre

286-310 kr

2021

2021

Införande-

Införande-

rabatt om

rabatt om

311-340 kr 341-370 kr
2021

2021

2021

Prognos
uppräknat

Prognos

mobilitets- 285 kr eller
stöd

Prognos

Prognos

Prognos

lägre 286-310 kr 311-340 kr

341-370

400

2022

-120

-90

-60

-30

408

288

318

348

378

2023

-90

-60

-30

0

418

328

358

388

418

2024

-60

-30

0

0

430

370

400

430

430

2025

-30

0

0

0

440

410

440

440

440

2026

0

0

0

0

455

455

455

455

455

Mobilitetsstödet förhåller sig i stor utsträckning till de villkor som Folkbildningsrådet
har tagit fram för den statliga ersättningen till folkhögskolorna. Det finns dock några
undantag:
•

Precis som för tidigare interkommunal ersättning utgår mobilitetsstöd till
folkhögskolor utanför den egna regionen endast för kurser som är 15 veckor
eller längre. Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på
minst halvtid. Stödet för deltidsstudier är 50 procent av ersättningen, oavsett
om deltidsstudierna är på mer än halvtid (exempelvis även om kursen är på 75
procent).

•

Vid distansstudier är mobilitetsstödet 50 procent av den ordinarie nivån per
deltagarvecka. För att en kurs ska anses vara en distanskurs ska den vara
ämnad att genomföras på distans. Minst 50 procent av kursen ska bedrivas på
distans.

Detta system för ersättning gäller från och med 2022-08-01.
Antalet folkhögskoleplatser totalt påverkar regionernas åtagande. Överenskommelsen
utgår från den volym folkhögskoleplatser som är delfinansierade av regionerna totalt,
det vill säga inte bara mobilitetsplatser, och som är aktuella vid överenskommelsens
tecknande, vilket är 33 000 platser.
Om staten avsevärt förändrar volymerna kan denna överenskommelse behöva
omförhandlas. För att förändringen ska anses vara avsevärd, ska förändringen vara ca
10 procent av volymen. Alla parter i överenskommelsen kan aktualisera en
omförhandling av denna anledning.
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Avtalstid
Detta avtal gäller från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2026. Om
avtalet inte sägs upp senast ett år före avtalstidens utgång förlängs det med ett år i
sänder.
Stockholm den …. 2021

……………………

…………………..

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Blekinge

För Region Dalarna

…………………..

……………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Gotland

För Region Gävleborg

…………………..

……………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Halland

För Region Jämtland Härjedalen

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Jönköpings län

För Region Kalmar län

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Kronoberg

För Region Norrbotten
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……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Skåne

För Region Stockholm

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Sörmland

För Region Uppsala

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Värmland

För Region Västerbotten

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Västernorrland

För Region Västmanland

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Örebro län

För Region Östergötland

……………………
Namnförtydligande
För Västra Götalandsregionen
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Vårt ärendenr:
21/00735

Bilaga: 2

2021-10-19

Sektionen för lokal och regional
utveckling
Louise Andersson

Bilaga till Rekommendation gällande överenskommelse för
mobilitetsstöd till folkhögskolor

Signering av överenskommelse om mobilitetsstöd till
folkhögskolor
Överenskommelsen skall vara undertecknad senast den 26 november 2021. Det är
möjligt att anhålla om anstånd om det behövs för vederbörliga beslut i regionen.
Regionen uppmanas även att inkomma med bekräftelse på att regionen tagit beslut om
att godkänna och signera överenskommelsen.
Digital signering
Signering sker digitalt via Netpublicator. Då signeringen kräver inloggning med
BankID kommer SKR:s kansli ringa upp för att ta in uppgift om personnummer.
Regionen behöver därför anmäla namn, förtroendeuppdrag, e-post och mobilnummer
till den person som ska signera överenskommelsen till SKR.
Bekräftelse om beslut, ev anhållan om anstånd, samt information om kontaktuppgifter
enligt ovan, eller övriga frågor rörande signering, ställs till tina.wirgen@skr.se.

Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Page 162 of 209

2021-10-22

Diarienr 19/00161

1 (2)

Administrativ hantering av mobilitetsstödet
Folkbildningsrådet har beräknat den administrativa kostnaden för att
hantera mobilitetsstödet till 700 000 kronor år. Detta inkluderar kostnader
för extra uttag av statistik från SCB, bearbetning av statistik samt kostnader
för fakturering till de 21 regionerna. Folkbildningsrådet kommer efter
faktureringen att ta fram utbetalningsunderlag till respektive folkhögskola
och göra utbetalningen.
I vår beräkning av kostnad per deltagare utgår vi från det antal deltagare som
folkhögskolorna 2019 rapporterade som underlag för mobilitetsstöd från
regionerna.
Givet att antalet deltagare i mobilitet kommer att vara ungefär lika många
kommande år beräknas den administrativa avgiften bli 50 kronor per
deltagare och termin, det vill säga 100 kronor per deltagare på helåret.
Om antalet deltagare minskar kan den administrativa avgiften behöva höjas
något så att vi får täckning för våra kostnader. Om våra omkostnader
däremot blir lägre än beräknat så kommer avgiften att minskas på
motsvarande sätt.
När regionen signerat den av SKR rekommenderade överenskommelsen ska
ett separat avtal tecknas med Folkbildningsrådet om den administrativa
hanteringen av mobilitetstödet. Folkbildningsrådet kommer ta kontakt med
er och presentera förslag till avtal. Om ni redan nu vill etablera denna
kontakt, meddela biträdande generalsekreterare Anna-Carin Bylund, via epost anna-carin.bylund@folkbildningsradet.se eller telefon 08-412 48 06.
Folkbildningsrådet tackar för förtroendet att ansvara för administrationen av
mobilitetsstödet och ser fram emot vårt samarbete.

Box 38074
100 64 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Ringvägen 100

08-412 48 00
ORG-NR: 802015-8690
TEL:
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www.folkbildningsradet.se
info@folkbildningsradet.se
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Med vänlig hälsning

Maria Graner
Generalsekreterare

Folkbildningsrådet
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Regionstyrelsen
Samtliga nämnder
Regionfullmäktige för kännedom

Granskning av ”Intern kontroll”
KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat regionens interna
kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens och nämndernas arbete med
intern kontroll är tillräckligt. Vi har kännedom att det pågår ett arbete inom regionen i syfte att revidera nuvarande process avseende intern kontroll.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll inte är tillräckligt.
Granskningen visar på att regionstyrelsen och majoriteten av nämnderna har ett i stort fungerande arbete med intern kontroll men att det finns utvecklingspotential. I dagsläget varierar det
mellan nämnderna när internkontrollplanerna antas, hur planerna är utformade och hur rapporterna är utformade. Regionens internkontrollarbete kan bli mer sammanhållet och enhetligt med
gemensam övergripande tidsplan och gemensamma mallar för planer och rapporter. Det finns
flera goda exempel på utformning av planer, rapporter och årshjul hos nämnderna och styrelsen
i regionen som kan användas regionövergripande.
Vidare visar granskningen att det finns ett behov av att utveckla arbetet med risk- och väsentlighetsanalys. Det finns idag ingen uttalad metod för riskanalys.
Vi anser att kraven på nämndernas och styrelsens involvering i risk- och väsentlighetsanalys och
framtagande av internkontrollplan kan förtydligas för att säkerställa att det finns en samsyn i regionen. Styrelsen och nämnderna kan även med fördel tydliggöra vid framtagande av rutiner för
planering och uppföljning av intern kontroll på vilket sätt och i vilken utsträckning de förtroendevalda ska delta i risk- och väsentlighetsanalys och framtagande av internkontrollplan. De förtroendevaldas delaktighet i risk- och väsentlighetsanalysen är av vikt då de dels är ansvariga för
den interna kontrollen, dels att de kan ha ett annat perspektiv på risker än förvaltningen. Om de
förtroendevalda inte deltar aktivt i analysen finns en risk att detta perspektiv inte fångas upp.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen att:
-

Föreslå regionfullmäktige att besluta om ett internkontrollreglemente eller motsvarande.

-

Ta fram gemensamma mallar för planering och uppföljning av internkontroll.

-

Ta fram ett gemensamt årshjul för internkontroll.

-

Ta fram anvisningar för genomförande av risk- och väsentlighetsanalys.
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Vi rekommenderar regionstyrelsen och samtliga nämnder att
-

Kontinuerligt utbilda tjänstepersoner och nämndernas/styrelsens ledamöter i internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys.

-

I större utsträckning involvera ledamöterna i risk-och västenlighetsanalysen samt prioritering av kontrollpunkter till internkontrollplanen.

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att:
-

Respektive nämnd antar en egen internkontrollplan som inkluderar nämndspecifika risker
och kontroller.

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
tekniska nämnden samt miljö- och byggnämnden att:
-

Anta internkontrollplan tidigare på året.

Vi rekommenderar patientnämnden att:
-

Årligen ta fram och besluta om en internkontrollplan baserad på en risk- och väsentlighetsanalys.

Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med redovisning av åtgärder, senast 2022-02-30. 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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Till Regionfullmäktige

Utlåtande - Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i
delårsrapport per 2021-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. Granskningen har
utförts av revisorernas sakkunniga biträde, KPMG.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
I vår granskning har vi särskilt iakttagit;
Regionens resultat för delåret uppgår till 256 mkr, vilket är 90 mkr
högre än samma period förra året. Det beror främst på att finansnettot i
år är positivt jämfört med samma period förra året då det var negativt.
Dessutom har skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjämning
ökat mer än verksamhetens nettokostnader. Regionen har erhållit mer i
riktade statsbidrag i år och under året har de även erhållit försäljningsintäkter av tomtmark samt fastighetsförsäljningar. Dessa uppgår till 57 mkr
resp. 23 mkr. Gällande kostnaderna är det främst personalkostnader
som har ökat, samt köp av verksamhet inom kollektivtrafik och sjukvård
och sjukvårdsmaterial till följd av pandemin.
Regionens prognos för helåret uppgår till 246 mkr, vilket är 163 mkr
högre än budget. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är
högre än prognosen för helår och det beror oftast på att kostnaderna inte
kommer linjärt över året. För Region Gotland är kostnaderna normalt
högre under sista tertialet. Det som påverkar detta är löneskulder som
nollställs efter sommaren och att sista tertialet innebär full verksamhet till
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skillnad från sommarmånaderna. Dessutom ingår vinster från fastighetsförsäljningar i delårsresultatet medan regionen prognostiserar att enbart
en mindre del kommer att påverka det sista tertialet.
Regionens balanskravsresultat beräknas uppgå till 180 mkr för 2021.
Vår sammanfattande bedömning är att det inte är osannolikt att de finansiella målen kommer att uppnås till kommande årsbokslut.
Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida regionen uppnår verksamhetsmålen. Därmed är det inte
möjligt att göra en bedömning av regionens måluppföljning i samband
med delårsbokslut och prognos.
Regionfullmäktige har vid möte 2021-09-20 beviljat tilläggsanslag som
påverkar årsprognosen positivt. Den i delårsrapporten redovisade årsprognosen för nämnderna om ett samlat underskott om minus 10 Mkr
kommer med tilläggsanslagen förändras till ett positivt resultat.
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.
Revisorerna samlade bedömning är att
Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala
redovisningslagen.
Balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021 i och med det prognostiserade resultatet
Prognosen är att samtliga tre finansiella mål uppnås vid årets slut
Revisorerna kan inte uttala sig om måluppfyllelse för de verksamhetsmässiga målen då det inte redovisas någon prognos för dessa eller samlad bedömning av om god ekonomisk hushållning kommer att uppnås vid
årets slut
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För Region Gotlands revisorer

Mats Ågren
Revisionens ordförande

Bilaga: Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport
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Översiktlig granskning
- Delårsrapport per 2021-08-31

Granskningsrapport
Region Gotland

KPMG AB
2021-10-28
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1

Sammanfattning
Vi har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten
per 2021-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Regionens revisorer ska enligt Kommunallagen 1 12 kap bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande
avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för
sin bedömning.

1.1

Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

— Regionens resultat för delåret uppgår till 256 mkr, vilket är 90 mkr högre än
samma period förra året. Det beror främst på att finansnettot i år är positivt jämfört
med samma period förra året då det var negativt. Dessutom har skatteintäkterna och
generella statsbidrag och utjämning ökat mer än verksamhetens nettokostnader.
Regionen har erhållit mer i riktade statsbidrag i år och under året har de även erhållit
försäljningsintäkter av tomtmark samt fastighetsförsäljningar. Dessa uppgår till 57
mkr resp. 23 mkr. Gällande kostnaderna är det främst personalkostnader som har
ökat, samt köp av verksamhet inom kollektivtrafik och sjukvård och sjukvårdsmaterial
till följd av pandemin.

— Regionens prognos för helåret uppgår till 246 mkr, vilket är 163 mkr högre än

budget. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än prognosen för
helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. För Region
Gotland är kostnaderna normalt högre under sista tertialet. Det som påverkar detta
är löneskulder som nollställs efter sommaren och att sista tertialet innebär full
verksamhet till skillnad från sommarmånaderna. Dessutom ingår vinster från
fastighetsförsäljningar i delårsresultatet medan regionen prognostiserar att enbart en
mindre del kommer att påverka det sista tertialet.

— Regionens balanskravsresultat beräknas uppgå till 180 mkr för 2021.
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att
anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning.
1

Kommunallagen (2017:725)

1
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1.2

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i Kommunallagen 2 ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska
bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade
målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål
I delårsrapporten redovisas utfall per 31 augusti och prognos för helåret. Gällande
prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att regionstyrelsens
bedömning skulle vara väsentligen felaktig. Vår sammanfattande bedömning är att
det inte är osannolikt att målen kommer att uppnås till kommande årsbokslut.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida
regionen uppnår verksamhetsmålen. Därmed är det inte möjligt att göra en bedömning
av regionens måluppföljning i samband med delårsbokslut och prognos.

2

Kommunallagen (2017:725), kapitel 5

2
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2

Inledning
Av kommunala bokförings- och redovisningslagen 3 framgår att regioner ska upprätta
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två
tredjedelar av räkenskapsåret 4, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader.
Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av
regionfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.
Regionens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Regionens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen,
kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner
och regioner
 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat,
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
 Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av
utlåtandet till regionfullmäktige

2.2

Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR 5 och Skyrev 6. Det innebär att vi
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen
har inte genomförts i enlighet med International Standards on Auditing (ISA) eller
Standard on Review Engagements (ISRE).
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på
intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att
sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.
Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019
Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§
5 Sveriges Kommuner och Regioner
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
3
4

3
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Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande
noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är
förenlig med informationen i de finansiella delarna. Granskningen omfattar inte
nämndernas finansiella resultat.
Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från
granskningen.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut
Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av regionfullmäktige
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning.

2.4

Ansvarig nämnd
Granskningen avser regionstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 §
Kommunallagen ska behandlas av regionfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5

Metod
Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkning

4
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3

Resultat av granskningen

3.1

Förvaltningsberättelse
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en
balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i
rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara
kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Vi noterar att regionens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR
R17.

3.2

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk
hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade
målen.
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till
kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk
hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s regionen och dess
koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte
omfattar eller har utvärderats för koncernen som helhet.
Region Gotlands styrmodell bygger på fullmäktiges Vision 2025. I styrmodellen ingår
begreppen vision, perspektiv, målområden, mål, indikatorer och verksamhetsplaner.
Fullmäktige har beslutat om 6 målområden i 2 perspektiv med totalt 18 mål, varav 3
finansiella mål inom målområde Ekonomi. Inom ramen för regionens koncernstyrkort
ska verksamhetsperspektivet ses som det perspektiv som definierar hur regionen
uppnår god ekonomisk hushållning. Samhällsperspektivet är mer en målsättning för hur
regionen ska bidra till samhällsutvecklingen på hela Gotland i samverkan med andra
aktörer. Målen är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar. Måluppfyllelse
mäts i förhållande till ett antal indikatorer per mål. Nämnderna har antagit
verksamhetsplaner där man beskriver vilka mål nämnden arbetar mot under året.
Utifrån målen tas prioriterade aktiviteter fram som ska genomföras under året och vars
syfte är att bidra till ökad måluppfyllelse.
Inom regionen pågår ett arbete att revidera regionens styrmodell inklusive mål med
betydelse av god ekonomisk hushållning. Arbetet ska redovisas under år 2022.
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3.2.1

Finansiella mål
Region Gotlands finansiella mål är följande:
• Mål 16; Budgeterat resultat uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden. Målet
är uppfyllt vid delår.
• Mål 17: Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av
nettokostnaden. Målet är uppfyllt vid delår
• Mål 18: Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten
varje år förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut. Målet är
delvis uppfyllt vid delår
I delårsrapporten redovisas utfall per 31 augusti och prognos för helåret. Gällande
prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att regionstyrelsens
bedömning skulle vara väsentligen felaktig. Vår sammanfattande bedömning är att
det inte är osannolikt att målen kommer att uppnås till kommande årsbokslut.

3.2.2

Verksamhetsmål
Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska upprättas. Dessa mål skall följas upp och
kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.
Fullmäktige har beslutat om 6 målområden och 2 perspektiv med totalt 18 mål. Inom
ramen för regionens koncernstyrkort ska verksamhetsperspektivet ses som det
perspektiv som definierar hur regionen uppnår god ekonomisk hushållning. I det
perspektivet finns 6 verksamhetsmål.
Eftersom det saknas så många resultat på indikatorerna till målen i delårsrapporten,
kan inte en samlad bedömning av regionens måluppfyllelse göras.
Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida
regionen uppnår verksamhetsmålen. Därmed är det inte möjligt att göra en bedömning
av regionens måluppföljning i samband med delårsbokslut och prognos.
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3.3

Balanskravsresultat
En region ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i
förvaltningsberättelsen.
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av
de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och
regioner som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska
framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.
Regionen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av
delårsrapporten framgår det att regionens prognostiserade balanskravsresultat uppgår
till 180 mkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
RUR uppgår till 115,4 mkr
Beräkningen som ligger till grund för regionens balanskravsresultat innehåller enligt vår
bedömning inga väsentliga felaktigheter.

3.4

Resultaträkning

3.4.1

Analys av Resultaträkning
En regions långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna
för att inte urholka det egna kapitalet.
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Regionens resultat för delåret uppgår till 256 mkr, vilket är 90 mkr högre än samma
period förra året. Det beror främst på att finansnettot i år är positivt jämfört med samma
period förra året då det var negativt. Dessutom har skatteintäkterna och generella
statsbidrag och utjämning ökat mer än verksamhetens nettokostnader. Regionen har
erhållit mer i riktade statsbidrag i år och under året har de även erhållit
försäljningsintäkter av tomtmark samt fastighetsförsäljningar. Dessa uppgår till 57 mkr
resp. 23 mkr. Gällande kostnaderna är det främst personalkostnader som har ökat, samt
köp av verksamhet inom kollektivtrafik och sjukvård och sjukvårdsmaterial till följd av
pandemin.
Regionens årsprognos uppgår till 246 mkr, vilket är 10 mkr lägre än delårsresultatet.
Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror
oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. För Region Gotland är
kostnaderna normalt högre under sista tertialet. Det som påverkar detta är löneskulder
som nollställs efter sommaren och att sista tertialet innebär full verksamhet till skillnad
från sommarmånaderna. Dessutom ingår vinster från fastighetsförsäljningar i
delårsresultatet medan regionen prognostiserar att enbart en mindre del kommer att
påverka det sista tertialet.
Region Gotlands årsbudget för investeringar 2021 uppgår till 1 089 mkr. Till och med
augusti har regionen investerat 280 mkr. Den låga investeringstakten förklaras bland
annat av pågående pandemi men det noteras att även tidigare år har Regionen haft ett
lågt nyttjande av investeringsbudgeten.
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3.5

Balansräkning
Tabell till rapport
Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Ansvarsförbindelse
Eget kapital inkl Pensionsförpliktelse
Redovisad soliditet
Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse
Omsättningstillgångar
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet

3.5.1

Regionen
31-aug 2021 31-aug 2020

31-dec
31-dec-20

Förändring
mellan delåren

Regionkoncernen
Förändring
1231 - 0831 31-aug 2021 31-aug 2020

6 072 214
-2 713 474
2 270 000
-443 474

5 624 000
-2 469 000
2 282 000
-187 000

5 863 963
-2 457 599
2 250 000
-207 599

448 214
-244 474
-12 000
-256 474

208 250
-255 875
20 000
-235 875

8 570 000
-3 564 000
2 270 000
-1 294 000

8 144 000
-3 333 000
2 282 000
-1 051 000

44,7%
7,3%

43,9%
3,3%

41,9%
3,5%

0,8%

3%

952 000
-1 105 000
-1 121 000
-929 000

1 153 876
-1 175 634
-1 138 175
-1 093 174

4%
133 620
-127 623
68 012
106 792

40,9%
12,9%

1 287 496
-1 303 256
-1 070 163
-986 382

4,0%
335 496
-198 256
50 837
-57 382

41,6%
15,1%
1 469 000
-1 391 000
-2 519 000
-1 096 000

1 090 000
-1 184 000
-2 570 000
-1 057 000

-130,5%

-102,5%

-105,6%

-28%

25%

-134,0%

-103,1%

Anläggningstillgångar
Under året har regionen investerat i anläggningstillgångar vilket främst återspeglas i
posten Mark, byggnader och tekniska anläggningar. Skolfastigheter har ökat med 59
mkr, fastigheter kopplade till sjukvården med 52 kr, vattenverk 23 mkr samt
avloppsverk 24 mkr. Regionen har även gjort nya investeringar i maskiner och
inventarier om ca 45 mkr under året. Delårets investeringar ligger långt under
investeringsbudget för 2021. Nämndernas årsprognos innebär att 52% av budgeten
förväntas bli utnyttjad. Utfallet påverkas av pandemin som krävt omprioriteringar men
även historiskt har lågt utfall gentemot investeringsbudgeten noterats.

3.5.2

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar har ökat med 247 mkr under året. 100 mkr är hänförligt till
avsättning nya pensionsmedel med bakgrund i att Regionfullmäktige beslutat att 150
mkr ska avsättas till pensionsmedel under helåret 2021. Vidare har överskottslikviditet
placerats i räntefonder under 2021, till ett belopp om 100 mkr. Orealiserade vinster på
pensionsmedel och överlikviditet uppgår till 46 mkr.

3.5.3

Avsättningar
Avsättningar för pensioner har ökat med 104 mkr sedan bokslutet 2020, vilket främst är
på grund av nya livslängdsantaganden som gav en stor momentan skuldökning. Likaså
har avsättningar för särskild löneskatt ökat med 25 mkr till följd av samma anledning.

3.5.4

Långfristiga- och kortfristiga skulder
Långfristiga skulder har minskat med 68 mkr sedan bokslutet 2020, främst hänförligt till
amortering om 80 mkr. Kortfristiga skulder har minskat mot samma period och beror
främst på 40 mkr lägre leverantörsskulder, 32 mkr lägre ferieskuld och 37 mkr lägre
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upplupna kostnader. Förändringen mot delåret fg år är lägre då dessa typer av skulder
fluktuerar under året.

3.6

Sammanställd redovisning
Enligt kommunala bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda
redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka regionen har ett betydande inflytande.
Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga
när regionen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock
möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller
balansomslutning.
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje region att avgöra om de regionala bolagen
ska omfattas av delårsrapporten. Att de regionala bolagen ska ingå torde dock vara
nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela regionkoncernen som ska
bedömas.
Kommentar
I den sammanställda redovisningen ingår förutom regionen följande enheter:
 AB GotlandsHem, 100 %
 Gotlands Energi AB, 25 %

3.7

Redovisningsprinciper
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den
senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även
lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten,
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett
enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR
och RKRs rekommendationer.
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3.8

Övriga iakttagelser
Visby den 28 oktober 2021

Tomas Mathiesen

Mats Lundberg

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal yrkesrevisor

KPMG AB

KPMG AB
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1

Sammanfattning
Vi har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat regionens
interna kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens och nämndernas
arbete med intern kontroll är tillräckligt.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsens
och nämndernas arbete med intern kontroll inte är tillräckligt.
Granskningen visar på att regionstyrelsen och majoriteten av nämnderna har ett i stort
fungerande arbete med intern kontroll men att det finns utvecklingspotential. I
dagsläget varierar det mellan nämnderna när internkontrollplanerna antas, hur
planerna är utformade och hur rapporterna är utformade. Regionens
internkontrollarbete kan bli mer sammanhållet och enhetligt med gemensam
övergripande tidsplan och gemensamma mallar för planer och rapporter. Det finns flera
goda exempel på utformning av planer, rapporter och årshjul hos nämnderna och
styrelsen i regionen som kan användas regionövergripande.
Vidare visar granskningen att det finns ett behov av att utveckla arbetet med risk- och
väsentlighetsanalys. Det finns idag ingen uttalad metod för riskanalys.
Vi anser att kraven på nämndernas och styrelsens involvering i risk- och
väsentlighetsanalys och framtagande av internkontrollplan kan förtydligas för att
säkerställa att det finns en samsyn i regionen. Styrelsen och nämnderna kan även med
fördel tydliggöra vid framtagande av rutiner för planering och uppföljning av intern
kontroll på vilket sätt och i vilken utsträckning de förtroendevalda ska delta i risk- och
väsentlighetsanalys och framtagande av internkontrollplan. De förtroendevaldas
delaktighet i risk- och väsentlighetsanalysen är av vikt då de dels är ansvariga för den
interna kontrollen, dels att de kan ha ett annat perspektiv på risker än förvaltningen.
Om de förtroendevalda inte deltar aktivt i analysen finns en risk att detta perspektiv inte
fångas upp.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen att:
-

Föreslå regionfullmäktige att besluta om ett internkontrollreglemente eller
motsvarande.

-

Ta fram gemensamma mallar för planering och uppföljning av internkontroll.

-

Ta fram ett gemensamt årshjul för internkontroll.

-

Ta fram anvisningar för genomförande av risk- och väsentlighetsanalys.

Vi rekommenderar regionstyrelsen och samtliga nämnder att
-

Kontinuerligt utbilda tjänstepersoner och nämndernas/styrelsens ledamöter i
internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys.

-

I större utsträckning involvera ledamöterna i risk-och västenlighetsanalysen
samt prioritering av kontrollpunkter till internkontrollplanen.
2
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Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att:
-

Respektive nämnd antar en egen internkontrollplan som inkluderar
nämndspecifika risker och kontroller.

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, tekniska nämnden samt miljö- och byggnämnden att:
-

Anta internkontrollplan tidigare på året.

Vi rekommenderar patientnämnden att:
-

Årligen ta fram och besluta om en internkontrollplan baserad på en risk- och
väsentlighetsanalys.

3
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Page 186 of 209

Region Gotland
Granskning av Intern kontroll
2021-10-28

2

Inledning/bakgrund
Revisionen granskar årligen den interna kontrollen i regionstyrelsen och nämnderna.
Av Kommunallagens 6 kap 6 § framgår att:
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för
verksamheten.
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av
10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.
Det är revisionens uppfattning att politikerna i nämnderna bör delta aktivt i arbetet med
intern kontroll, särskilt i de riskanalyser som görs och som ligger till grund för planerna
för uppföljning och de områden som följs upp. Uppföljningen av intern kontroll bör
redovisas och behandlas åtminstone i anslutning till redovisning av tertial- och årsbokslut
i respektive nämnd. Utbildningsinsatser torde också kunna öka kunskapen om och
förståelsen för intern kontroll.
De förtroendevalda revisorerna har i sin riskanalys för 2021 bedömt att internkontrollen
i regionen och hur arbetet med denna bedrivs behöver granskas.

2.1

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens och nämndernas
arbete med intern kontroll är tillräckligt.
Enligt regionens ”Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar” RS
2013/224, framgår att i de ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands Kommun”
som beslutades av kommunfullmäktige 17 mars 2003 slås fast att intern kontroll är en
viktig del av regionens styrsystem. ”Riktlinjer för intern kontroll” reglerar syfte,
ansvarsfördelning och uppföljning av det interna kontrollarbetet inom Region Gotland.
Ett av syftena med intern kontroll är att kontrollera att det finns en efterlevnad av
tillämpliga lagar, föreskrifter, regler och riktlinjer inom Region Gotland. En god kunskap
om vilka styrdokument som reglerar verksamheten är nödvändig vid planering av det
interna kontrollarbetet.
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Ytterligare syften med riktlinjerna är att säkerställa att regionstyrelsen och nämnderna
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska med rimlig grad av
säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:
– Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
– Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
– Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner m m
I frågeställningen har ingått att bedöma hur regionstyrelsen tar ansvar för den interna
kontrollen och säkerställer att ett enhetligt angrepps- och metodsätt tillämpas vad det
gäller nämndernas arbete med intern kontroll.
Inom ramen för det övergripande syftet har följande frågor besvarats eller belysts:

2.2

•

Tar regionstyrelsen ett tillräckligt ansvar vad gäller den interna kontrollen i
regionen?

•

Är regionstyrelsens arbete för att säkerställa ett enhetligt arbete kring intern
kontroll i Region Gotland tillräckligt?

•

Är nämndernas arbete med risk- och väsentlighetsanalyser tillräckligt?

•

Är regionstyrelsen ledande och stöttande i nämndernas internkontrollarbete?

•

Finns det tillräcklig kunskap hur bakomliggande förvaltningsorganisation arbetar
med intern kontroll och är kunskapen känd inom förvaltningen?

•

Är de förtroendevalda tillräckligt involverade i arbetet kring risk- och
väsentlighetsanalyser samt intern kontroll?

Avgränsning
Granskningen har avsett den interna kontrollen under 2020-2021 och har omfattat
regionstyrelsen och samtliga nämnder.

2.3

Revisionskriterier
Vi har utgått ifrån kommunallagens krav på tillräcklig intern kontroll.
Vi har även utgått ifrån den s k Coso-modellens formulering av syftet med intern kontroll
dvs;
•

Ändamålsenlig och effektiv verksamhet

•

Efterlevnad av lagar och förordningar

•

Tillförlitlig finansiell rapportering
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2.4

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, främst risk- och
väsentlighetsanalyser, internkontrollplaner och uppföljningar av intern kontroll, samt
intervjuer/avstämningar med berörda tjänstepersoner och politiker.
Granskningen har genomförts av Lovisa Jansson, kommunal revisor och Anders
Petersson, certifierad kommunal revisor under ledning av Mats Lundberg, certifierad
kommunal revisor och uppdragsledare.
Rapporten är faktakontrollerad av intervjuade tjänstepersoner.

6
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Page 189 of 209

Region Gotland
Granskning av Intern kontroll
2021-10-28

3

Resultat av granskningen

3.1

Styrande och stödjande dokument m m

3.1.1

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar
Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar antogs av regionstyrelsen
2013-08-29, § 240, och är giltiga från 2014-01-01 och framåt. Av intervjuer framgår att
ett arbete pågår med att revidera riktlinjerna samt andra styrande dokument. De
reviderade riktlinjerna planeras att lyftas till regionfullmäktige för beslut.
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att regionstyrelsen, nämnderna och Region
Gotlands bolag upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Det ska med rimlig
säkerhet säkerställas att följande mål uppnås:


Ändamålsenlighet och kostnadseffektiv verksamhet



Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten



Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner m m

Riktlinjen innehåller även en beskrivning av vad ovanstående mål innebär.
Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen för den interna kontrollen beskrivs, i korthet, på följande sätt i
riktlinjen:


Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att det finns
en god intern kontroll. Styrelsen ansvarar för att utfärda anvisningar och
regelverk samt följa nämndernas verksamhet.



Nämnderna har det yttersta ansvaret för en god intern kontroll och att
uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde. De ska säkerställa att
övergripande policyer och riktlinjer iakttas och ska vid behov utforma ytterligare
tillämpningsanvisningar.



Förvaltningschef ansvarar för att inom nämndens verksamhetsområde
säkerställa att regler och anvisningar finns utformade så att en god intern
kontroll kan upprätthållas. Förvaltningschefen ska årligen rapportera till
nämnden hur den interna kontrollen fungerar. Fel och brister som kan få
rättsliga följder ska omedelbart åtgärdas och rapporteras till nämnden.



Övriga chefer ska följa antagna regler och anvisningar för intern kontroll, samt
informera anställa om reglernas och anvisningarnas innebörd. Brister i den
interna kontrollen ska rapporteras till närmaste överordnad eller annan lämplig
person. Fel och brister som kan få rättsliga följder ska omgående rapporteras till
förvaltningschef.



Övriga anställda ska följa regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister
eller befarade oegentligheter som upptäcks i den interna kontrollen ska
omedelbart rapporteras till närmaste överordnad eller annan lämplig person.
7
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Styrning och uppföljning
Enligt riktlinjen ska nämnderna planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner
för att stärka den interna kontrollen. En risk- och väsentlighetsanalys bör genomföras
som grund för planering, prioritering och uppföljning av det interna kontrollarbetet.
Nämnderna ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
De granskningsområden som inkluderas i planen bör väljas med utgångspunkt i
genomförd risk- och väsentlighetsanalys samt utifrån en avvägning mellan
kontrollkostnad och kontrollnytta. I riktlinjerna noteras även att ett flerårsperspektiv på
den interna kontrollen är nödvändigt då alla verksamhetsområden inte kan kontrolleras
samtidigt. Regionstyrelsen har även möjlighet att komplettera nämndernas planer med
obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder.
Den interna kontrollplanen bör, enligt riktlinjen, innehålla följande information:


Sammanfattning av resultat från genomförd riskbedömning



Vilka rutiner/processer som ska kontrolleras



Vilka kontrollmoment som ska göras



Hur kontrollerna ska göras/metod



Hur uppföljning/återrapportering ska ske

Resultatet av uppföljningen ska med utgångspunkt i antagen plan löpande/periodvis
rapporteras till nämnden. I samband med årsbokslutet och verksamhetsberättelsens
inlämnande ska nämnden rapportera resultatet från uppföljningen av den interna
kontrollen till regionstyrelsen.
Regionstyrelsen ska utifrån nämndernas uppföljningsrapporter årligen utvärdera
regionens samlade system för intern kontroll. Om det finns behov av förbättringar ska
regionstyrelsen vidta åtgärder.
Regionstyrelsen ska årligen rapportera resultatet av regionens samlade interna kontroll
till regionfullmäktige och regionens revisorer i samband med att årsredovisningen
behandlas.

3.1.2

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att region har regionövergripande riktlinjer för intern kontroll med ett
tydligt syfte och ansvarsfördelning. Riktlinjerna har dock endast antagits av
regionstyrelsen och inte av regionfullmäktige. Vidare anser vi att då riktlinjerna är från
2014 så bör de ses över för att säkerställa att de fortfarande är aktuella och
uppdaterade utifrån den nya kommunallagen från 2017. Vi ser därför positivt på att
arbetet med att revidera riktlinjerna pågår samt att det reviderade dokumentet planeras
att lyftas till regionfullmäktige för beslut.
Riktlinjerna kan med fördel kompletteras med mer utförliga tillämpningsanvisningar och
instruktioner, framför allt gällande genomförande av risk- och väsentlighetsanalys.
Regionstyrelsen bör även överväga att ta fram regiongemensamma mallar för
8
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internkontrollplan och uppföljningsrapport. Detta för att underlätta arbetet med intern
kontroll i nämnderna och förvaltningarna samt få ett mer likartat arbetssätt i hela
regionen.

3.2

Utbildning i intern kontroll
Av intervjuer framgår att en regionövergripande utbildning i internkontroll för
förtroendevalda genomfördes i samband med att nuvarande riktlinjer för intern kontroll
antogs. Övrig utbildning ansvarar respektive nämnd för att planera och genomföra.
Den 1 juni i år genomfördes en halvdagsutbildning i intern kontroll för nämndledamöter
på initiativ av tekniska nämnden. Ledamöter från barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden var även
inbjudna att delta.
Vid intervjuer framgår även att det sker viss kunskapsdelning internt i regionen.
Tekniska förvaltningens förvaltningschef har bland annat haft en dragning för
regionstyrelseförvaltningens ledningsgrupp om arbetet med intern kontroll i tekniska
nämnden. Regionens nätverk för ekonomichefer diskuterar även internkontroll ca 1
gång om året i samband med att regionstyrelsen antar sin plan för internkontroll.

3.2.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att det inte sker någon återkommande regionövergripande utbildning
gällande intern kontroll i regionen. Viss utbildning och kunskapsutbyte sker på initiativ
av enskilda nämnder och förvaltningar.
Vår bedömning är att regionstyrelsen bör säkerställa att samtliga nämndledamöter och
relevanta tjänstepersoner har tillräcklig kunskap om intern kontroll samt risk- och
väsentlighetsanalyser. En regionövergripande utbildning kan med fördel genomföras i
samband med antagande av reviderade riktlinjer för intern kontroll.
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3.3

Styrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll

3.3.1

Sammanställning över styrelsers och nämnders arbete med intern kontroll
Regionstyrelsen

Barn- och
utbildningsnämnden

Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Miljö- och
byggnämnden

Antagande av internkontrollplan 2021

2020-12-16, §
367

2021-06-09, §
50

2021-06-08, §
42

2021-02-11, § 7

Oktober 2021

Antal kontrollområden 2021

5

5

5

4

Nej

Ja

Ja

2020-12-16, §
366

2020-09-15, §
88

2020-09-16, §
82

2021-02-09, § 3

2021-02-08, § 7

Nej

Nej

Internkontrollplanen
innehåller samtliga punkter
som bör finnas med enligt
riktlinje*
Uppföljning av
internkontrollplan 2020

Internkontrollplan bilagd till
verksamhetsberättelse

Ja, bilagd

Patientnämnden

Socialnämnden

Tekniska
nämnden

-

2021-03-18, § 5

2021-06-23,
§136

3 (2020)

-

5

6

3

Nej

Ja

-

Nej

Nej

Nej

2021-02-11, § 6

2021-02-09, § 5

-

2021-02-11, §
24.

2020-12-17, §
279

2021-02-02, § 3

Hänvisning till
ärende

Ja, bilagd

-

Ja

Ja, bilagd

Ja, bilagd

2020

* (1) Sammanfattning av riskbedömning (2) rutiner/processer, (3) kontrollmoment, (4) metod samt (5) uppföljning/återrapportering
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3.3.2

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen har en översiktlig processkarta och årshjul över
internkontrollprocessen som sträcker sig över tre år.


År 1 sker planering av kommande års internkontroll och framtagande av
internkontrollplan. Internkontrollplanen antas av regionstyrelsen vid
sammanträde i november eller december.



År 2 genomförs kontroller enligt innevarande års internkontrollplan. Resultatet
sammanställs och presenteras för regionstyrelsen i december.



År 3 sammanställs samtliga nämnders och styrelsers internkontroll i en
koncernrapport.

Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Av intervjuer samt regionstyrelsens protokoll 1 framgår att förvaltningen tar fram förslag
till internkontrollplan genom dialoger. Avdelningscheferna i regionstyrelseförvaltningen
ansvarar för att ta fram förslag till kontrollområden utifrån riskbedömningar av
verksamheten. En controller på förvaltningen ansvarar för att sammanställa förslag till
internkontrollplan. Planen diskuteras i förvaltningens ledningsgrupp (FLG) och
presenteras för koncernledningsgruppen (KLG). Förslag till internkontrollplan antas av
regionstyrelsen vid sammanträdet i november eller december. Av intervjuer framgår att
regionstyrelsen inte är delaktig i framtagande eller prioritering av kontrollområden för

1

2020-12-13 § 367
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internkontrollplanen. Ledamöterna har dock möjlighet att lämna synpunkter på och
komplettera framtaget förslag till plan.
Av intervjuer framgår att arbetet med riskanalysen kan utvecklas i
regionstyrelseförvaltningen. Främst gäller det hur olika risker identifieras i de olika
processerna och vilka kontroller som därmed är relevanta att inkludera i
internkontrollplanen.
Regionstyrelsen fastställde den interna kontrollplanen för 2021 under sammanträdet i
december 2020. Planen innehåller totalt 5 kontrollområden varav 2 är
regiongemensamma. Följande processer/rutiner/system är inkluderade i planen:


Löneutbetalning



Upphandling/inköp



Utbetalningar (regionövergripande)



Kassaredovisning av kontanta försäljningsintäkter samt utgående moms
(regionövergripande)



Hantering av 1:1 medel för utvecklingsprojekt

För respektive kontrollområde finns angivet information om (1) upplevd risk och
motivering till att granskning ska göras, (2) process, (rutin/system), (3) kontrollansvar,
(4) frekvens, (5) metod, (6) rapportering till, (7) kontrollområde2 samt (8) riskvärde inkl.
bedömning av sannolikhet och konsekvens. Det framgår inte av internkontrollplanen
när återrapportering till regionstyrelsen ska ske, detta framgår dock av styrelsens
årshjul för intern kontroll.
I regionstyrelsens plan ingår ett antal kontrollområden som är regionövergripande men
som genomförs av regionstyrelseförvaltningen. Vilka regionövergripande kontroller som
genomförs kommuniceras till övriga förvaltningar för att säkerställa att dessa inte
inkluderas i övriga nämnders internkontrollplaner.
Uppföljning och återrapportering till styrelsen
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Kontrollerna genomförs enligt beslutad internkontrollplan under perioden januari till
sista augusti. I september påbörjas arbetet med att sammanställa samtliga kontroller
inför återrapportering av resultat till regionstyrelsen. En mall finns framtagen för
återrapportering av genomförda kontroller.
Uppföljningen av internkontrollplanen 2020 godkändes av styrelsen vid sammanträdet i
december 2020. Respektive kontrollpunkt återrapporteras i egen bilaga till
tjänsteskrivelsen. Av bilagorna framgår (1) beskrivning av den process, rutin eller
system som kontrollen avser samt risk, (2) kontrollmoment, (3) kontrollmetod, (4)
resultat, (5) analys/slutsats samt (6) åtgärder.

2

Kontrollområden = vilka förvaltningar som omfattas av kontrollen
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2020 års internkontrollplan innehöll 11 kontrollpunkter varav 9 genomfördes och
återrapporterades till regionstyrelsen. De två kontroller som inte genomfördes var en
kontroll av förtroendekänsliga poster samt kontroll rörande policyer och riktlinjer.
Kontrollen av förtroendekänsliga poster genomfördes inte då en motsvarande
granskning genomfördes av revisorerna. Att kontrollen av policyer och riktlinjer inte
genomfördes förklaras med att förvaltningen behöver genomföra ett arbete inom
området och att det ska inkluderas i verksamhetsplan för 2021.
Av de 9 kontroller som genomfördes lämnades förslag på åtgärder för 7
kontrollpunkter. Regionstyrelsen beslutade att ge respektive kontrollansvarig i uppdrag
att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till identifierade brister samt att en
lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter halvårsskiftet 2021.
Uppföljning enligt uppsiktsplikten
Av regionens riktlinjer för intern kontroll framgår att regionstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Regionstyrelsen
ska med utgångspunkt i nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera regionens
samlade system för intern kontroll.
Nämndernas och regionstyrelsens internkontroll återrapporteras sammanställt i
regionens årsredovisning. I årsredovisningen framgår en övergripande beskrivning av
den interna kontrollen i regionen, hur många kontroller som genomförts totalt samt
resultatet. Vidare konstateras i årsredovisningen att utveckling av ett strukturerat
arbetet med riskbedömningar är ett förbättringsområde inom regionen.
Årsredovisningen 2020 godkändes av regionstyrelsen 2021-03-24 § 60.
3.3.2.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att regionstyrelsen följer regionens fastställda riktlinjer för intern
kontroll. Regionstyrelsen har en övergripande men tydlig planering för genomförandet
av den interna kontrollen i och med det dokumenterade årshjulet och processkartan.
Granskningen visar att riskanalyser och prioritering av kontrollpunkter för
internkontrollplanen framför allt sker på förvaltningsnivå. Vår bedömning är att
regionstyrelsen bör ha en mer aktiv roll i riskanalys och prioritering då regionstyrelsen
är ytterst ansvarig för den interna kontrollen
Regionstyrelsen har tagit del av nämndernas uppföljning av den interna kontrollen och
utvärderat systemet för intern kontroll. Vi håller med regionstyrelsen i dess bedömning
av att arbetet med riskbedömningar är ett område som kan utvecklas och förbättras i
regionen i stort.

13
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Page 196 of 209

Region Gotland
Granskning av Intern kontroll
2021-10-28

3.3.3

Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en
gemensam förvaltning och gemensam internkontrollplan. Nämnderna har haft en
gemensam internkontrollplan sedan omorganisationen 2016 då nämnderna fick en
gemensam förvaltning.
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Internkontrollplanen har tagits fram med utgångspunkt i en risk- och
väsentlighetsanalys som finns beskriven i planen. En arbetsgrupp bestående av
ekonomichef, controller och ekonomer har genomfört en kartläggning av processer och
rutiner som sedan har prioriterats genom risk- och väsentlighetsanalysen. I
riskanalysen tas även resultat och rekommendationer från revisonsgranskningar i
beaktande. Processerna och rutinerna är samlade i en bruttolista som har sorterats i
tre kategorier:


Ekonomi: 13 processer/rutiner har riskbedömts



Nämnd: 2 processer/rutin har riskbedömts



HR: 4 processer/rutiner har riskbedömts

Av intervjuer framgår att det i riskanalyserna har varit ett stort fokus på ekonomi, det
lyfts att det finns ett behov av att utveckla riskanalyserna av nämndernas
verksamhet/kvalitet.
Nämnderna fattar beslut om internkontrollplan för innevarande år i maj eller juni. Av
intervjuer framgår att internkontrollplanen tas sent på året för att det är svårt att få tid till
internkontrollplanen samtidigt som arbetet med sammanställning av
verksamhetsberättelse och budgetarbetet pågår. Nämndsledamöterna är inte
involverade i riskanalys eller prioritering av kontroller men har möjlighet att lämna
synpunkter i samband med att planen antas.
Nämnderna fastställde internkontrollplanen för 2021 under sammanträden för
respektive nämnd i juni i år. De processer/rutiner som ska kontrolleras är indelade i
områdena ekonomi, nämnd och HR. Följande processer/rutiner är inkluderade i planen:


Uppföljning av kostnader och intäkter (ekonomi)



Attestreglementet (ekonomi)



Förebyggande arbete kring mutor och korruption (nämnd)



Lönetillägg (HR)



Utdrag ur belastningsregistret (HR)

För respektive process/rutin som inkluderats i planen finns angivet (1) kontrollmoment,
(2) metod, (3) granskningsperiod, (4) ansvarig, (5) sammantagen riskbedömning samt
(6) risk- och väsentlighetsvärdering. Av planen framgår att resultatet av
kontrollaktiviteterna ska återrapporteras till utbildningsdirektör samt nämnd i samband
med årsbokslutet.
14
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Internkontrollplanen innehåller en mall för respektive kontrollpunkt för genomförande av
kontroller där information såsom hur kontrollen genomfördes och resultatet ska fyllas i.
Det finns även instruktioner för hur mallen ska fyllas i samt hur urval/stickprov ska
genomföras.
Uppföljning och återrapportering till nämnd
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Uppföljningen av nämndernas internkontroll har följts upp under året allt eftersom
kontrollerna har genomförts. I nämndernas gemensamma internkontrollplan fanns fem
kontrollpunkter. Återrapportering av en kontrollpunkt skedde i september 2020 och
återrapportering av tre kontrollpunkter skedde i februari 2021. Av återrapporteringen
framgår (1) en beskrivning av bakgrund till kontrollpunkten, (2) resultat, (3) bedömning
samt (4) rekommenderade åtgärder alternativt information om att förvaltningen ska
återkomma med rekommenderade åtgärder. För tre av fyra kontrollpunkter lämnades
förslag på rekommenderade åtgärder för att hantera brister.
En av kontrollpunkterna, uppföljning av kostnader och intäkter, har inte
återrapporterats. Vid intervju framkom att det inte var en ”vanlig” kontrollpunkt utan en
beskrivning av hur nämnderna och förvaltningen arbetar med månadsuppföljningar för
att följa kostnader och intäkter.
3.3.3.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i stort följer regionens riktlinjer för intern kontroll.
Nämndernas gemensamma internkontrollplan har ett fokus på ekonomiska kontroller
och HR-kontroller medan det saknas kontroller kopplade till verksamhet/kvalité.
Riskanalysen och prioriteringen av internkontrollpunkter bör ses över för att säkerställa
att syftet med den interna kontrollen uppfylls.
Vi anser att nämnderna bör anta en internkontrollplan per nämnd med nämndspecifika
kontrollpunkter i planen. Det är förståeligt att nämnderna har beslutat att anta en
gemensam plan då de har en gemensam förvaltning. Dock finns det risk att
nämndspecifika risker inte uppmärksammas i en gemensam plan.
Vidare anser vi att nämndernas ledamöter bör ha ett mer aktivt deltagande i riskanalys
och prioritering av vilka kontroller som inkluderas i internkontrollplanen.
Vi ser positivt på att kontrollpunkterna återrapporteras löpande till nämnderna allt
eftersom rapporter färdigställs. Vi saknar dock en samlad återrapportering av
uppföljningen av den interna kontrollen.
Enligt vår bedömning bör internkontrollplanen antas av nämnden tidigare på året, efter
att regionstyrelsen har antagit sin internkontrollplan. Genom att anta planen tidigare
och genomföra kontroller löpande kan eventuella brister upptäckas och åtgärder vidtas
tidigare.
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3.3.4

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Nämndens internkontrollplan har tagits fram med utgångspunkt i en riskanalys. Av
intervjuer framgår att samtliga chefer inom nämndens verksamheter ansvarar för att ta
fram förslag på relevanta kontrollpunkter utifrån risker i verksamheterna. Förvaltningen
tar även hjälp av revisionsrapporter och andra granskningar för att identifiera
eventuella risker. Vid intervjuer lyfts att arbete med riskanalyserna kan utvecklas. Det
beskrivs att det finns en ambition att börja jobba med en tydligare och mer enhetlig
metod för riskanalys.
Ett förslag till internkontrollplan tas först upp i förvaltningens ledningsgrupp och lyfts
sedan till nämnden för beslut. Nämnden är inte involverad i riskanalysen eller
framtagande av förslag till internkontrollplan men kan göra tillägg till planen och även
lyfta områden under året som är aktuella att inkludera i kommande internkontrollplaner.
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde den interna kontrollplanen för 2021 under
sammanträdet i januari. Följande kontrollpunkter är inkluderade i planen:


Referenstagning vid rekrytering av medarbetare



Registrering vid in- och utskrivningsprocessen



Implementering av intygstaxa



Avtalstrohet för varor och tjänster

Kontrollpunkterna beskrivs kortfattat i textform samt i en tabell. Av tabellen finns för
respektive kontrollpunkt angivet (1) process, rutin/system, (2) kontrollmoment, (3)
kontrollmetod och (4) kontrollansvar.
I samband med antagande av internkontrollplanen beslutade nämnden att
återrapportering ska ske i samband med redovisning av 2021 års
verksamhetsberättelse.
Uppföljning och återrapportering till nämnd
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Uppföljningen av internkontrollplanen 2020 godkändes av nämnden vid sammanträdet i
februari i år. I uppföljningen framgår information om (1) hur kontrollerna har
genomförts, (2) resultat, (3) bedömning, tillfredsställande/inte tillfredsställande samt (4)
förslag på åtgärder.
I uppföljningen har förslag på åtgärder lämnats för 5 av 8 kontrollpunkter.
Nämnden beslutade att godkänna rapporten samt att ge förvaltningen i uppdrag att
återkomma med redovisning av de 5 kontrollpunkter som kräver åtgärder i samband
med redovisning av internkontrollplan 2021.
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3.3.4.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att hälso- och sjukvårdsnämnden i stort följer regionens riktlinjer för
intern kontroll. Nämndens internkontrollplan täcker in flera olika områden såsom
ekonomi, verksamhet och personal. Vi bedömer dock att arbetet med riskanalyser kan
utvecklas. Nämndens ledamöter kan ha ett mer aktivt deltagande i riskanalys och
prioritering av kontrollpunkter. Vidare bör internkontrollplanen kompletteras med
information om riskbedömning alternativt en riskbeskrivning för respektive
kontrollpunkt.

3.3.5

Miljö- och byggnämnden
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Miljö- och byggnämnden antar internkontrollplan för innevarande år på hösten. Av
intervjuer framgår att planen tas sent på året för att göra det möjligt att ta händelser
som skett under året i beaktande. Förslag till internkontrollplan tas fram efter riskanalys
av förvaltningschefen och ekonomichefen. Planen tas, enligt intervju, eventuellt upp i
ledningsgruppen innan den lyfts till nämnden. Nämnden är inte involverade i riskanalys
eller framtagande av planen men har möjlighet att lämna synpunkter i samband med
antagande.
Då miljö- och byggnämnden vid tidpunkten för då denna granskning genomförs inte har
fastställt en internkontrollplan för år 2021 har vi utgått från nämndens plan för år 2020.
Nämnden fastställde internkontrollplanen 2020 vid sammanträdet i oktober år 2020. De
processer/rutiner som ska kontrolleras är indelade i områdena kvalitet och ekonomi.
Följande processer/rutiner är inkluderade i planen:


Överklaganden (kvalitet)



Inköp (ekonomi)



Delegationsbeslut (ekonomi)

För respektive process/rutin som inkluderats i planen finns angivet (1) riskbeskrivning,
(2) kontrollmoment samt (3) kontrollmetod. Av planen framgår att kontrollerna
genomförs under november/december 2020 och att resultatet ska redovisas för
nämnden i samband med upprättandet av årsredovisningen.
Vid en jämförelse med internkontrollplanen för år 2019 framgår att kontrollområdena
”överklagande” och ”delegationsbeslut” även var inkluderade i denna plan. I planen för
år 2019 fanns även kontrollpunkten ”taxor”. Av intervjuer framgår att kontrollområdet
”överklagande” återkommer då det är ett viktigt område för nämnden att följa
kontinuerligt.
Uppföljning och återrapportering till nämnd
Uppföljningen av internkontrollplanen 2020 återrapporterades till nämnden i en bilaga
till verksamhetsberättelsen. Av uppföljningen framgår (1) beskrivning av resultatet av
kontrollerna, (2) vilka eventuella brister/fel som framkommit samt (3) åtgärder vid
brister/fel.
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Uppföljningen av överklaganden är omfattande och inkluderar överklaganden inom
miljöbalken och livsmedelslagen samt överklaganden inom PBL 3. Det saknas en tydlig
bedömning av om resultatet av kontrollen är tillfredsställande eller ej, åtgärder
kopplade till kontrollen finns dock angivna. Resultatet av övriga kontrollpunkter
uppvisade inga brister.
3.3.5.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att nämnden följer regionens riktlinjer för intern kontroll. Nämndens
ledamöter bör dock vara mer aktiva i arbetet med riskanalys och prioritering av
kontrollpunkter.
Internkontrollplanen för 2020 innehåller endast tre kontrollpunkter varav två även var
inkluderade i kontrollplanen för 2019. Vi noterar att kontrollpunkten ”överklaganden” är
omfattande men anser ändå att nämnden bör se över möjligheten att utveckla
internkontrollplanen något. Beslut att inkludera ytterligare internkontrollpunkter bör
dock vara förankrade i en riskanalys samt en analys av nyttan av kontrollerna i relation
till kostnaden att genomföra dessa.
Enligt vår bedömning bör internkontrollplanen antas av nämnden tidigare på året, efter
att regionstyrelsen har antagit sin internkontrollplan. Genom att anta planen tidigare
och genomföra kontroller löpande kan eventuella brister upptäckas och åtgärder vidtas
tidigare.

3.3.6

Patientnämnden
Patientnämnden har inte antagit en internkontrollplan. Av intervju framgår att den
interna kontroll som genomförs som en del av verksamhetens löpande arbete 4
återrapporteras till nämnden kontinuerligt vid sammanträden, i delårsrapport och
årsredovisning. Då nämndens kansli består av endast två medarbetare, en
verksamhetsledare och en handläggare, finns en ambition att minska administrationen
där det är möjligt.
Det finns inte något formellt beslut på att patientnämnden ska vara undantagna från
riktlinjerna för intern kontroll.

3.3.6.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att patientnämnden inte följer regionens riktlinjer för intern kontroll då
en internkontrollplan inte finns framtagen. Patientnämnden är dock en nämnd med en
liten budget och få medarbetare vilket gör att det finns ett behov av att väga kostnader
mot nytta. Vi kan konstatera att uppföljningar av nämndens verksamhet genomförs, om
än inte som en del av en internkontrollplan.

3
4

Plan- och bygglagen
Med löpande intern kontroll avses här t.ex. ekonomiska uppföljningar och uppföljningar av kvalité.
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3.3.7

Socialnämnden
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Socialnämndens internkontrollplan tas fram med utgångpunkt i resultatet av
föregående års kontroller samt områden där det bedöms finnas risk för brister. Av
intervjuer framgår att det genomförs risk- och väsentlighetsanalyser på förvaltningen,
framför allt inom områdena ekonomi och upphandling, men att dessa inte
dokumenteras i detalj eller med ett riskvärde. Inom området ekonomi har ekonomer,
controller och ekonomichef gått igenom förvaltningens resultaträkning och utifrån
denna analyserat vilka områden som är relevanta att inkludera i internkontrollplanen.
Ekonomichefen har även en sittning tillsammans med HR-chefen inför framtagande av
plan. I intervjuer uttryckts det att det finns ett behov av att utveckla arbetet med
riskanalysen och att kontroller framför allt rörande kvalitet/verksamhet kan förbättras.
Förslag till internkontrollplan antas av nämnden. Nämnden är inte involverad i
riskanalys eller prioritering av kontrollpunkter men har möjlighet att lämna synpunkter i
samband med antagande av plan. Under året, i samband med dragningar av andra
ärenden, kan nämnden lämna synpunkter om områden som de vill lyfta i kommande
internkontrollplan.
Socialnämnden fastställde den interna kontrollplanen för 2021 under sammanträdet i
mars i år. De processer/rutiner som ska kontrolleras är indelade i områdena ekonomi
och kvalitet. Följande processer/rutiner är inkluderade i planen:


Upphandling: upphandlingsförfarande, avtal och pris (ekonomi)



Momskontroll fakturor (ekonomi)



Inköpskort (ekonomi)



Sekretessklassade fakturor (ekonomi)



Efterlevnad av överenskommelser (kvalitet)

För respektive process/rutin som inkluderats i planen finns angivet (1) ansvarig för
kontroll, (2) beskrivning av kontrollmoment som ska utföras, (3) granskningsperiod för
när granskning genomförs samt (4) metod, dvs. om granskningen sker genom ett urval
eller om samtliga berörda granskas. Av planen framgår att resultatet av
kontrollaktiviteterna ska återrapporteras till nämnden. Det framgår dock inte när
återrapportering till nämnd ska ske.
Vid en jämförelse med föregående års internkontrollplan kan vi konstatera att det är
samma processer/rutiner som kontrolleras båda åren, med undantag för
sekretessklassade fakturor som tillkom 2021. Kontrollpunkterna inköpskort samt
efterlevnad av överenskommelser återkommer i planen för att det framkom brister i
samband med internkontrollen 2020. Inom kontrollpunkterna upphandling samt
momskontroll har typen av fakturor som kontrolleras ändrats för att täcka in andra
områden 2021 än de som kontrollerades 2020. Av intervjuer framgår att
internkontrollpunkterna där det framkommit brister ofta finns kvar i planen för att följas
upp igen kommande år.
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Uppföljning och återrapportering till nämnd
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Uppföljningen av internkontrollplanen 2020 godkändes av nämnden vid sammanträdet i
februari i år. Av uppföljningen framgår (1) vilka kontrollmoment som genomförts, (2)
bedömning, godkänt eller icke godkänt, (3) observerade förbättringar i jämförelse med
tidigare år samt (4) vilka åtgärder som vidtas med anledning av observerade brister.
Det görs även en bedömning av om internkontrollpunkten bör inkluderas i kommande
års internkontrollplan.
Av intervjuer framgår att uppföljningen till nämnden normalt sker en gång per år men
att det för vissa kontrollpunkter ibland även kan ske uppföljning på halvårsbasis.
Resultatet av uppföljningen visar att 2 av 4 kontrollpunkter uppvisar brister. Samtliga
kontrollpunkter rekommenderas att inkluderas i kommande års internkontrollplan.
3.3.7.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att socialnämnden i stort följer regionens riktlinjer för intern kontroll.
Nämndens ledamöter bör dock vara mer aktiva i arbetet med riskanalys och prioritering
av kontrollpunkter. Vidare bör internkontrollplanen kompletteras med information om
riskbedömning alternativt en riskbeskrivning för respektive kontrollpunkt samt
information om uppföljning/återrapportering till nämnd.
Internkontrollplanen har ett fokus på ekonomiska kontroller men har färre kontroller
kopplande till verksamhet/kvalité och personal. Riskanalysen och prioriteringen av
internkontrollpunkter bör ses över för att säkerställa att syftet med den interna
kontrollen uppfylls.

3.3.8

Tekniska nämnden
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Tekniska nämndens internkontrollplan tas fram med utgångspunkt i en riskanalys
genomförd av förvaltningens ledningsgrupp. Förslag till plan antas av nämnden.
Nämnden är inte involverad i riskanalys eller prioritering av kontrollpunkter vid
framtagande av internkontrollplan men kan komma med synpunkter på planen vid
antagande. Av intervjuer framgår att nämnden diskuterar risker i verksamheten
löpande under året i samband med dragningar av andra ärenden.
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Tekniska nämnden fastställde den interna kontrollplanen för 2021 under sammanträdet
i juni. Följande processer/rutiner är inkluderade i planen:
-

Avtalstrohet

-

Investeringsverksamhet

-

Dokumentation vid direktupphandling

-

Beloppsgränser vid direktupphandling

-

Regelefterlevnad avseende dokumentation vid upphandling

-

Bisyssla

Internkontrollpunkterna är sammanställda i en tabell. För respektive kontroll framgår (1)
vilken rutin det rör, (2) kontrollmål och (3) kontrollmetod. Av protokollet framgår att
resultatet av kontrollerna ska genomföras under perioden september-oktober 2021.
Resultatet ska redovisas för nämnden i november månad.
Vid en jämförelse med föregående års internkontrollplan kan vi konstatera de två
processer/rutiner som uppvisade brister vid 2020 års kontroll även inkluderats i 2021
års internkontrollplan.
Uppföljning och återrapportering till nämnd
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Uppföljningen av internkontrollplanen återrapporterades till nämnden vid sammanträde
i december 2020. Resultatet av kontrollerna presenteras i en rapport daterad 2020-1026. Rapporten innehåller en sammanfattning av resultatet i en tabell där (1) rutin, (2)
kontrollmål, (3) kontrollmetod samt (4) resultat framgår.
Resultatet av uppföljningen visar att 5 av 6 kontrollpunkter uppvisar brister. Resultatet
för respektive kontrollpunkter kommenteras i rapporten men det görs inte en tydlig
bedömning av resultatet. Av kommentarerna framgår i vissa fall förslag på åtgärder.
Rapporten innehåller även en kort uppföljning av de kontrollpunkter från föregående
års internkontrollplan som uppvisade brister.
3.3.8.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att tekniska nämnden i stort följer regionens riktlinjer för intern
kontroll. Nämndens ledamöter bör dock vara mer aktiva i arbetet med riskanalys och
prioritering av kontrollpunkter. Vidare bör internkontrollplanen kompletteras med
information om riskbedömning alternativ en riskbeskrivning för respektive kontrollpunkt.
Enligt vår bedömning bör internkontrollplanen antas av nämnden tidigare på året, efter
att regionstyrelsen har antagit sin internkontrollplan. Genom att anta planen tidigare
och genomföra kontroller löpande kan eventuella brister upptäckas och åtgärder vidtas
tidigare.
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Vidare anser vi att internkontrollrapporten kan kompletteras med en tydlig bedömning
av resultatet av respektive kontroll. Det är dock positivt att nämnden i
återrapporteringen år 2020 även fick en kortfattad uppföljning av de kontrollpunkter
som uppvisade brister föregående år.

3.3.9

Överförmyndarnämnden
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Överförmyndarnämndens internkontrollplan tas fram av nämndens kansli. Av intervjuer
framgår att det inte genomförs någon strukturerad riskanalys inför framtagande av
internkontrollplan. Kansliet är litet, fyra medarbetare, och det uppges finnas en god
kännedom om vilka områden som är relevanta att inkludera i planen även utan en
riskanalys.
Överförmyndarnämnden fastställde den interna kontrollplanen för 2021 under
sammanträdet i december 2020. Följande kontrollpunkter är inkluderade i planen:


Efterlevnad av dataskyddsförordningen GDPR



Förnyad översyn av interna arbetsrutiner



Effektiviserad granskning av årsräkningar

Kontrollpunkterna beskrivs kortfattat i textform. Det saknas information om riskanalys,
ansvar för genomförande samt information om när och hur uppföljning/återrapportering
till nämnd ska ske.
Vid en jämförelse med internkontrollplanen för år 2020 kan vi konstatera att den
innehåller samma internkontrollpunkter. Vad som ska kontrolleras inom respektive
kontrollpunkt varierar dock mellan internkontrollplanerna. Internkontrollplanen för år
2021 är inte en kopia av planen från 2020 utan en utveckling/fortsättning av denna.
Uppföljning och återrapportering till nämnd
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Uppföljningen av internkontrollplanen 2020 återrapporterades till nämnden i en bilaga
till verksamhetsberättelsen. Uppföljningen består av kortfattade beskrivningar av de
kontroller/det arbete som har skett i relation till respektive kontrollpunkt.
Det saknas bedömning av om resultatet av kontrollerna är godkänt eller inte. Brister
har upptäckts inom en kontrollpunkt, det beskrivs att dessa har åtgärdats men det
framgår inte hur omfattande bristerna är.
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3.3.9.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att överförmyndarnämnden delvis följer regionens riktlinjer för intern
kontroll. Internkontrollplanen och uppföljningsrapporten är kortfattade och saknar en
del av den information som dessa dokument bör innehålla enligt regionens riktlinje.
Internkontrollplanen är inte baserad på en strukturerad risk- och väsentlighetsanalys. Vi
anser att nämnden bör vara mer aktivt delaktig i riskanalys och prioritering av
kontrollpunkter för internkontrollplanen.
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4

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsens
och nämndernas arbete med intern kontroll inte är tillräckligt.
Granskningen visar på att regionstyrelsen och majoriteten av nämnderna har ett i stort
fungerande arbete med intern kontroll men att det finns utvecklingspotential. I
dagsläget varierar det mellan nämnderna när internkontrollplanerna antas, hur
planerna är utformade och hur rapporterna är utformade. Regionens
internkontrollarbete kan bli mer sammanhållet och enhetligt med gemensam
övergripande tidsplan och gemensamma mallar för planer och rapporter. Det finns flera
goda exempel på utformning av planer, rapporter och årshjul hos nämnderna och
styrelsen i regionen som kan användas regionövergripande.
Vidare visar granskningen att det finns ett behov av att utveckla arbetet med risk- och
väsentlighetsanalys. Det finns idag ingen uttalad metod för riskanalys.
Vi anser att kraven på nämndernas och styrelsens involvering i risk- och
väsentlighetsanalys och framtagande av internkontrollplan kan förtydligas för att
säkerställa att det finns en samsyn i regionen. Styrelsen och nämnderna kan även med
fördel tydliggöra vid framtagande av rutiner för planering och uppföljning av intern
kontroll på vilket sätt och i vilken utsträckning de förtroendevalda ska delta i risk- och
väsentlighetsanalys och framtagande av internkontrollplan. De förtroendevaldas
delaktighet i risk- och väsentlighetsanalysen är av vikt då de dels är ansvariga för den
interna kontrollen, dels att de kan ha ett annat perspektiv på risker än förvaltningen.
Om de förtroendevalda inte deltar aktivt i analysen finns en risk att detta perspektiv inte
fångas upp.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen att:
-

Föreslå regionfullmäktige att besluta om ett internkontrollreglemente eller
motsvarande.

-

Ta fram gemensamma mallar för planering och uppföljning av internkontroll.

-

Ta fram ett gemensamt årshjul för internkontroll.

-

Ta fram anvisningar för genomförande av risk- och väsentlighetsanalys.

Vi rekommenderar regionstyrelsen och samtliga nämnder att
-

Kontinuerligt utbilda tjänstepersoner och nämndernas/styrelsens ledamöter i
internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys.

-

I större utsträckning involvera ledamöterna i risk-och västenlighetsanalysen
samt prioritering av kontrollpunkter till internkontrollplanen.

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att:
-

Respektive nämnd antar en egen internkontrollplan som inkluderar
nämndspecifika risker och kontroller.
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Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, tekniska nämnden samt miljö- och byggnämnden att:
-

Anta internkontrollplan tidigare på året.

Vi rekommenderar patientnämnden att:
-

Årligen ta fram och besluta om en internkontrollplan baserad på en risk- och
väsentlighetsanalys.

Datum som ovan
KPMG AB

Anders Petersson
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Lovisa Jansson
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
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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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/17
1 december 2021

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delegationsbeslut. Anmälningsärende
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Beslut gällande inackorderingsbidrag. Beslut fattat av antagningshandläggare Camilla
Solnes. Beslut fattat i sept-okt 2021 (GVN 2021/17:19)
Beslut gällande kursdagar. Beslut fattat av HR-chef Eva Edin. Beslut fattat i sept
2021 (GVN 2021/17:21)
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