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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Jimmy Söderström, ekonomichef

Ärende GVN 2022/5
Datum 14 mars 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2022. Månads- och
delårsrapporter
Förlag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Sammanfattning

Nämndens resultat för perioden januari till februari 2022 visar ett positivt
resultat på 48,7 miljoner kronor i jämförelse med 2021 har resultat förbättrats
med 33,9 miljoner kronor. När resultatet justeras för inkomna statsbidrag på
vuxenutbildningen blir nämndens resultat positiv på 4,8 miljoner kronor.
Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan det med
hjälp av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå
resultatmässigt för nämndens verksamheter. Det finns inget krav eller beslut
om att verksamheterna ska inkomma med en prognos för perioden,
förvaltningen och verksamheterna förbereder ekonomin (budget och utfall) för
analys med prognos till delårsrapport 1 (januari till mars).
Ärendebeskrivning
Periodens resultat
Kontostruktur

Budget
Jan Feb
2022

Utfall
Jan Feb
2022

Avvikelse
Jan - Feb
2022

Utfall
JanFeb
2021

Resultat

-56 204

-7 464

48 739

-39 267

42 299

88 211

45 912

50 789

0

1

1

3

Statsbidrag

14 081

59 551

45 470

23 501

Försäljning vara/tjänst

25 261

2 075

-23 187

1 382

Intern resursfördelning

2 161

24 969

22 809

24 015

796

1 616

820

1 888

-98 502

-95 675

2 827

-90 055

INTÄKTER
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter
KOSTNADER
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Personal

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2022/5
Sida 2 (3)

-42 683

-41 202

1 481

-40 292

-3 896

-3 853

43

-3 364

-10 826

-10 170

656

-8 327

Förbrukn. mtrl

-2 279

-1 771

508

-1 325

Lokaler

-9 466

-9 416

50

-8 494

-822

-816

6

-816

-25 431

-24 222

1 209

-23 270

-3 099

-4 226

-1 127

-4 167

Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet

Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Periodens resultat visar på ett positivt resultat på 48,7 miljoner kronor, vilket är
en förbättring jämfört med perioden i förra året då perioden visade ett positivt
resultat på 14,8 miljoner kronor.
Intäkterna är högre för perioden och det är framför allt statsbidrag avseende
vuxenutbildningen, vilket är 36 miljoner mer i jämförelse med föregående år.
Att perioden visar på en positiv avvikelse förklaras av inkomna statsbidrag till
vuxenutbildningen.
Kostnaderna är högre för perioden motsvarande 5,6 miljoner kronor.
Kostnadsökningarna är generell och återfinns mer eller mindre på alla
kategorier, köp av huvudverksamhet och personalkostnader har störst ökning i
belopp. Köp av huvudverksamhet är interkommunal ersättning annan
kommun samt personalkostnader vid vuxenutbildningen och något svag
ökning på arbetsliv och etablering. Att perioden visar på ett överskott, i
förhållande till budget, beror bland annat på en buffert för elevvolymer i den
interna resursfördelningen på motsvarande 2,7 miljoner kronor för helåret
samt att personalkostnaderna redovisar ett överskott.
Periodens resultat, per avdelning
Avdelning
Ordförande

Budget

Utfall

Resultat

-188

-142

46

Utbildningsdirektör

-1 542

-3 237

-1 695

Vuxenutbildning

-4 509

39 433

43 942

Folkhögskolan

-3 136

-536

2 600

Ungdomsverksamhet

-2 803

-1 796

1 007

Arbetsliv och etablering

-3 775

-4 224

-449

Wisbygymnasiet, rektor

166

2 328

2 162

Antagning, interkom. ers.

-6 927

-6 666

261

Inack- och reseersättning

-305

-370

-65

-9 516

-9 019

497

Övergripande kostnader gymnasieskola

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
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-Resursfördelning

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2022/5
Sida 3 (3)

-23 093

-22 709

383

-500

-451

49

-78

-75

4

-56 204

-7 464

48 740

Vuxenutbildning

-4 509

39 433

43 942

1b. Statsbidrag

5 740

49 073

43 334

-10 249

-9 641

608

Övergripande kostnader samtliga
-IT
-Försörjning
Nämndens resultat

Justerat för statsbidrag

Summa
Avvikelse justerad

4 798

Resultatet för perioden per avdelning påminner väldigt mycket om hur det såg
ut i förra året vid samma tid. Det som sticker ut är naturligtvis statsbidragen
för vuxenutbildningen. När utfallet justeras för statsbidragen vid
vuxenutbildningen visar periodens resultat ett positivt resultat på 4,8 miljoner
kronor. De som saknas för perioden är de ramförstärkningar som nämnden
beslutade om vid sammanträdet den 8 december 2021. Ramförstärkningarna
avser särskild utbildning för vuxna 1,3 miljoner kronor (för perioden 208 tkr)
och ungdomsavdelningens projekt ”Ungdomar i offentlig miljö” 2,3 miljoner
kronor (för perioden 379 tkr)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Jimmy Söderström, ekonomichef

Ärende GVN 2022/83
Datum 22 februari 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av resultat från år 2021, verksamheterna
Förlag till beslut

•

att anvisa 168 000 kronor ur nämndens Eget kapital för överföring av
resultat till de avdelningar som redovisat ett positivt resultat för år 2021

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade på sammanträdet den 8
december 2021, GVN§ 97, att ett ekonomiskt överskott per avdelning får
överföras med 10 procent av årsresultatet dock högst 50 000 kronor. Beslutet
har sin grund i hur ett ekonomiskt överskott på verksamhetsnivå tillika
avdelningsnivå skall hanteras i samband med årsbokslut, med möjlighet att föra
med sig delar av överskottet till nästkommande budgetår.
Rutinen som nämnden fastslog för överföring av resultat, innebär att
avdelningarna för år 2022 tilldelas belopp enligt följande tabell
Bokslut
2021

Avdelning

10
procent

Summa att
överföra (tkr)

Vuxenutbildning

183

18

18

Folkhögskolan

-147

-15

0

Ungdomsavdelning

819

82

50

Arbetsliv och etablering

1 150

115

50

Wisbygymnasiet

2 008

201

50

Summa

168

Bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden, överför 168 000 kr av nämndens överskott
i enlighet med beslutad rutin.
Förvaltningen föreslår också att finansiering sker med nämndens Eget kapital.
Nämndens Eget kapital var vid ingången av år 2021 på 16,7 miljoner kronor.
Det egna kapitalet för 2022 är i dagsläget ej fastställt.
Central förvaltning
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Jimmy Söderström, ekonomichef

Ärende GVN 2022/6
Datum 16 mars 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2023 - 2025
Förlag till beslut

Strategisk plan och budget för 2023 – 2025 fastställs, inklusive bilaga 1 - 3

Sammanfattning

Strategisk plan och budget ger besked om gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka
resurser som behövs samt hur de ska finansieras under perioden 2023 - 2025.
Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera
statliga reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar
på vuxenutbildningar och folkhögskola, dels om omfattande reformer inom
gymnasieskolan och vuxenutbildningen, men även förändringar inom den
statliga arbetsmarknadspolitiken och dess påverkan på kommuner och
Arbetsförmedlingen. Dessutom pågår utvecklingsarbeten med att förbättra
samverkan mellan förvaltningar inom Region Gotland samt andra aktörer för
att fler gotlänningar ska komma i arbete eller studier
Andra avgörande utmaningar är hur nämnden ska kunna hantera de
demografiska förändringarna med fler elever samtidigt med färre medborgare i
arbetsför ålder och ett mer osäkert ekonomiskt läge för Region Gotland.
För att lösa utmaningarna med att dels möta behoven av att försörja det
gotländska näringslivet med kompetens och behoven av att ge fler gotlänningar
utbildning och sysselsättning krävs en fortsatt utveckling av samverkan mellan
nämnder, förvaltningar, dels externa aktörer.
Under 2021 har statsbidragen ökat med 6,9 miljoner kronor. Statsbidragen är
en betydande del av nämndens omslutning, nästan 15 procent av omslutningen
täcks av statsbidrag. En ökad riktad statlig resurstilldelning medför på längre
sikt ett ökat beroende av riktade statsbidrag.
Sammanfattningsvis antas uppdragen för nämnden öka då dels utmaningarna
till att matcha arbetssökande med arbetsmarknadens behov av kompetens ökar
liksom de statsbidrag som ska stärka dessa verksamheter, dels att etablering av
nyanlända gotlänningar fortsatt kommer att vara en utmaning vilket även
innebär utvecklingsbehov inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och
folkhögskolan.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2022/6
Sida 2 (2)

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att strategisk plan och budget är upprättad enligt
de anvisningar som getts och i upprättandet av planen har hänsyn tagits till de
ekonomiska utmaningar som såväl regionen som nämnden står inför framöver.
Beslutsunderlag
Strategisk plan och budget 2023 – 2025 inklusive bilagor
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-16

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Region Gotland
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Strategisk plan och budget 2023–2025

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







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

UAF:s kommunala uppdrag





Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23



Arbetsliv och etablering arbetar med arbetsmarknadsinsatser på individnivå och
att ge nyanlända förutsättningar för etablering i det gotländska samhället.
Ungdomsavdelningens uppdrag är att bedriva ungdomsgårdar samt ungkulturhus. Fältfritidsledare ingår med uppsökande uppdrag.
Kulturskolan Gotland är en frivillig verksamhet inom Region Gotland. Uppdraget
är att erbjuda undervisning och aktiviteter för barn, ungdomar och i mån av plats
även vuxna.
Studieförbundens kommunala bidrag hanteras inom ramen för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ansvar. Förening eller enskild kulturutövare kan samarbeta med studieförbund och få hjälp med till exempel lokaler, studiematerial, resor
eller arrangemang av kulturprogram

Skollagen omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (inkl. svenska för invandrare), särskild utbildning för vuxna samt barn och elevhälsan. Skollagen beskriver även det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar.
1
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2. Omvärldsanalys och förväntad utveckling
Det gick två dagar från det att förvaltningen hade veckovisa avstämningar med anledning
av pandemin till att dagordningen byttes till att handla om det geopolitiska läget och frågor
om flyktingmottagande.
Det säkerhetspolitiska läget påverkar och kommer framåt att påverka nämndens verksamheter. På vilket sätt är osäkert. Redan nu ser vi en ökad oro bland elever, deltagare och
medarbetare samt att de första flyktingarna från Ukraina har anlänt till Gotland. Utifrån det
av EU beslutade massflyktdirektivet ökar ansvaret för nämndens verksamheter.
Med verksamhetsberättelsen 2021 i ryggen måste ändå den samlade bilden av nämndens
förmåga att leva upp till statens och samhällets ökade förväntningar vara goda. Resultaten i
våra verksamheter håller en hög nivå.
Region Gotland står dock inför betydande utmaningar beroende på de demografiska förändringarna med fler barn och elever samt färre medborgare i arbetsför ålder. Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna under åren som kommer och får mycket
stor påverkan på hur vi kan säkra likvärdigheten för barn och elever över hela ön. Det
kommer att krävas många typer av åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga. En del i detta
är vikten av att Region Gotland fortsätter ha en balans i lönebilden och fortsätter utveckla
attraktivare arbetsplatser för att så väl behålla befintlig personal som att kunna nyrekrytera.
Statliga reformer och riktade satsningar genom till exempel statsbidrag påverkar i stora delar det utvecklingsarbete som genomförs inom nämndens verksamhetsområde och en del
av inriktningen framåt.
Nämndens verksamheter spelar en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som
nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke, vägledning till utbildning och arbete samt kompetensförsörjningen till arbetslivet. Detta har blivit än mer tydligt under ett
år med pandemi.
Utbildning är en allt viktigare del i arbetsmarknadspolitiken. Vuxenutbildningen har och
kommer fortsätta att ha en betydande roll med att erbjuda olika former och nivåer av utbildning, men även ge möjlighet till kompetensväxling och kompetenshöjande insatser.
Vuxenutbildningens uppdrag har under 2020 utökats med Komvux som särskild utbildning
(tidigare Särvux/Lärvux).

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Trots att arbetslösheten är förhållandevis låg på Gotland så finns det personer som står
långt från arbetsmarknaden. Samtidigt saknar Gotlands företag och arbetsgivare i hög utsträckning den kompetens de behöver i sina verksamheter. Olika arbetsmarknadsinsatser
som till exempel vuxenutbildningar och särskilt riktade insatser mot arbete är därför viktiga
komponenter i detta. Till det kommer att flera yrkesgrupper inom vår förvaltning är bristyrken i hela landet och arbetet med att attrahera till dessa yrkesval och flytt till Gotland är
fortsatt viktigt.
En utmaning framåt är etablering, meningsfullt arbete - studier och att skapa delaktighet
för våra nya medborgare, både kvinnor och män, i vårt gotländska samhälle. Särskilt behöver nyanlända kvinnors situation uppmärksammas och där spelar förskolan en stor roll.
Med fler barn till nyanlända i förskolan ökar kvinnornas möjlighet att välja studier och arbete samt barnens fortsatta möjligheter att lyckas i skolan. Ett lyckats samarbete mellan Arbetsförmedlingen, socialnämnden (SON) och GVN är Vuxkomp, som stärker och vägleder
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individer med försörjningsstöd mot arbete eller studier för att nå eller närma sig egenförsörjning. Målet är att minska tiden vilken man är beroende av försörjningsstöd och att individen skall få en gemensam planering med aktörerna. Arbetet utvärderades under 2020 och
rapporterades till berörda nämnder. Båda nämnder ansåg att verksamheterna var gynnsam
för det övergripande målet att få fler gotlänningar i yrkesverksam ålder i arbete och att
verksamheten skall fortgå.
Förberedelser för att möta det ökade antalet elever i gymnasieskolan den kommande 10årsperioden behöver inledas redan nu. Bedömningen är att elevökningen kan hanteras
bland annat med hjälp av schemaförändringar för att kunna nyttja lokalerna effektivare,
dock förutsätter detta en förändring och samordning av den lokala kollektivtrafiken.
Det av regionfullmäktige fastställda effektiviseringsuppdraget, på 1,9 miljoner kronor, är
känt och kommunicerat till verksamheterna, arbetet med effektiviseringar kopplat till besparingar har pågått under flera år. Nämnden har beslutat att hantera effektiviseringen som
generell vilket påverkar alla verksamheter inom nämndens områden vilket motsvarar cirka
0,8 procentenheter av verksamheternas budget år 2022. Åtgärder eller andra förutsättningar
som påverkar nämnden för att klara verksamheten inom beslutad budget för 2021 är att
budgeten avseende intäkter från Migrationsverket för elever i gymnasiet, har reducerats till
0 (noll) – till en nivå som nästan motsvarar inkommen nettoersättning 2021, förra året gjordes ett negativt resultat på den budgetposten med 2,4 miljoner kronor. Resursfördelningsmodellen har fått ramtillskott med 6,3 miljoner kronor på grund av fler elever i gymnasieskolan. Förstärkning av grundbeloppet har gjorts med 4,4 miljoner kronor och utöver detta
så har nämnden en elevbuffert på 2,7 miljoner kronor, avser en beredskap för en eventuell
ökning av antalet elever i gymnasieskolan.
Avdelningen arbetsliv och etablering har fått ramtillskott med två miljoner kronor 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. Arbetsliv och etablering har dessutom fått ytterligare ramförstärkning med
två miljoner kronor för aktiva arbetsmarknadsinsatser. Det generella ramtillskottet på en
miljon kronor har fördelats mellan Vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna
600 000 kronor samt 400 000 kronor till förstärkning av grundbeloppet till gymnasieskolan.
2.1 Vuxenutbildning

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Förändrat uppdrag och förändrade förutsättningar
Under 2021 har det skett förordningsändringar avseende statsbidrag regionalt yrkesvux.
En av de större förändringarna är villkoren för kombinationsutbildningarna. Bidragsnivån
höjs och medfinansieringskravet tas bort vilket är en tydlig signal från staten att man vill att
kommunerna prioriterar utbildningsformen.
Regeringen lämnar i propositionen Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande förslag
som syftar till att validering inom kommunal vuxenutbildning (Komvux) i högre grad ska
tillgodose de behov som finns på arbetsmarknaden och hos enskilda. Med förbättrad validering ökar möjligheterna att tillvarata det kunnande som individen tidigare har förvärvat.
Detta bidrar till en effektivare kompetensförsörjning, en snabbare etablering på arbetsmarknaden och ökade möjligheter till omställning under arbetslivet.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Riksdagen sa nyligen ja till regeringens förslag i propositionen En sammanhållen utbildning för
nyanlända som har utbildningsplikt. Nu har regeringen beslutat om närmare föreskrifter om
utformningen av den sammanhållna utbildningen och innehållet i planen för utbildningen.
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I förordningen om vuxenutbildning tydliggörs det att utbildningen ska utformas utifrån de
nyanlända elevernas utbildningsbehov. Vid utformningen av utbildningen ska kommunen
samverka med Arbetsförmedlingen och andra berörda aktörer såsom regionen, andra kommuner och enskilda utbildningsanordnare.
Utbildningen ska innehålla svenska för invandrare, orienteringskurser och kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Även andra insatser som är gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling ska kunna ingå. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti 2022.
Pandemin, vuxenutbildningen
Pandemins effekter på arbetsmarknaden och en minskad benägenhet att förflytta sig hos de
unga vuxna samt ökade möjligheter till försörjning under studietiden har lett till att fler
medborgare under perioden 2020–2021 sökt sig till utbildning. Denna ökning har varit
märkbar inom alla områden av vuxenutbildning.
Den ökade arbetslösheten har genererat en större efterfrågan av utbildningsinsatser. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att anvisa till reguljära studier vilket innebär att även de
målgrupper som inte på egen hand söker sig till studier kan bli anvisade till att studera.
Samverkan inom ramen för Delegationen för unga och nyanlända till arbete kommer ha
fortsatt stor de närmaste åren. Förutom Arbetsförmedlingen är även Arbetsliv och etableringen samt Socialförvaltningen viktiga samarbetspartner.
Här nedan en sammanställning av de senaste årens elevantal.
Antal

2021

2020

2019

89

89

108

Gymnasial Vux

727

530

394

Totalt

816

619

502

Grundläggande Vux

Not

Totalt antal genomförda poäng delat med 800 poäng, helårsstudier

Antal

2021

2020

2019

SFI

506

514

402

Grundläggande Vux

273

241

245

Gymnasial Vux

1 932

1 636

1 239

Totalt

2 711

2 391

1 886

Not

Antal studerande inklusive upphandlad verksamhet

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Behörighetsgivande utbildningar, vuxenutbildningen
En fullständig gymnasiekompetens är av avgörande betydelse för att senare få en förankring på arbetsmarknaden och samtidigt minska behovet av bidrag. Efterfrågan på behörighetsgivande kurser på gymnasial nivå har de senaste åren ökat. Att studera behörighetsgivandekurser är en rättighet och i takt med att behovet ökar stiger kommer behovet av lärarresurs samt pedagogiskt stöd att öka.
Ett nytt avtal med utbildningsleverantör av gymnasiala kurser på distans kan även komma
att påverka kostnaderna under perioden. Upphandling påbörjas under 2022 och nytt avtal
träder i kraft i januari 2023.
Yrkesutbildningar för vuxna (Yrkesvux och Yrkeshögskola)
Att Komvux har ett mer utpekat uppdrag avseende kompetensförsörjning innebär att såväl
det kommunala som det regionala uppdraget behöver ha en mer långsiktig plan avseende
finansiering. Statsbidrag avseende yrkesutbildningar innefattar fortsatt en medfinansiering
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på 3/7 vilket motsvarar cirka 42 procent och i takt med att behoven av yrkesutbildningar
ökar inom de flesta yrkesområden behöver ramtilldelningen ytterligare ses över. Äldreomsorgslyftet är ett av de tydligaste exemplen på hur Vuxenutbildningen på kort tid behövt
växla upp. För att möjliggöra liknande insatser med kort varsel behöver det finnas en
grundorganisation som sedan går att komplettera efter behov.
Ett nytt avtal med utbildningsleverantör av gymnasiala kurser på distans kan även komma
att påverka kostnaderna under perioden. Upphandling påbörjas under 2022 och nytt avtal
träder i kraft januari 2023. Även övriga avtal med utbildningsleverantörer av naturburksutbildningar, el-utbildningar samt yrkesförarutbildningar löper ut under perioden vilket också
kan komma att påverka kostnaderna.
Yrkeshögskola är nationellt en växande utbildningsform. Region Gotlands senaste ansökningar har inte beviljats. Utbildningsledaren för yrkeshögskolan har i stället fått i uppdrag
av Regionstyrelseförvaltningen att vara Region Gotlands representant i det nationella ESFprojektet Valideringslyftet under ledning av Myndigheten för Yrkeshögskolan. En ny ansökan kommer arbetas fram och satellitortsutbildningar knyts till Lärcentrum-verksamheten.
Detta genererar inte några intäkter men tillgängliggör utbildningsinsatser till Gotland
Yrkesutbildningsinsatserna som beskrivs här ovan kan ses som såväl en kommunal som regional angelägenhet inte minst kopplat till RUS 2040.
Svenska för invandrare (SFI), vuxenutbildningen
Att erbjuda nyanlända elever en utbildning av god kvalitet är en stor utmaning för skolväsendet. Den långsiktiga trenden att vuxenutbildningen fått allt fler utlandsfödda studerande
har fortsatt. Det är viktigt att betona att andelen nyanlända elever även resulterar i ökade
kostnader för pedagogiskt stöd och studie- och yrkesvägledning i verksamheten.
Pandemin har inte minskat behoven utan snarare ökat. Arbetsförmedlingen på Gotland signalerar att det är bland de utrikesfödda med kort utbildning som man befarar långvarig arbetslöshet vilket innebär att det är en allt större efterfrågan av inte bara svenska för invandrare utan även så kallade kombinationsutbildningar, yrkesvux, SFI och SVA.

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Många av de som idag anvisas till Gotland har låg utbildningsbakgrund. Till viss del kompenseras vuxenutbildningen för ökade kostnader genom etableringsersättningen. Det bör
be-aktas att flera av dessa elever inte kommer hinna bli klara med sin utbildning inom ramen för etableringen som är på två år.
En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt
I propositionen föreslår regeringen att det införs en skyldighet för kommunerna att inom
den kommunala vuxenutbildningen tillhandahålla en sammanhållen utbildning för de som
tar del av det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare och som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete
under tiden i programmet. Förslaget innefattar ändringar i 20 kap. och 21 kap. skollagen.
Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag och ändringarna i skollagen träder i kraft den
1 augusti 2022.
Det är i skrivande stund oklart huruvida kommunerna kommer kompenseras med generella
statsbidrag i och med denna lagändring.
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Lärcentrum, vuxenutbildningen
Behovet av lärcentrum-verksamheten förväntas öka i och med det ökade behovet av kompetensförsörjning. Detta generar ett behov av studie- och yrkesvägledning, pedagogiskt
stöd samt tentamensservice.
En resursförstärkning behöver göras kopplat till Lärcentrum vilket skulle innebära att ett
mer långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete dels kopplat till elever på Vuxenutbildningen,
dels för att tillgängliggöra högre utbildning såsom yrkeshögskola och högskole- och universitetsstudier. Utifrån ö-läget är detta av allra största vikt då distansstudier spås bli än vanligare framöver. Då detta uppdrag kan ses som både kommunalt och regionalt är det av
största vikt att finansieringen ej enbart är kommunal utan även regional.
Inom ramen för Lärcentrum-verksamheten skulle även validering kunna samordnas.
2.2 Folkhögskolan

Grundförutsättningar, folkhögskolan
Från och med 2020 arbetar folkhögskolan med kraftigt reducerade resurser beroende på en
minskad regional budgetram. Nerdragningen infördes samtidigt som staten förväntade sig
ytterligare utbildningsinsatser med nya yrkesutbildningsplatser för personer som saknade
sysselsättning och stod utanför arbetsmarknaden. Folkhögskolan räknar med att förutsättningarna inför 2023 kommer att innebära nya statliga satsningar med ytterligare utbildningssatsningar. Folkhögskolans ramtilldelning är så låg att det är svårt att tillskapa nya utbildningsplatser.

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Pandemin och Folkhögskolan
Reserestriktioner och begränsningar utifrån Pandemin drabbade folkhögskolans externa
kurs och konferensutbud i stor omfattning under 2020/21. Flera kurser och erbjudande till
externa studerande ställdes in och fick kännbara effekter på volymerna och på ekonomin.
Samtidigt har den ökande arbetslösheten skapat en tydlig efterfrågan på utbildningsinsatser.
Regeringen har gett ett tydligt uppdrag till Arbetsförmedlingen att anvisa till reguljära studier, vilket innebär att även de målgrupper som inte på egen hand sökt sig till studier kan
bli anvisade till att studera. Kombinationen av pandemieffekter och Arbetsförmedlingens
omorganisation innebar en olycklig kombination och förlusten av upparbetade relationer
och kunniga handläggare har fått märkbara effekter. Folkhögskolan samarbetar med AF,
Socialförvaltning och arbetsmarknadsenheten för att nå de grupper som står långt från arbetsmarknaden och i försöken möta behoven i samhället.
Reguljära utbildningar, folkhögskolan
Folkhögskolans utbildningsutbud vänder sig till gotländska studerande men är öppna för
sökande från andra delar av landet. Utbildningarna håller över lag mycket hög kvalitet och
har stabilt antal sökande. Alla utbildningar är studiemedelsberättigade. Folkhögskolans allmänna linje tar emot studerande som inte tidigare har fullföljt sina gymnasiestudier och ca
70 procent av de studerande får behörigheter och omdömen för att kunna söka vidare till
högre studier. Folkhögskolan bedömer att behovet av utbildningsplatser kommer att öka
under de närmaste åren.
Särskilt anpassade studier för personer med Autismspektra syndrom erbjuds vid Enter som
utgör en särskild del av Allmänna linjen, platserna är avsedda för gotländska studerande
med särskilda behov, antalet platser är översökta om det vore möjligt skulle antalet utbildningsplatser kunna fördubblas. Folkhögskolan har saknat möjligheten att finansiera ett utökat antal platser.
De särskilda utbildningarna, profilkurser är utformade så att de utgör en möjlig väg för
fortsatta studier vid tex. Musikhögskola, konstfack, tillskärarakademi, fotohögskolan etc.
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De flesta av profilkurserna vid Gotlands folkhögskola har ett mycket gott renommé i ett
nationellt perspektiv. De flesta profilkurser ges på gymnasialnivå. Utbildningarna utgör en
betydande del av kompetensförsörjning till de kulturella och kreativa näringarna som verkar
såväl i Sverige som på den internationella arenan.
Yrkesutbildningarna svarar mot ett tydligt kompetensbehov som efterfrågas i de branscher
till vilka utbildningarna riktar sig. I stort sett alla som fullföljer någon av folkhögskolans yrkesutbildningar går vidare ut i arbete. Det finns en stor efterfrågan på Socialpedagoger i det
gotländska samhället och i landet i övrigt. Filmutbildningarna genererar kompetenta medarbetare till filmbranschen. Story manusutbildningen försöker svara mot den stora efterfrågan
av professionella manusförfattare som efterfrågas inom den kraftigt växande branschen.
Det senaste tillskottet är vård och omsorgsutbildningen som sannolikt fyller ett ökat behov
av rekrytering till just äldrevård och omsorgsaktörer.
Sammanställning av de senaste årens antal deltagare (deltagarveckor)
Kurstyp

Kursnamn

1

Allmänna linjen

4

Allmänna linjen, yrkesinriktad

2

Särskilda kurser

22

2021

2020

2019

1 893

1 892

1 864

298

144

0

4 270

6 145

4 196

Särskilda kurser, extra platser

1956

0

2 264

3

Korta kurser / Sommarkurser

145

72

207

9

Uppdragsutbildning

34

17

-

15

SMF- Studiemotiverande fhsk-kurs

96

174

0

26

Svenska från dag 1

0

157

632

21

Etableringskurs

54

0

382

8

SFI, svenska för invandrare

1 649

1 828

2 683

10 395

10 429

12 228

Totalt antal deltagarveckor

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

SFI och etableringskurs, folkhögskolan
Det är viktigt för folkhögskolan att kunna erbjuda nyanlända samhällsmedborgare utbildning på den nivå som de befinner sig. Över hela landet har antalet utlandsfödda ökat på
olika folkhögskoleutbildningar. Att kunna erbjuda SFI undervisning och Svenska från dag
ett är mycket betydelsefullt för det lokala samhället. Vägen till vidare studier går alltid via
SFI och kvalificerad språkinlärning. Från SFI tar sig många av de utlandsfödda vidare på
någon av folkhögskolans utbildningar, antingen högskoleförberedande eller yrkesutbildningar. Den förväntade flyktingströmmen från Ukraina kan komma att kräva utökning av
lokaler och personal.
Särskilda anvisningar, folkhögskolan
Arbetsförmedlingen kan anvisa personer som är inskrivna i någon åtgärd till Folkhögskolans studiemotiverande och förberedande kurser. SMF kurser utgör en av de största arbetsmarknads insatserna i ett nationellt perspektiv. Vidare anvisar AF till etableringskurser eller
annan reguljär utbildning på folkhögskola för vissa nyanlända invandrare, genom den så
kallade utbildningsplikten. Efter omorganisationen av AF och implementeringen av nya
LOV aktörer har anvisningsförfarandet haltat betydligt.
Ökad sysselsättning och integration, folkhögskolan
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Folkhögskolan bidrar till ökad sysselsättning och minskad segregation genom att ge breda
kunskaper och kompetenser som behövs i arbets- och samhällsliv. Uppdraget från såväl
staten som regionen är att tillgängliggöra utbildning för människor som inte kan eller vill
utbilda sig hos andra aktörer och främjar övergångar till arbete och fortsatta studier. Folkhögskolan ser ett ökat antal deltagare med avbruten studiegång eller ofullständiga betyg
från grund och gymnasieskola.
Folkhögskolan som utbildningsform kännetecknas av den pedagogiska miljön som fokuserar på dialog och delaktighet, möten över gränser samt kollektiva lärprocesser. En framgångsfaktor i mötet med studerande som tidigare misslyckats i sina studieformer är möjligheten till småskalighet och individanpassning som främjas av friheten från fastlagda kursplaner. Folkhögskolan förfogar över ett nationellt godkänt system för validering av formell
och reell kompetens som leder till sänkta trösklar för deltagare som platsat i de kursplanestyrda utbildningarna. Det sänker trösklarna för deltagare och förkortar utbildningstiden,
det utgör en viktig del av det komplementära uppdraget.
Folkhögskolan bedömer att behovet och efterfrågan på folkhögskoleplatser kraftigt ökar
när arbetslösheten ökar andra utbildningsformer misslyckas i sina ambitioner, antingen på
grund av pandemin eller snäva regelverk.
Folkhögskolan har korta omställningstider och kan snabbt skapa nya yrkesutbildningar om
behov uppstår i samhälle och näringsliv.
2.3 Ungdomsavdelningen

Ungdomar i den offentliga miljön samt stödinsatser för att främja närvaron i skolan
Under de senaste åren har man sett en ökning av ungdomar som rör sig i offentlig miljö.
Ökningen av individer och grupper i offentlig miljö kan ses som en effekt av bland annat
ett ökat intresse för motorfordon. Det finns också en ökad problematik med alkoholtillgång, droger och andra substanser (bland annat lustgas) samt kriminella nätverk. Denna
bild delas av polis, skola och övriga i OSF (operativt samverkans forum).
Under budgetåret 2022 har Ungdomsavdelningen erhållit ett särskilt bidrag motsvarande
2,3 miljoner kronor av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till två projekt.

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Det ena projektets syfte är att en arbetsgrupp 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. Vara i rörelse och föra samtal
med de unga som rör sig i dessa miljöer. Fokus är att skapa relationer, trygghet och närvaro. Insatsen sker i samarbete med bland annat polisen, socialtjänsten och vårdnadshavare.
Det andra projektet som också har initierats av ungdomsavdelningen ger en möjlighet att
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 bi-
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stå. Ungdomsavdelningen ser att det finns 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”. En arbetsgrupp om fyra personer skapar förutsättningar, vägar och lotsar ungdomar tillbaka till skolan. Detta genom socialpedagogiskt och
metodiskt upplagt arbete. Projektet ligger väl i linje med Regionens mål ”Alla fullföljer
gymnasiet och har goda förutsättningar för ett livslångt lärande”.
Projekttiden för båda dessa projekt är från hösten 2021 till december 2022. Trots att projekten inte är avslutade kan det konstateras att de redan har blivit framgångsrika och gjort
skillnad för målgrupperna. Det finns en önskan om att kunna permanenta verksamheterna
inom ungdomsavdelningen men för detta krävs en utökad rambudget.
Fenix UngKulturhus
Fenix UngKulturhus på Norra Hansegatan 6b i Visby har varit ett kulturhus och en mötesplats för ungdomar mellan 16–25 år. Verksamheten har arbetat med att hjälpa unga vuxna i
deras kulturyttringar men har också funnits som en plats att umgås på. Under februari månad 2022 tömdes hela Fenixhuset på inredning för att ge möjlighet till ett välbehövligt renoveringsarbete. Verksamheten på Fenix är mestadels pausad och personalen är temporärt
flyttad till Puma Ungdomsgård. Ett arbete pågår att hitta ny lämplig lokal till verksamheten
eftersom annan verksamhet kommer flytta in i huset efter renoveringsperioden. Fenix
kommer att behöva extra medel för att bygga upp sin verksamhet igen och etablera sig på
annan plats.
2.4 Arbetsliv och etablering

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Pandemin, arbetsliv och etablering
Arbetsmarknaden på grund av Coronapandemin varit osäker men siffrorna visar att den nu
återhämtar sig i ökat takt. Arbetsförmedlingens senaste siffror visar en arbetslössiffra på 5,6
procent under januari 2022. Det är en minskning mot januari 2021 års siffra på 7,4 procent.
1 544 individer är inskrivna hos Arbetsförmedlingen på Gotland, av de är det 942 personer
som varit arbetssökande 6 månader eller längre. Långtidsarbetslösa och stöd till de målgrupper i behov av sammansatt stöd från både kommun och Arbetsförmedling är prioriterade då de fortsatt har svårigheter att nå arbetsmarknaden och matchas mot lediga jobb. Såväl insatser riktade till individerna som satsningar på att öka arbetet med arbetsgivare krävs
för att lyckas mer effektfullt med uppdraget.
Kompetensförsörjning och anställningar
Utifrån Gotlands demografi och den kompetensförsörjningsutmaning som detta innebär
finns det behov inom hela regionen att bredda rekryteringen för att matcha behovet av
kompetensförsörjning. Beslut om att samtliga förvaltningarna skall ta emot fler personer
som står utanför arbetsmarknaden togs i Regionfullmäktige i juni 2021. Avdelningen för arbetsliv och etablering har i samverkan med projektet NORMA analyserat vad som skapar
förutsättningar för att lyckas med detta tagna beslut. En modell för en sådan organisation
är framtagen av avdelningen för arbetsliv och etablering och NORMA och presenterad för
styrgrupp och samtliga HR-chefer inom Region Gotland. Förslag till beslut gällande modellen skrivs fram i en tjänsteskrivelse skriven av Regionstyrelseförvaltningen.
Arbetslivsinriktad rehabilitering/utredning i arbete
I ovan nämnda arbetsmarknadsutredning konstaterades att det finns behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och kartläggning i arbete av individer som av olika anledningar behöver
utredas i sin förmåga till arbete. Det handlar om individer som behöver etablera sig eller
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återetablera sig i arbetslivet, men som kan ha behov av rehabilitering och anpassning för att
nå egen försörjning. Avdelningen för arbetsliv och etablering har under 2021 påbörjat ett
arbete med att bygga upp denna spetskompetens. Bland annat har riktade hälsofrämjande
och utredande insatser inletts. Bedömningen är att ytterligare satsning på denna insats
skulle göra att fler individer får sin förmåga i arbete utredd och att detta i sin tur skulle
skapa tydligare vägar vidare mot arbete för denna målgrupp.
Arbetsgivarsamordnare
För att lyckas med uppdraget att fler individer i behov av stöd från både Arbetsförmedling
och kommun skall lyckas matchas mot arbete behövs tydliga och samordnade kontakter
med arbetsgivare förstärkas. Avdelningen för arbetsliv och etablering har inlett ett nära
samarbete med projektet Alla behövs på Gotland och resultatet av detta samarbete är att
det finns behov av en arbetsgivarsamordnare. Funktionen som detta uppdrag skulle ha är
att samordna arbetsgivarkontakter i det gotländska näringslivet, stötta arbetsgivare att rekrytera bredare och anställa ur den målgrupp som avdelningen för arbetsliv och etablering
möter samt skapa en funktionell väg ut i den privata arbetsmarknaden. Bedömningen är att
ett ramtillskott motsvarande en tjänst skulle förstärka förutsättningarna för en minskad arbetslöshet hos nyanlända, unga och långtidsarbetslösa som av olika skäl har behov av mer
sammansatt och hållbart stöd för att nå egen försörjning.
2.5 Wisbygymnasiet

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Utbildningsutbud
Gymnasieskolan går en intressant tid tillmötes. Elevkullarna ökar enligt Statisticons prognoser och dimensioneringen av gymnasiets utbildningar kommer sannolikt att marknadsanpassas. I januari överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om att förändra styrningen av gymnasieskolan. Enligt förslaget ska inte bara elevernas efterfrågan vara vägledande för antalet erbjudna utbildningsplatser utan även arbetsmarknadens behov. Detta
förutsätter en gemensam analys av lokala och regionala behov tillsammans med programoch branschråd, avdelningen Regional utveckling, Arbetsförmedlingen och andra aktörer.
Eftersom lokalerna utgör begränsningen för fler elever på flera yrkesprogram, kan reformen på sikt innebära behov av investeringar och verksamhetsanpassningar. Ett helhetsperspektiv är nödvändigt, där samordning och prioriteringar med bland annat Vuxenutbildningen är nödvändig. Detta för att på såväl kort som lång sikt säkerställa kompetensförsörjningen på ön. Förväntningar på samverkan sträcker sig även utanför Gotland. I lagrådsförslaget anges att kommuner ska samarbeta med minst två andra kommuner för att planera
och erbjuda gymnasieprogram i syfte att skapa ett likvärdigt gymnasieutbud över hela landet. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas i utbildning som påbörjas 2025.
Kompetensförsörjning
Ett aktivt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning är avgörande för att säkerställa
tillgången av behörig och legitimerad personal inom gymnasieskolan. Arbetet på Wisbygymnasiet präglas av en helhetssyn med åtgärder på såväl kort som lång sikt. En framgångsrik kompetensförsörjning förutsätter att man kan erbjuda en god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillit till professionerna och en ändamålsenlig organisation. Avgörande är
också att kunna behålla utbildade medarbetare, det gäller såväl pedagogisk personal som
ledning.
För en tillsvidaretjänst som lärare inom gymnasieskolan krävs legitimation. På grund av
bristande tillgång på i första hand yrkeslärare, stödjer och stimulerar Wisbygymnasiet icke-
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behörig pedagogisk personal till lärarlegitimation och ämnesbehörighet. Stödet omfattar
partiell tjänstledighet med lön samt ersättning för rese- och litteraturkostnader under högskoleutbildningen. Skolan erbjuder även en fördjupad professionshandledning för nyanställda som saknar tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete. Ovanstående insatser är helt
avgörande för att upprätthålla skolans höga andel av behöriga lärare. Under de senaste åren
har kostnaderna för insatserna i huvudsak täckts med riktade statsbidrag, men framöver
kan dessa behöva tas av egna medel.
Kunskapstapp och ohälsa
Pandemin har inneburit stora utmaningar för gymnasieskolan. Svåra avvägningar har behövt göras mellan att motverka smittspridning och att begränsa pandemins påverkan på
elevers lärande och psykiska hälsa. Perioder med fjärr- och distansundervisning, den bitvis
höga frånvaron bland elever och lärare samt lärarnas höga arbetsbelastning har haft verkan
på undervisningens kvalitet. Likaså har likvärdigheten i skolan påverkats. Även om särskilt
utsatta elever och elevgrupper såsom elever i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar,
nyanlända elever med flera, så långt det varit möjligt har prioriterats för närundervisning,
har skolans kompensatoriska uppdrag inte varit möjligt att upprätthålla på samma nivå. De
relativt stabila betygsresultaten innebär inte att man kan utesluta att elevernas kunskapsutveckling kan ha påverkats negativt. Det är troligt att lärare har behövt anpassa betygssättningen utifrån förutsättningarna i enlighet med Skolverkets rekommendationer.
Även elevernas psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Begränsningar i socialt umgänge, undervisning på distans och att både kommunala verksamheter och civila organisationer tvingats stänga ner viktiga anläggningar, aktiviteter och funktioner har haft stor
påverkan på ungdomarnas mående, särskilt de som redan tidigare var i utsatta situationer.
Det man upplever är känslor av ensamhet, stress och brist på motivation. Andelen elever
som söker hjälp hos elevhälsan har kraftigt ökat under det senaste året.

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Det är därför viktigt att skolan ges förutsättningar att arbeta systematiskt för att omhänderta de elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen eller vars mående påverkats under
pandemin. Särskilda resurser krävs för elevstödjande insatser i form av extra anpassningar
och särskilt stöd samt nödvändiga förstärkningar av elevhälsouppdraget. En ökad samverkan med andra aktörer såsom socialtjänst, psykiatri m.fl. är nödvändig.
Digitala läromedel
För att säkerställa en tillgänglig lärmiljö behövs såväl tryckta som digitala läromedel i skolan. Från och med höstterminen 2020 är därför digitala läromedel förstahandsvalet på Wisbygymnasiet. Det innebär att kompletteringsköp av enstaka exemplar av tryckta läromedel
är tillåtet, men vid byte ska ett digitalt läromedel väljas. Digitala läromedel har flera fördelar
jämfört med tryckta, till exempel är innehållet alltid uppdaterat och kan anpassas så att det
stimulerar och utmanar varje enskild elev. Även kommande provsituationer kommer i allt
högre grad digitaliseras. De nationella proven kommer vara digitala och utgöra en påtryckande faktor på övriga provsituationer.
Pandemin har påskyndat den digitala utvecklingen på skolan vilket påverkat läromedelsutgifterna. Kostnaden för digitala läromedel är cirka 70 procent högre än för tryckta. Det innebär att skolan kommer att ha signifikant högre kostnader för läromedel under de närmaste åren.
Anläggningsfordon
Vid fördelning av såväl investerings- som reinvesteringsmedel är det viktigt att beakta avdelningens behov utifrån storlek och verksamhet. En otillräcklig tilldelning har medfört att
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skolan idag står med en omodern maskinpark och tvingats ingå dyra leasingavtal för till exempel maskiner och anläggningsfordon, kostnader som belastar Bygg- och anläggningsprogrammets driftsbudget. Detta är något som i förlängningen riskerar äventyra inriktningens
existens. På Bygg- och anläggningsprogrammet överstiger leasingkostnaden en motsvarande
investeringskostnad med ca 1,2 miljon kronor per år. För att över tid säkerställa utbildningen och en långsiktigt hållbar ekonomi på programmet krävs reinvesteringsmedel på 1,6
miljoner kronor var fjärde år. Det innebär en genomsnittlig driftstid för de gula maskinerna
på 20 år.
Samverkan kring elever med problematisk skolfrånvaro
En avsiktsförklaring har upprättats mellan Wisbygymnasiet och avdelningen för arbetsliv
och etablering avseende elever med problematisk skolfrånvaro. Det övergripande målet för
samarbetet är att ungdomar och elever ska stimuleras att påbörja sina gymnasiestudier och
fortsätta när motivationen är låg. Aktiviteter planeras att genomföras varje vecka, som leds
av lärare från introduktionsprogrammen (IM) och ungdomscoacher från kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Med samarbetet öppnas skolan upp för ungdomar som annars inte
hade sökt till gymnasiet eller riskerar problematiska skolfrånvaro. Hälften av deltagarna
kommer att vara elever från IM och hälften ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Indikatorer som kommer att mätas är bland annat antal elever som söker
till IM vid sidan om gymnasieantagningen och antal elever på IM som avbryter sina studier.
Verksamheten börjar i liten skala med endast 12 elever men är skalbar utifall insatserna visar sig vara framgångsrika. För effektiv samordning krävs att en gemensam utbildningskoordinator rekryteras.
Behöriga elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är hjärnans förmåga
annorlunda när det gäller att bearbeta information. Det kan innebära svårigheter med koncentration, uppmärksamhet och arbetsminne eller att förstå längre sammanhang, skilja på
viktigt och oviktigt och förmåga att planera. Många gånger har man också svårt med impulskontroll och att samspela med andra människor. I begreppet NPF ryms diagnoserna
ADHD, ADD, autismspektrumstörning, språkstörning och Tourettes syndrom.
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Cirka fem till sju procent av eleverna i den svenska skolan har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Räknar man in de elever som har liknande svårigheter men inte uppfyller
kraven för diagnos eller ännu inte utretts blir andelen ännu större. Under 2022 genomförs
därför en förstudie på Wisbygymnasiet inför en eventuell start av särskild undervisningsgrupp på ett nationellt gymnasieprogram för elever med NPF, som har särskilda behov av
struktur, individuella anpassningar och en lugn arbetsmiljö. Utbildningen är tänkt att utformas efter varje elevs unika förutsättningar och behov med utgångspunkt i engagemang, bemötande, individualisering, kunskap och trygghet. Målet är att eleverna ska utveckla de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att ta sig vidare i livet. Skolarbetet kommer
att ledas av ämnesbehöriga pedagoger med NPF-kompetens. Utgångspunkten är att merkostnaderna för verksamheten ska täckas av tilläggsbelopp.
Teknikcollege
Sommaren 2022 examineras den första årskullen elever som genomfört hela sin utbildning
inom Teknikcollege på Wisbygymnasiet. Inom Teknikcollege samverkar gymnasieskolan
med gotländska företag kring tekniskt och industriellt inriktade utbildningar, där företagen
är delaktiga i såväl styrningen av utbildningen som utformning av innehållet. Samverkan leder till ökad resurseffektivitet och kvalitet i utbildningarna. Certifieringen av Teknikcollege
innebär att eleverna säkerställs rätt kompetens och förutsättningar för att fortsätta utvecklas
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inom såväl arbetslivet som genom högre studier. Region Gotlands kvalitetssäkringsmodell
garanterar arbetsprocesser, måluppfyllelse och utveckling inom utbildningen.
För att finansiera processledning samt drift- och personalkostnader för de 300 poäng som
eleverna inom Teknikcollege läser som utökad studiekurs, beslutade Regionstyrelsen 2019
om ett permanent anslag till Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen på två miljoner kronor. För att kunna upprätthålla utbildningens kvalitet behöver beloppet räknas upp utifrån
index och även anpassas med hänsyn till antal elever i utbildningen.
2.6 Kompetensförsörjning

Skolans kompetensförsörjning är en utmaning för hela landet. Lärarbristen fortsätter att
vara en betydande utmaning även på Gotland, från förskola till vuxenutbildning, med särskolan inkluderad. Många lärare upplever dessutom att arbetsbelastningen är hög och att tiden för det pedagogiska uppdraget inte är tillräcklig. Även andra kategorier inom gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde är svårrekryterade, till exempel studie- och
yrkesvägledare. Förutom att tillgången på kvalificerad arbetskraft är begränsad och förväntningarna på högre lönenivåer har ökat, kommer också en betydande del av medarbetarna
inom berörda verksamheter att gå i pension inom de närmaste åren, samtidigt som behoven av lärare ökar. Yrkeslärare tillhör de mest svårrekryterade grupperna de närmsta åren.
Inom skolledarkåren, där vi också har rekryteringssvårigheter, har löneläget i förhållande till
lärarkåren krympt kopplat till de statliga satsningarna karriärtjänster och lärarlönelyft. Detta
innebär att extra lönesatsningar behöver riktas även till skolledarna. För att kunna rekrytera
och behålla medarbetare så är frågor om lön och uppfattningen om Region Gotland som
arbetsgivare viktiga. I dagsläget är den allmänna bilden att Gotlands lärare har en låg lön i
förhållande till riket i övrigt. Det är viktigt att satsningar på lön görs även framåt, så att Region Gotlands löner hamnar i paritet med större delen av övriga landet.
För att möta kompetensförsörjningsutmaningen krävs dessutom ett brett arbete med utgångspunkt i SKR:s nio strategier med de tre underrubrikerna, attraktiv arbetsgivare, nya
lösningar och hållbart arbetsliv. ”Behålla-perspektivet” innebär bland annat att det kommer
att bli nödvändigt att satsa mer offensivt på att motivera redan anställda lärare att läsa in en
lärarutbildning, detta gäller särskilt yrkeslärarsidan.
En särskild notering i sammanhanget är de interna löneobalanser som finns mellan förvaltningarna, där både yttre och inre faktorer har påverkat och påverkar. Det handlar om löneskillnader mellan olika typer av specialister som finns inom förvaltningarnas stabsfunktioner, men också om obalanser mellan de olika chefsgrupperna. I det senare fallet finns förmodligen strukturer som kan ifrågasättas ur ett jämställdhetsperspektiv.
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2.7 Löpande och strukturella förändringar

Vuxenutbildningen lyfts ofta fram som en av lösningarna på kompetensförsörjningsbristen.
Skolverkets siffror visar att bland annat yrkesutbildningar för vuxna ökar och utifrån de
kompetensförsörjningsbehov som Gotland står inför är det av allra största vikt att en planering av yrkesutbildningar sker i samverkan med gymnasieskolan. Utredningen Planering
och dimensionering av gymnasial utbildning (Kommittee dir.2018:17) ska föreslå hur gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särvux bättre kan planeras och
dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Utmaningar finns beträffande samverkan kring personal och lokaler men förhoppningen är att enheterna tillsammans ska kunna erbjuda så kostnadseffektiva utbildningar som möjligt.
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2.8 Elevflöden och demografi kommande år

Elevvolymen, antal årselever, är ökande de närmaste tio åren och motsvarar i genomsnitt
643 elever som årligen påbörjar sina gymnasiestudier. Årselever är den prognostiserade volymen av elever som är studerande vid samtliga huvudmän. Den kommunala gymnasieskolan i den egna kommunen har under planperioden cirka 82,8 procent av årseleverna, den
resterande delen av årseleverna fördelar sig mellan fristående huvudmän och andra kommunala huvudmän.
Planeringsunderlaget för gymnasieskolan utgörs av elevkullarnas2 storlek.
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3. Bedömning av balans mellan uppdrag, mål och resurser 2023–
2025
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Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar på vuxenutbildningar och
folkhögskola, dels om omfattande reformer inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen,
men även förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och dess påverkan på
kommuner och Arbetsförmedlingen. Dessutom pågår utvecklingsarbeten med att förbättra
samverkan mellan förvaltningar inom Region Gotland samt andra aktörer för att fler gotlänningar ska komma i arbete eller studier
Andra avgörande utmaningar är hur nämnden ska kunna hantera de demografiska förändringarna med fler elever samtidigt med färre medborgare i arbetsför ålder och ett mer osäkert ekonomiskt läge för Region Gotland.
För att lösa utmaningarna med att dels möta behoven av att försörja det gotländska näringslivet med kompetens och behoven av att ge fler gotlänningar utbildning och sysselsättElever folkbokförda på Gotland som är inskrivna i de tidigare skolformerna, statistiken är hämtad från barn- och elevregistreringsprogrammet Procapita – Tieto Enator Education
2
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ning krävs en fortsatt utveckling av samverkan mellan nämnder, förvaltningar, dels externa
aktörer.
Under 2021 har statsbidragen ökat med 6,9 miljoner kronor. Statsbidragen är en betydande
del av nämndens omslutning, nästan 15 procent av omslutningen täcks av statsbidrag. En
ökad riktad statlig resurstilldelning medför på längre sikt ett ökat beroende av riktade statsbidrag.
Sammanfattningsvis antas uppdragen för nämnden öka då dels utmaningarna till att matcha
arbetssökande med arbetsmarknadens behov av kompetens ökar liksom de statsbidrag som
ska stärka dessa verksamheter, dels att etablering av nyanlända gotlänningar fortsatt kommer att vara en utmaning vilket även innebär utvecklingsbehov inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och folkhögskolan.
Nämndens resultat för budgetåret 2021 blev positivt på 5,4 miljoner kronor. Nämndens
samlade positiva resultat förklaras bland annat av outnyttjad budget för projektkostnader i
samband med investeringar samt viss omorganisation på övergripande nivå. Utöver detta så
gjorde avdelningarna arbetsliv och etablering samt Wisbygymnasiet positiva resultat detta
beroende på lägre kostnader i förhållande till inkomna statsbidrag. Ungdomsavdelningen
hade ett stort överskott vilket var avhängigt att aktiviteter inte kunnat genomföras på grund
av pandemin.
I samband med delårsrapport 1 beslutade nämnden att förvaltningen fick i uppdrag att inkomma med åtgärder och konsekvensbeskrivning med syftet att reducera underskottet hos
de verksamheter som redovisat en negativ årsprognos. I april månad inkom förvaltningen
med åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivning där verksamheterna gymnasiet och folkhögskolan reducerade sina prognostiserade underskott med drygt en miljon kronor. Vid delårsrapport 2 var nämndens samlade årsprognos 4,5 miljoner kronor.
Det av regionfullmäktige fastställda besparingsuppdraget på 3,2 miljoner kronor uppnådde
nämnden resultatmässigt för budgetåret 2021.
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att nämnden i hög utsträckning bidrar till
måluppfyllelse beskrivna i koncernstyrkortet.

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Studieresultaten har under det senaste året förbättrats något. Den genomsnittliga betygspoängen har ökat från 14,6 (2020) till 14,9 (2021). Det innebär att Wisbygymnasiet fortfarande
tillhör de 25% av rikets skolor med högst studieresultat. För den största ökningen står eleverna på de högskoleförberedande programmen. Kvinnorna har högre resultat än männen.
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år (kommunala skolor) har ökat med 3,9 procentenheter från 64,3% (2020) till 68,2% (2021). Motsvarande andel i riket är 66,6% (2021).
Ökningen beror i huvudsak på förbättrade resultat på yrkesprogrammen. Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år (kommunala skolor) har däremot minskat med 5,2 procentenheter från 75,6%(2020) till 69,4% (2021). Motsvarande andel i riket är 69,7 (2021). Fortfarande är genomströmningen högre bland kvinnorna, men avståndet mellan könen minskar.
Antalet ungdomar 16–20 år inom det kommunala aktivitetsansvaret har ökat under 2021 till
450 personer (412 – 2020), varav 215 var kvinnor/flickor och 235 män/pojkar. Andel kvin-
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nor/flickor har ökat sedan tidigare år. Den absolut största förklaringen till ökningen är att
antalet elever med studiebevis har ökat med 25 sedan föregående år.

4. Konsekvenser av föreslagna effektiviseringar
Beslutade besparingar för perioden 2023 – 2024 är sammantaget för nämnden 4,5 miljoner
kronor som fördelas med 2,5 miljoner kronor för år 2023 och två miljoner för år 2024.
Bakgrunden till besparingarna är det effektiviseringsprogram som regionfullmäktige fastställde den 22 november, RF§ 185. Den samlade effektiviseringen för regionen är för perioden 116 miljoner kronor. Besparingen omräknad blir för nämnden:
År

Lokaler

Bemanning

Inköp

Digitalisering

Summa

2023

-

1,0

-

1,5

2,5

2024

-

0,8
1,8

-

1,2
2,7

2,0
4,5

Summa

Nämndens ekonomi är i stora delar beroende av riktade statsbidrag. Förmågan att hantera
beslutade effektiviseringar blir därför en fråga om vilka statsbidrag som vi kommer att
kunna söka och hur medfinansiering av dess statsbidrag kommer att se ut. Därför hanteras
effektiviseringen som ett generellt besparingsbeting.

5. Bedömning av resurser 2023–2025
5.1 Inledning, behov prioriteringar

Det ekonomiska läget för regionen3 inför 2023 - 2025 är uttryckt som – ser i dagsläget stabilt ut förutsatt att pandemin inte förvärras – detta på grund av den snabba återhämtningen
i svensk ekonomi och god befolkningstillväxt. Viss osäkerhet kan ses på längre sikt då det
gäller utvecklingen av verksamheternas nettokostnad och utvecklingen av riktade statsbidrag. Regionens budgeterade resultatet för 2022 är 122 miljoner kronor. För 2023 är det
budgeterade resultatet 101 miljoner kronor och för 2024 är det 110 miljoner kronor. I de
budgeterade resultaten är det medräknat effektiviseringskrav på 43 miljoner kronor år 2022
och 55 miljoner kronor år 2023 och 52 miljoner kronor för 2024.
5.1.1 Vuxenutbildning

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Särskild utbildning för vuxna, vuxenutbildningen
En samordnare för Komvux som särskild utbildning har under 2021 att kartlagt och tillsammans med rektor arbetat fram ett förslag på hur undervisningen bäst kan organiseras på
ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Värt att notera är att Komvux som särskild utbildning omfattar alla utbildningsnivåer inom Komvux där kommunen är skyldig att kunna erbjuda ett utbud. Nuvarande ramtilldelning om 600 000 kronor är inte tillräcklig.
GVN begär en ramförstärkning motsvarande 1,5 miljoner kronor för särskild utbildning för vuxna.
Yrkesutbildningar för vuxna (Yrkesvux och Yrkeshögskola)

3

Källa: Anvisning strategisk plan och budget 2023–2025
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För att få en hållbar organisation avseende yrkeshögskoleutbildningar behövs det resursförstärkning som inte baseras enkom på statsbidrag från Myndigheten för Yrkeshögskolan.
GVN begär en ramförstärkning motsvarande två miljoner kronor för yrkesvux och yrkeshögskola
Svenska för invandrare (SFI), vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen har de senaste åren stärkt upp organisationen med såväl SFI-lärare, studiehandledare och pedagogiskt stöd. Det samarbete med Arbetsliv och etablering utifrån
det ramtillskott om två miljoner kronor är påbörjat vilket syftar till att arbeta för en snabbare genomströmning och ökat stöd till egenförsörjning.
Det föreligger även nu en uppenbar risk för ett ökat flyktingmottagande utifrån den uppkomna situationen i Ukraina vilket kan innebära ökade anvisningstal och därmed ett ökat
behov av svenska för invandrare.
GVN begär en ramförstärkning motsvarande 1,2 miljoner kronor för SFI
Studie- och yrkesvägledning för vuxna
Då elevantalet under de senaste åren ökat i kombination med att Komvux uppdrag har förändrats har behovet av studie- och yrkesvägledning ökat. Studie- och yrkesvägledarresursen
har under de senaste åren nästintill fördubblats från 2,0 till 3,8 även om ramtilldelningen
inte har ökats i motsvarande omfattning.
GVN begär en ramförstärkning motsvarande 650 000 kronor för studie- och yrkesvägledning för vuxna
Lärcentrum, vuxenutbildningen
Behovet av lärcentrum-verksamheten förväntas öka i och med det ökade behovet av kompetensförsörjning. Detta generar ett behov av studie- och yrkesvägledning, pedagogiskt
stöd samt tentamensservice.
GVN begär en ramförstärkning motsvarande 650 000 kronor för Lärcentrum
Organisationsförändring lärare semestertjänst
Då det i och med att det fattats beslut om att lärare inom Vuxenutbildningen från och med
15/8 övergår från ferietjänst till semestertjänst kommer ett generellt lönepåslag om 1 000
kr/medarbetare. Helårseffekten gällande ökade personalkostnader äskas enligt nedan.
GVN begär en ramförstärkning motsvarande 750 000 kronor för semestertjänst lärare

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

5.1.3 Folkhögskolan

Reguljära utbildningar, folkhögskolan
Folkhögskolan bedömer att behovet av utbildningsplatser kommer att öka under de närmaste åren. På allmänna linjen och den särskilda delen Enter är antalet platser översökta,
platser avsedda för gotländska studerande med särskilda behov, antalet utbildningsplatser
kan med hjälp av en utökad budget fördubblas.
GVN begär en ramförstärkning motsvarande en miljon kronor för allmänna linjens inriktning Enter
5.1.4 Ungdomsavdelningen

Ungdomar i den offentliga miljön samt stödinsatser för att främja närvaron i skolan
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En begäran om att permanenta projektet ungdomar i offentliga miljöer där syftet är att
minska de spänningar som bildas i civilsamhället och vara en trygg, varnande och hälsofrämjande insats. Projektet ”Stödinsatser för att främja skolnärvaro” där en arbetsgrupp om fyra
personer skapar förutsättningar, vägar och lotsar ungdomar tillbaka till skolan
GVN begär en ramförstärkning motsvarande två miljoner kronor för att permanenta de två projekten
Fenix UngKulturhus
Fenix Ungkulturhus på Norra Hansegatan 6b i Visby har varit ett kulturhus och en mötesplats för ungdomar mellan 16–25 år. Verksamheten är nu flyttad till Puma Ungdomsgård
extra medel begärs för att bygga upp verksamheten igen och att etablera sig på nytt.
GVN begär en ramförstärkning motsvarande en miljon kronor för Fenix UngKulturhus
5.1.5 Arbetsliv och etablering

Arbetslivsinriktad rehabilitering/utredning i arbete
Bedömningen är att ytterligare satsning på arbetslivsinriktad rehabilitering och kartläggning
skulle göra att fler individer får sin förmåga i arbete utredd och att detta i sin tur skulle
skapa tydligare vägar vidare mot arbete för denna målgrupp.
GVN begär en ramförstärkning motsvarande en miljon kronor för arbetslivsinriktad rehabilitering/ utredning i arbete
Arbetsgivarsamordnare
Genom att anställa en arbetsgivarsamordnare förstärks förutsättningarna för en minskad
arbetslöshet hos nyanlända, unga och långtidsarbetslösa som av olika skäl har behov av mer
sammansatt och hållbart stöd för att nå egen försörjning
GVN begär en ramförstärkning motsvarande 600 000 kronor för arbetsgivarsamordnare

5.1.6 Wisbygymnasiet

Under planperioden behöver särskilda medel avsättas för att säkerställa verksamhetens resultat inom i huvudsak följande områden.
En avsiktsförklaring har upprättats mellan Wisbygymnasiet och avdelningen för arbetsliv
och etablering avseende elever med problematisk skolfrånvaro i syfte att stimuleras och
motivera elever till studier. För effektiv samordning krävs att en gemensam utbildningskoordinator rekryteras.

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

GVN begär ramförstärkning motsvarande 600 000 kronor för att täcka kostnaden av en gemensam utbildningskoordinator för Wisbygymnasiet och avdelningen för arbetsliv och etablering.
För att kunna upprätthålla utbildningens kvalitet på Teknikcollege behöver det årliga anslaget till utbildningen räkas upp utifrån index och även anpassas med hänsyn till antal elever i
utbildningen.
GVN begär en ramförstärkning motsvarande 200 00 kronor för att bibehålla kvalitén på Teknikcollege.
5.1.7 Digitalisering

Skolväsendet har ett tydligt uppdrag i skollagen och läroplanerna att alla barn och elever
ska ha samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Ny teknik, digitalisering och
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internet är också några av nycklarna för alla medarbetare att hitta nya effektivare arbetssätt,
att samverka och bli en än mer tillgänglig förvaltning. Den nationella
digitaliseringsstrategin4 har inneburit reviderade läroplaner med krav på att skolan ska ge
varje barn och elev en adekvat digital kompetens, vilket innebär att den digitala kompetensen förändras över tid i takt med utvecklandet av såväl användande som verktyg. Detta innebär att satsningar på ny teknik, underhåll av digital infrastruktur, adekvata digitala verktyg, nya verksamhetssystem och kompetensutveckling, både inom det administrativa och
det pedagogiska området, behöver genomföras kontinuerligt. Digitaliseringen syftar till att
stärka det pedagogiska uppdraget, förbättra processer inom administrativa och centrala
funktioner samt öka likvärdigheten. Succesivt kan nya arbetssätt införas och skapa en mer
tillgänglig förvaltning.
Att följa samhällsutvecklingen, att följa upp och utvärdera genomförda insatser samt att arbeta strategiskt och långsiktigt inom området måste vara högt prioriterat i förvaltningens
arbete.

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Under planperioden planeras flera projekt i syfte att utveckla verksamheternas processer.
Det är här viktigt att särskilt nämna följande;
 Införande av e-arkiv inom region Gotland
o Införande av en e-arkivslösning som kan tillgodose Region Gotlands behov
av långtidslagring av regionens elektroniska allmänna handlingar.
o Förvaltningen (UAF) förväntas bidra till effektmål genom anslutning av system till e-arkiv och anpassning av förvaltningens arkivorganisation till en
processorienterad digital informationsförvaltning
o Kostnaderna på sikt är i dag inte möjliga att specificera. Det handlar om exportmoduler till system och kringkostnader. Även resurser för egen arkivorganisation är kommande kostnader som i dagsläget inte heller är möjliga att
specificera. Enligt projektdirektiv skall detta tas ur befintlig ram men det anses i dag inte vara möjligt och detta bör nämnden beakta


Införande av objektsförvaltarmodell för Region Gotland
o Objektsförvaltning sker för att på ett effektivt, korrekt och säkert sätt hantera IT-system över tid - inklusive information i system och inklusive de
processer systemet stödjer.
o En förvaltningsmodell skall skapa en gemensam syn på ansvarsfördelning,
arbetsmetoder, roller och terminologi. Detta innebär att det under införandet kommer att tillkomma nya arbetsmoment, ansvar och roller som förvaltningen i dag inte ansvarar för eller har budget för.



Upphandling och införande av ny lärplattform för alla skolformer
o Upphandling och införande av system för skolans pedagogiska processer
( Learning managing system) LMS
o Effektmålen är effektivisering och anpassning av processer i den pedagogiska planeringen, kommunikationen och i den lärprocess som används
o Införandet kräver både investerings- och driftsbudget vilket fastställs i samband med upphandlingsförfarandet

GVN begär en ramförstärkning motsvarande 130 000 kronor för digitalisering.
4

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Beslutad av regeringen 2017
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5.1.8 Fjärr och distansundervisning

Sedan 2019 har förvaltningen haft ett utvecklingsarbete i projektform med stöd av Ifous
(innovation, forskning och utveckling i skolan), ett fristående forskningsinstitut som verkar
för att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete. Projektet har haft
som syfte att utveckla distans- och fjärrundervisning något som blivit än mer aktuellt i samband med pandemin och en ökad lärarbrist. Vuxenutbildningen, gymnasiet och grundskolan har deltagit. Projektet har haft en följeforskare knutet till sig och de arbetsgrupper som
ingår i projektet har deltagit på nätverksträffar med andra kommuner i landet.
Nu avslutas projektet och de lärdomar som gjorts skall tas om hand i det ordinarie systematiska utvecklingsarbetet. Möjligheterna är många, hindret är fungerande infrastruktur och
fungerande digitala verktyg. Den viktigaste lärdomen är att en väl fungerande fjärr- och distansundervisning kräver en välutbildad lärare. Bra på närundervisning = bra på distans.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
5.1.9 Kvalitetsutveckling

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen har i dag en inarbetad struktur med
resultatinsamling, analysarbete och uppföljning i dialogform för skolledare. Det finns dock
ett behov av att öka delaktigheten i analysarbetet tillsammans med medarbetarna och att
förvaltningens alla verksamheter skall känna sig delaktiga och följas upp under året. Prioriterat under kommande år framgår av verksamhetsplanen 2022. Idag är projekten finansierade, under planperioden skall följande utvecklingsarbeten resurssättas;
Under 2020 fick förvaltningen beslut om att en ansökning om ESF-medel hade beviljats,
"Framtidens barnskötare i fokus". En lyckad satsning som fortsätter så länge vi har beviljade medel. Om projektet skall ha en fortsättning i ordinarie struktur, förslagsvis genom
vuxenutbildningen så behöver den resurssättas.

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Förvaltningen har deltagit med grundskolans senare årskurser, gymnasiet samt Ungdomskraft (det kommunala aktivitetsansvaret KAA) i Sveriges kommuner och regioners projekt
"Fullföljd utbildning" som är ett ESF-projekt. När nu projektet avslutats så skall lärdomar
tas om hand i det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet. Det finns en förväntan på att projektet kommer att förstärka en redan påbörjad samverkan mellan olika skolformer och leda
till att fler elever fullföljer sina gymnasiestudier. Förvaltningens kostnader för att delta i
projektet är den arbetstid som ingår för de som är involverade i projektet.
För att de elever som har förstärkt behov av särskilt stöd ska nå kunskapsmålen behöver
förvaltningen samverka med andra förvaltningar. Samarbetet med socialförvaltningen och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen utvecklas ständigt och det är oerhört viktigt. Vi behöver
samverka med våra olika professioner för att ge elever/ barn bästa möjligheter att lyckas i
framtiden. En ny samverkansmodell som ersätter BarnSam och Barnnätverket har startat
den 1 januari 2021. Ett fokusområde är de elever som är frånvarande från skolan av olika
orsaker. Ett tätt samarbete med socialförvaltning behövs för att lyckas bättre. Det är oroande att den psykiska ohälsan ökar hos våra elever och även går ner i lägre åldrar
Här borde finnas en möjlighet till finansiering av några aktiviteter genom överenskommelsen för en God och Nära vård.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
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5.1.10 Tilläggsbelopp

Tilläggsbeloppet är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda elever som har
omfattande behov av särskilt stöd, som är individuellt bestämt utifrån elevens behov. De
senaste åren har antalet ansökningar om tilläggsbelopp ökat. Nuvarande budgetram täcker
inte de ökade behoven.
GVN begär en ramförstärkning motsvarande 1,2 miljoner kronor för tilläggsbelopp.
5.1.11 Kompetensförsörjning genom vidareutbildning

Region Gotland måste fortsätta att ta ett eget ansvar för att vidareutbilda egen personal för
att undvika en långsiktigt förstärkt lärarbrist, i första hand genom vidareutbildningsmöjligheter för lärare. För att öka möjligheten att motivera redan anställda yrkeslärare att läsa in
en lärarutbildning behövs dock ett mer offensivt arbetssätt. Detta skulle kunna ske genom
ett förstärkt utbildningserbjudande som innebär ytterligare betald ledighet för studier, utöver de förmåner som ges redan idag.
GVN begär en ramförstärkning motsvarande 200 000 kronor för att öka attraktiviteten i kommande utbildningserbjudanden.
5.1.12 Gotlands löneläge och fortsatta satsningar

Förstelärarreformen och lärarlönelyftet har inneburit att lönebilden har förskjutits påtagligt
för stora delar av lärarkåren, vilket alltså också påverkat skolledarkåren där det så kallade respektavståndet har minskat. Inom GVN:s ansvarsområde kan lärarlönelyftet endast tilldelas
gymnasieskolans lärare men detta har påverkan på samtliga lärarkategorier, alltså även för
lärare inom vuxenutbildningen och inom folkhögskolan. För att stärka konkurrenskraften
behöver fortsatta satsningar göras på framför allt de mest svårrekryterade grupperna inom
lärarkåren, men också på skolledarkåren, för att både behålla och för att kunna rekrytera
duktiga lärare och skolledare.
GVN uppmanar RS att ta hänsyn till behovet av förstärkt löneökningsutrymme i budgetarbetet.
5.2 Driftbudget 2023 – 2025
5.2.1 Ramförändringar i sammandrag

Sammanställning av behov av budgetförstärkning 2023–2025, tkr
Jämförelse med budget år 2022
Gymnasieskola

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Externa avtal

2023
4 689

2024
11 304

2025
18 479

800

1 600

2 400

Vuxenutbildning

6 750

6 750

6 750

Folkhögskolan

1 000

1 000

1 000

Ungdomsavdelningen

3 000

3 000

3 000

Arbetsliv och etablering

1 600

1 600

1 600

800

800

800

Wisbygymnasiet
Digitalisering
Tilläggsbelopp
Kompetensförsörjning
Finansieringsprincipen
Summa, (+ökat behov, - minskat behov)

130

130

130

1 200

1 200

1 200

200

200

200

-

-

-

20 169

27 584

35 559
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Tabellen sammanfattar budgetbehoven för planperioden som beskrivs i avsnittet ”Bedömning av resurser 2023–2025”.
Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för 2022–2024 är ramjustering för ökat
antal elever i gymnasieskolan inarbetade i plankalkylen för åren 2023–2024, då beräknades
det vara en ökning i antalet elever för budgetåret 2023. Vid omräkning av antalet elever inför strategisk plan och budget 2023–2025 finns behov av ytterligare ramförstärkning. För
budgetåret 2023 beräknas det vara 18 elever fler än vad som angivits i tidigare plankalkyl,
en ökning med 1,1 miljoner kronor. Den sammanlagda ramökningen som begärs till resursfördelningen för budgetåret 2023 är 4,7 miljoner kronor. Utöver ramjusteringar för förändringar i elevvolymer begärs även kompensation för externa avtal med 800 000 kronor, vilket i huvudsak avser ersättning till extern huvudman.
5.2.2 Generella statsbidrag enligt finansieringsprincipen

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


På senare år har flera genomgripande reformer genomförts inom nämndens verksamhetsområden och förmodligen kommer det även i framtiden att ställas krav på omställningar
och genomförande av nya reformer inom nämndens ansvarsområden.
Förvaltningen har under flera år haft ambitionen att säkra att finansieringen av statliga beslut som regleras i den kommunalekonomiska utjämningen och berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden också tillförs den utförande nämnden.

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

De senaste åren har förvaltningen avstått att äska särskilt för bidrag som varit generella då
de riktade statsbidragen har ökat och förvaltningen sökt dessa själva. Enligt den senaste
”Specificeringen av generella statsbidrag för kommuner åren 2021–20245” framgår att det i
dagsläget inte går att utläsa några nya generella statsbidrag av avgörande betydelse som tillfaller Region Gotland inom nämndens verksamhetsområden för 2023 och framåt
Noteras bör att det finns stora generella statsbidrag som berör nämndens verksamhetsområden som exempelvis nya och gamla välfärdsmiljarderna. Där pandemin har spelat roll för
tilldelningen men även att flera kommuner befann sig redan innan pandemin i en ansträngd
situation. Tillskott har tillförts kommunerna för att bidra med stabilitet och trygga tillgång
till en bra skola, vård och omsorg. Region Gotlands del av de gamla välfärdmiljarderna på

5

Publicerad 2021-01-21 hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
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7 000 miljoner kronor år 2021 var cirka 40,76 miljoner kronor, vilket tillika är lika stort för
de nya välfärdsmiljarderna.
5.2.3 Jämförelse med andra kommuner

Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade programutbudet på Gotland 14,4 procent högre än i riket år 2022. I jämförelse med föregående år har den budgeterade kostnaden ökat med en 3,6 procent. Kostnaden för gymnasieutbildning uttryckt som kronor per invånare har de senaste 10 åren minskat, den näst lägsta
kostnaden uppnåddes under år 2020. Region Gotland har procentuellt högre kostnader för
gymnasieutbildning än vad som motiveras av den egna strukturen enligt det kommunala
kostnadsutjämningssystemet. För år 2020 var kostnaden fem procent i avvikelse mot referenskostnaden7, vilket motsvarar 11,3 miljoner kronor. Avvikelsen som gymnasieskolan har
mot referenskostnaden kan förklaras av höga lokalkostnader per elev. Lokalkostnaden omräknad8 som en del av referenskostnaden är cirka 17,4 miljoner kronor det vill säga att om
den egna lokalkostnaden låg i paritet med strukturliknande kommuners lokalkostnad för
gymnasiet så skulle gymnasiet i Region Gotland ligga under referensvärdet. Gymnasiet har
under de senaste fyra åren haft en hög grad av effektivisering, vilket bland annat kan redovisas som antalet elever per lärare.
12,5
12,2

12,0
11,6

11,5

11,2

11,1

11,0

10,7

10,5
10,0

9,9

9,5
2016

2017
Gotland

2018

2019

Samtliga kommuner

2020

Kommungruppen

Diagrammet visar att Region Gotland sedan 2016 har en ökning av antalet elever per lärare
i den kommunala gymnasieskolan, ökningen från 2016 till 2020 motsvarar 14 procent.
Grundläggande vuxenutbildning
Gotland

2019
61 074

Samtliga kommuner

2020
54 584

73 236
Kommungruppen
56 016
75 031
Avser nettokostnad år, kronor per heltidsstuderande, kommunal regi
Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Jämförelser

64 796

Utbildningskostnaden för grundläggande vuxenutbildning för 2020 är 10,6 procent lägre
för 2020, att jämföras med de andra kommunkategoriernas genomsnittliga ökning på 22,7
Folkmängd 2020-12-31 i Region Gotland multiplicerat med 678 kronor per invånare, källa SCB samt SKR
Referenskostnaden bygger i sin grund på standardkostnaden det vill säga den kostnad som kommunen skulle ha om verksamheten bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna.
8 Här räknas det på alla elever i gymnasieskola som är folkbokförda i kommunen
6
7
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procent. Kostnadsnivån för år 2020 är 26,4 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 19 549 kronor per heltidsstuderande. Den stora ökningen
av kostnader för de andra kommunkategorierna finns det i dagsläget ingen förklaring till.
Gymnasial vuxenutbildning
Gotland
Jämförelser

Samtliga kommuner

2019

2020

56 836

42 989

50 000

45 688

Kommungruppen
45 649
42 888
Avser nettokostnad år, kronor per heltidsstuderande, kommunal regi

Utbildningskostnaden för gymnasial vuxenutbildning har minskat i den egna kommunen i
jämförelse med de andra kommunkategorierna. Kostnadsminskningen för den egna kommunen är 24,4 procent för 2020, att jämföras med de andra kommunkategoriernas genomsnittliga minskning på 7,4 procent. Kostnadsnivån för år 2020 är 2,9 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 1 299 kronor per heltidsstuderande. Att utbildningskostnaden för Gotland år 2019 var högre förklaras av att gymnasial
vuxenutbildning blev påförd nettokostnad för kvalificerad yrkesutbildning (KY/YH) samt
lärcentrumverksamhet, de är sina egna verksamheter och skulle inte ha medräknats i gymnasial vuxenutbildning.
Svenska för invandrare

2019

Gotland
Jämförelser

2020

319

330

Samtliga kommuner

356

339

Kommungruppen

330

333

Avser kostnad kronor per invånare, samtlig regi

Den egna kostnaden har ökat med 3,5 procent för 2020, men ligger lägre än de andra kommunkategorierna. Kostnadsnivån för år 2020 är 1,9 procent lägre än kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 6 kronor mindre per studerande.
5.2.4 Resursfördelningsmodell

Gymnasieskola
Resursfördelningsmodell/flöden (+ökat behov, - minskat behov)
Jämförelse med budget år 2022, tkr
2023

2024

2025

3 996

10 403

15 679

1 281

1 227

2 207

Kommunala skolan

I den egna kommunen
Fristående skolan

I den egna kommunen
Interkommunal ersättning

Från annan kommun

-197

-197

-197

I annan kommun, kommunal skola

460

591

1 117

I annan kommun, fristående skola

-851

-720

-327

Statliga ersättningar

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Återsökta ersättningar, Migrationsverket

-

-

-

Summa

4 689

11 304

18 479

Ramtillskott
Jämförelse med budget år 2021, tkr

2023

2024

2025

Kommunala skolan

-

-

-

Fristående skolan

Externa avtal

800
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800

1 600

2 400

5 489

12 904

20 879

Inför år 2023–2025 läggs en nollbudget för de återsökta ersättningarna från Migrationsverket, avseende nyanlända och elever i asyl.
Elevflöden för perioden
År
Kommunal skola, egna kommunen
Fristående skolan, egna kommunen

2023

2024

2025

1 587

1 660

1 720

227

227

234

Kommunal skola, annan kommun

63

64

68

Fristående skola, annan kommun

48

49

52

1 925

1 999

2 074

Summa
Not

I den kommunala skolan är 9 elever medräknade från annan kommun.

Förändring
Förändring i elevtal, jämförelse med 2022
År

2023

2024

2025

Kommunal skola, egna kommunen

50

123

183

Fristående skolan, egna kommunen

22

15

15

Kommunal skola, annan kommun

3

4

8

Fristående skola, annan kommun

-7

-6

-3

61

135

210

Summa
Not

I den kommunala skolan är 9 elever medräknade från annan kommun.

5.3 Taxor och avgifter, interna och externa

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

Några externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2022 finns inte. Lagen om offentliga bidrag på lika villkor ger däremot effekter som liknar avtal. Kompensationen för 2023
beräknas uppgå till 800 000 kronor.

6. Investeringsförslag med motiveringar 2023–2027
6.1 Lokaler

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Arbetet med lokalplanering och behov beskrivs utförligt i ”Investeringsplan lokaler 2023–
2027”. Förvaltningen har tillsammans med teknikförvaltningen som ”hyresvärd” och verksamhetsansvariga kartlagt dagens lokaler och beräknat framtida behov efter Statisticon befolkningsprognos som tar hänsyn till arbetsmarknadens förväntade utveckling och planerade bostadsbyggen. I detta arbete har alla förvaltningens verksamheter beaktats och arbetet skall vara långsiktigt hållbart.
Förvaltningen har även tagit särskild hänsyn till förväntade reformer inom vuxenutbildningen för att få en så riktig prognos som möjligt. Under 2021 genomfördes en utredning
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över gymnasiets och vuxenutbildningens behov av lokaler nu och i framtiden. Syftet med
projektet var att med utgångspunkt från nulägesanalys säkerställa att dagens tillgång till lokaler kommer att räcka till för de framtida prognoser som skolorna gör och nämnden beslutar. Arbetet fortsätter under 2022 och har påverkats mycket av pandemin då denna gett
stora förändringar inom bland annat vuxenutbildningen.
För mer information, se bilagor 1 - 2
6.2 IT-investeringar

Satsningen på att fortsatt utveckla IT- miljön utifrån förvaltningens handlingsplan för digitalisering pågår. Införandet av ett nytt gemensamt skoladministrativt system slutfördes i
mars 2021 och parallellt har en översyn av hela systemarkitekturen inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen gjorts. Utöver detta tillkommer Regionövergripande arbetet med införande av e-arkiv där varje förvaltning behöver investeringsutrymme för ett lyckat införande. Nya digitala lärverktyg och lärresurser införs kontinuerligt och efterhand kommer
dessa integreras i en portal där användare med en inloggning når sina resurser.
Utifrån behovet av en sammanhållen strategi för digitalisering med en samsyn kring val av
digitala verktyg (device) inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens (UAF) verksamheter så har förvaltningen gjort en kartläggning. Inom ramen för kartläggningen har underlag
tagits fram med frågeställningar inför beslut. Valmöjligheter, förslag gällande inköp, managering, tillbehör och underhåll av digitala verktyg. Efter beslut i förvaltningsledningen kommer en genomförandeplan på 3-4 år att läggas vilket behöver beaktas i investerings och
driftbudget för planperioden, för både BUN och GVN.
Pandemin har hjälpt oss att ta steg framåt inom den digitala världen men har också ökat efterfrågan och behov av utbildningsinsatser och nyare teknik. Satsningar på kompetensutveckling och utbildningsinsatser inom digitaliseringsområdet behöver av den anledningen
genomföras kontinuerligt och parallellt med införanden av nya system och ny teknik. Detta
kräver även ett kontinuerligt underhåll av den digitala infrastrukturen inom förvaltningen.
Succesivt införs flera e-tjänster, både externa och interna, i syfte att hitta effektivare arbetssätt och skapa en mer tillgänglig förvaltning. Under planperioden planeras flera projekt i
syfte att utveckla verksamhetens processer såväl inom administration som inom det pedagogiska området. En effektiv förvaltning av flertalet digitala system och tjänster kräver en
central hantering av processer och system samt att erforderliga resurser avsätts för att klara
uppdragen.

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Förstudie av lärplattformar inom GVN:s ansvarsområden pågår under 2022 och skall efter
det gå vidare till upphandling. Förstudien omfattar kartläggning av nuvarande plattformar
med fördelar och nackdelar. Syftet är att skapa beslutsunderlag för hur förutsättningarna
för hur en ny lärplattform inom gymnasie- och vuxenutbildning kan utformas. För, grund
och särskola är klara med sin förstudie och här har gymnasie- och vuxenutbildning möjlighet att lära av erfarenheterna från den.
GDPR (General Data Protection Regulation). Kraven inom området leder till att administration, kontroll, systemförvaltning och säkerställande av hur arbetet genomförs ökar.
Detta innebär i förlängningen ett utökat behov av säkra system och lagringsytor och att administrativa resurser avsätt vilket fortsatt leder till ökade kostnader inom förvaltningen.
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Utifrån ovanstående sammanfattning är det tydligt att en reducerad IT-investeringsbudget
inte är en framkomlig väg för att bibehålla en god utveckling inom digitaliseringsområdet.
Fördjupad information återfinns i bilaga 3

Bilageförteckning

Ärendenr GVN 2022/6 Datum 2022-03-23

Bilaga 1: Investering lokaler GVN 2023 - 2027
Bilaga 2: Investeringsplan GVN 2023 - 2037
Bilaga 3: Investering IT GVN 2023 - 2027
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Investeringsäskanden
2023-2027
Nämnd/Förvaltning:
GVN/UAF
Kategori 3, IT

Projekttext

Prio
1,2,3

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Pott

Nätverk
Digitala Klassrum
Hårdvara elever
Hårdvara lärare
System införande
Total

Utbyggnad,underhåll
AV
nät utrustning
Ipad,Mac,
Mac
Lärplattform

3
2
2
1
3

350
380
745
535
275

135
280
880
535
175

135
280
620
535
0

135
280
1 100
535
0

135
280
920
535

890
1 500
4 265
2 675
450

2 285

2 005

1 570

2 050

1 870

9 780
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1. Bakgrund
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett stående uppdrag från Regionfullmäktige, att till budgetberedningen varje år redovisa investeringsplan för de närmaste åren.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå balans mellan organisationens
behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de
kortsiktiga insatserna att gynna våra långsiktiga mål och bidra till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Anmärkning: Driftkostnaden är i alla förslag nedan uträknad med schablonen 8 % av investeringen.
(Kapitalkostnad och övriga kostnader som el, värme, vatten mm.)
Kostnader för renovering och nybyggnation är beräknade enligt schablon som utgår från erfarenhet
och historik. Vid överslag används 10 000 kronor per kvadratmeter för renovering och 40 000 kr för
nyproduktion.
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att i investeringsplanen
också visa på kommande kostnader för periodiskt underhåll (PU). Dessa kostnader och investeringar
belastar tekniska nämndens budget och i förlängningen hyreskostnaden. Teknikförvaltningen ansvarar
för planering och utförande av desamma. Då planeringen av PU ständigt behöver justeras utifrån oförutsedda händelser och att det sker omprioriteringar är det mycket svårt att korrekt visa den för en
kommande period. Avstämning med teknikförvaltningen är gjord och i de fall relativ säkerhet råder
finns dessa kostnader redogjorda. De är då skrivna i kursiv stil sist på respektive enhet.
2. Elevprognos
Senaste prognosen är från 2021-04-01 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk framskrivning samt antaganden om nybyggnation och arbetsmarknad.
Wisbygymnasiet förväntas få fler elever samtidigt som Vuxenutbildningen och Folkhögskolan expanderar. Detta har gjort att tillgången på lokaler blivit en begränsande faktor för verksamheternas tillväxt.
 Antalet innevånare i åldersgruppen 16–18 år som kan söka till Wisbygymnasiet kommer
att öka med 224 (11 %) mellan år 2023 och 2027.
 Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 som kan söka till Gotlands Folkhögskola och
Kommunala Vuxenutbildningen kommer att öka med 550 st (2 %) mellan år 2023 och
2027.
3. Framtida lokalisering av Gymnasie- och vuxenutbildning
Förvaltningen har startat ett projekt om hur lokalbehoven för gymnasieskolan och Vuxenutbildningen
ska lösas på lång sikt. För att kartlägga dagens lokalutnyttjande är en utredning genomförd gemensamt
mellan Vuxenutbildningen och Wisbygymnasiet som analyserat beläggningen av salar och verkstäder.
Schemaläggning av verkstadslokaler och lektionssalar skall ske i samarbete mellan skolorna. Det bör
beaktas att vuxenutbildning till skillnad från ungdomsgymnasiet inte är beroende av samma arbetstider
eller terminstider varför det bör finnas möjligheter att kunna använda samma lokaler under olika tider.
Beroende på var flaskhalsarna uppstår kommer alternativa lösningar att tas fram.
4. Utrikesfödda
Denna prognos bygger på ca 75 anvisningar per år under 2023–2027.
5. Säkerhet, trygghet och tillgänglighet
5.1. Säkerhet och trygghet
Ett antal av våra enheter har varit utsatt för hot och incidenter under senare år. Ett flertal brandtillbud
har inträffat både inomhus och utomhus. Det har uppstått hotfulla situationer då elever och obehöriga
har slagits och hotat personal och elever. Ett allt hårdare samhällsklimat ger även avtryck i skolan
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En första etapp av kameraövervakning har genomförts 2019. I nästa etapp bör fler fastigheter ges motsvarande förutsättningar. Matsal, idrott samt övriga hus på Solrosenområdet har behov att säkra upp
kameror för en trygghetsskapande effekt. En översyn av utrymnings- och inrymningsförutsättningar
behöver göras och utbildning i PDV (pågående dödligt våld) är ett komplement till teknisk utrustning.
Region Gotland har gjort en ny upphandling av bevakningstjänster vilket underlättar ett framtida samarbete för att på ett enhetligt sätt öka säkerheten.
5.2. Tillgänglighet
Ett flertal investeringar har gjorts på ett antal enheter för att underlätta för barn och elever med olika
funktionsnedsättningar. Taktila stråk har skapats i byggnader och på gångbanor. Översyn av akustisk
miljö har gjorts. Ramper och automatiska dörröppnare har installerats. Skolgårdar har anpassats för rörelsehindrade. Dessa arbeten behöver fortlöpa.

För kommande åtgärder inom säkerhet och tillgänglighet äskas 700 KSEK/år de följande åren.
6. Wisbygymnasiet (WG)
6.1. Befolkningsprognos
Senaste prognosen är från 2021-04-01 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk framskrivning samt antaganden om byggnation och arbetsmarknad.

Ålder/år

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

16-18 år

1809

1855

1900

1948

1997

2050

2156

2172

2158

2125

2147

Prognos 2021-04-01

Gymnasieskolan år 2023 – 2027

Enligt prognos ökar antalet innevånare i gymnasieålder med 224st. Idag är ca 1500 elever inskrivna vilket motsvarar ca 80 % av populationen. Om ökningen är proportionell så innebär det 179 nya elever
(ca 60 per årskurs).
WG:s lokalbehov är beroende av vilket programval eleverna gör och det är svårt att förutse hur eleverna kommer att välja och vilket utbud GVN kommer att erbjuda. Därför är strävan att så många som
möjligt av lokalerna är flexibla och passar samtliga program. De speciallokaler som behövs för yrkesprogrammen begränsas till endast det som är specifikt för dessa yrkeskurser. Enligt elevprognosen har
skolan fortsatt stora lokalbehov och troligtvis även utökat. Detta gör att samverkan med andra aktörer
är mycket begränsat under dagtid under de kommande åren. En nyligen inlämnad lagrådsremiss innehåller förslag om att dimensionera och bättre anpassa gymnasieutbildning utifrån arbetsmarknadens
behov. En hög efterfrågan på till exempel byggutbildning kan komma att kräva utökning av såväl personal som lokaler. Lagrådsremissen föreslår att förändringar i skollagen ska träda i kraft 2023 och börja
tillämpas från 2025.
6.2. Broväg och Herkulesväg.

Lokalerna på Broväg är nyrenoverade och ett underhåll/renovering/nybyggnation pågår på Herkulesvägen. Beräknas vara färdigt under 2023.
6.3. Lundbygatan

75 % av lokalerna hyrs av Bergkvarabuss AB och 25 % hyrs av Wisbygymnasiet, anläggningsteknik.
Kortsiktigt har Bergkvarabuss AB och Wisbygymnasiets genomfört åtgärder för att öka säkerheten för
elever och personal. Detta gör att verksamheterna kan fortsätta enligt dagens hyresavtal till som-

maren 2023.
Från och med sommaren 2023 är hela lokalen uthyrd till den blivande kollektivtrafikoperatören. För att
erbjuda ersättningslokaler i anslutning till dagens övningsområde har 5 MSEK beviljats och ett projekt
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i samarbete med UAF/Wisbygymnasiet och TKF har startat för att förverkliga detta. Bygglov behöver
sökas under 2022 för att ställa upp tillfälliga paviljonger. Även påkoppling av vatten och avlopp krävs
under den period som Bygg- och anläggningsprogrammet bygger de moduler som krävs till den nya
permanenta skolbyggnaden på Lundbygatan. Nybyggnationen beräknas stå klart till senast hösten 2026.
6.4. Solrosenområdet.

De flesta byggnader på Solrosenområdet har fått förnyad ventilation och värmeåtervinning som uppfyller kraven på en modern, arbetsmiljövänlig och energieffektiv drift. Det finns emellertid flera fastigheter som helt eller delvis saknar periodiskt underhåll.
 Polhemhuset med Fordons- och transportprogrammet (FT). Pågående PU som delvis
avstannade under 2021 men fortsätter 2022. En omfattande renovering krävs av tak och fasad.
Underhållet beräknas vara färdigt under 2023. Snickeriverkstaden behöver även ses över. Arbetet görs i nära samverkan med projektavdelningen för att samordna PU med verksamhetsanpassningar.
 Hansahuset. Inga åtgärder planerade men ett kommande behov av PU är att vänta före planens utgång 2028.
 Desideriahuset. Ett slutförande av periodiskt underhåll kvarstår ännu.
 Steffenhuset. Iordningställande av larm behövs, i övrigt inga åtgärder planerade.
 Sävehuset. Senaste 5-årsbesiktning ej färdigställd. I övrigt inga planerade åtgärder.
 E-huset. Ett mycket utnyttjat hus med stora behov av periodiskt underhåll och verksamhetsanpassning.
 Q-huset. (f.d. ITT-huset) Inga åtgärder planerade.
 Matsal och kök. Avdelningen för måltid på Regionstyrelseförvaltningen planerar ombyggnad
av Wisbygymnasiets restaurang. Medel till förstudie är avsatt och arbete pågår.
 Idrottshallarna. Tidigare periodiskt underhåll har ej tagit hänsyn till skolans behov att iordningställande av arbetsrum eller de nya förutsättningar som krävs för att hantera dagens förändrade dusch- och omklädningsutmaningar. Underhåll och anpassningar behöver göras under 2023.
7. Gotlands folkhögskola (GFH)
Folkhögskolan finns i Hemse och Fårösund. Antalet elever förväntas vara oförändrat de närmaste
åren. Detta innebär att de åtgärder som planeras är underhåll och modernisering av befintliga lokaler.
På lång sikt finns önskemål om att skapa nya utbildningsplatser. Vård och omsorg, omställning, tolkutbildning. Totalt är det cirka 800 elever inskrivna helt eller delvis under ett år.
7.1. Hemse

Idag ca 200 helårsstuderande elever varav 64 inackorderade. Elevhemmen är fullbelagda.
Foto och textilhuset har förändrat sina utbildningar och önskar en ombyggnad. Ta bort väggar samt
ordna en förbipassage.
Kök och matsal har behov av förbättrad köksutrustning, diskinlämning och diskutrustning. Mycket
grovt uppskattad kostnad, förstudie ej gjord, 5 MSEK 2025.
7.2. Fårösund
Idag ca 150 studenter. Lokalerna i Fårösund hyrs av Offentliga Hus i Bunge AB som ägs av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, (SBB).
42 inackorderade
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8. Vuxenutbildningen
8.1. Befolkningsprognos
Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 ökar med 721 mellan år 2023 och 2028.

Ålder/år

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

19-24
25-44
45-64
Summa

3722
13156
15835
32713

3759
13267
15693
32719

3755
13390
15605
32750

3774
13501
15486
32761

3794
13653
15475
32922

3850
13753
15438
33041

3871
13850
15425
33146

3937
13975
15399
33311

4038
14078
15366
33482

4130
14201
15253
33584

4163
14320
15207
33690

Prognos 2021-04-01

Vuxenutbildningen, idag är ca 2700 elever inskrivna under ett år, heltid eller delar av året. Många elever läser på distans.
Prognosen för vuxenutbildning är osäker men mycket tyder på att kompetensförsörjningsbristen framöver kommer att innebära en ökning av behovet av vuxenutbildning. Det handlar dels om att höja utbildningsnivån för kortutbildade och nyanlända. Även att kunna erbjuda kompetenshöjande insatser
och yrkesväxling för de som redan har ett arbete
Antalet elever ökar stadigt till Vuxenutbildningen. Det finns flera orsaker; efterfrågan på rätt arbetskraft från offentliga och privata arbetsgivare, karriärväxling. Lagrådsremiss som föreslår förändringar
inom gymnasie- och vuxenutbildningarna från 2025.
Fler studier genomförs som del- eller heldistans vilket medför anpassade lokaler och att undervisningen också sker på kvällar. Ökat antal elever innebär också behov av förstärkning inom personalgruppen till exempel pedagoger, studiestödjare, studie- och yrkesvägledning samt administration. Validering av förvärvade kunskaper är en växande verksamhet som kan medföra behov av fler lokaler.
Särvux/Lärvux är en ny elevgrupp som idag är en del av Vuxenutbildningen. Det är svårt att förutse
antalet elever men erfarenhet från Särskolan visar att det finns behov av anpassade salar, yrkeslokaler
och ytterligare tillgänglighetsanpassning.
8.2. Lokalbehov
Vuxenutbildningen har stora delar av sin verksamhet på Gesällgatan (Hackspetten 17) och har tillgång
till F-huset på Hackspetten (tidigare Lotsen) vilket förbättrat situationen. Vuxenutbildningen bedriver
också verksamhet i lokaler som delas med Wisbygymnasiet på Broväg (Svetsutbildning) och Solrosen
(Kock, finsnickeri, Yrkeshögskola samt Vård och omsorgsutbildning). Vuxenutbildningen hyr också lokaler för byggutbildning i Flexhuset.

Vuxenutbildningens lokaler är inte anpassade och funktionella för dagens verksamhet. Detta i kombination med att det är för få ytor och rum. Brist på arbetsrum och idag används två fullstora klassrum
som kontor.
Inom kort krävs stora investeringar i belysning, brandskydd, säkerhet och ventilation då aggregat och
system är gamla och behöver bytas ut.
Vuxenutbildningen behöver idag lokaler för såväl administration, teoretisk och praktisk undervisning
som är mer flexibla då verksamheten snabbt förändras. Det behövs fler grupprum för studier på egen
hand men också för elever med särskilt stöd. Fler platser för distansstudier önskas också.
För att klara den förväntade ökningen har Vuxenutbildningen, enligt egen bedömning, behov av ytterligare cirka 2-3 klassrum, 4 grupprum/samtalsrum, 6–8 arbetsplatser, personalrum, vilrum, tvättstuga
och förrådsutrymmen. Allt beror också på i vilken omfattning lokalerna kan nyttjas i samverkan med
Wisbygymnasiet.
Det förändrade utbudet ger också ett ökat behov av anpassade lokaler för yrkesutbildningar (verkstad,
restaurang, vård- och omsorg, elteknik med mera). Yrkesutbildningar och de lokalbehov som detta
medför ska samplaneras med Wisbygymnasiet. Idag bromsas start och utveckling av yrkes- och lär-
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lingsutbildningar upp på grund av bristande möjlighet att samutnyttja lokaler. En kartläggning i samarbete med Wisbygymnasiet är genomförd som analyserat beläggningen av salar och verkstäder. Denna
visa på möjligheter att samnyttja lokaler i större utsträckning än vad som idag sker.
Schemaläggning av verkstadslokaler och lektionssalar sker idag i samma schemaprogram. Koordinering
och dialog av verksamheterna och planeringsprocesserna skall utvecklas vidare med Wisbygymnasiet.
Målet är att till höstterminen 2022 skall schemaläggningen mellan WG och Vux koordineras för bättre
lokalutnyttjande.
UAF kommer i samarbete med TKF att genomföra ett omfattande anpassnings- och underhållsarbete
av de befintliga lokalerna. Planändringar, ny ventilation, vatten, värme och avlopp. Golv, tak och belysning. För detta arbete finns 10 MSEK beviljat för år 2024.
Vid detta arbete behöver evakueringslokaler erbjudas. Vux planerar att använda samma lokaler som
byggts för renoveringen av Södervärnskolan och för Alléskolan. Detta gör att arbetet på Vuxenutbildningen kan ske 2024-2025. Vuxenutbildningens huvudbyggnad som ska renoveras rymmer idag cirka
2500 kvm och antalet klassrum är 17, till detta tillkommer Lärcentrumverksamheten med tentamenssal,
Studietek, verkstad och Infotek.
Lokalerna på Gesällgatan 7 består av en huvudbyggnad som ägs av Region Gotland och en paviljong
som hyrs av en extern hyresvärd. Paviljongen har stora brister bland annat i temperaturreglering och
ljudmiljön. En plan för att ersätta paviljongen behöver göras under 2023.
Hackspettenkvarteret med många olika verksamheter

Polhemskolan

Arbetsmarknads- och
Integrationsenheten

Modersmålsenheten
Barn- och elevhälsan
”Sjöfartspaviljongen”,
Särskola.

”Långa längan” Planerat för
praktisk/estetiska ämnen.

Lotsen, mottagningsenhet för nyanlända

Vuxenutbildningen

9. Arbetsliv och etablering (AoE)
AoE arbetar med vuxnas etablering i arbetslivet. AoE ger stöd för individer och för grupper.
Genomför samverkansmöten med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Hälso och
Sjukvården. AoE arbetar med skyddade anställningar, extratjänster, ungdomskraft och ungdomscoacher. Mycket av arbetet bedrivs på fältet.

AoE expanderar, idag ca 60 anställda varav 40 på plats. Uppskattningsvis kommer avdelningen att ha
70 anställda varav 50 på plats i en nära framtid.
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Sedan en tid använder avdelningen den så kallade Cleandesk-principen där medarbetarna delar ca 30
arbetsplatser. Behov av samlingsplats typ lektionssalar. För att frigöra yta på Hackspettenområdet så
planeras verksamheten flytta till hus 09 (fd Fenixhuset) på området Korpen under hösten 2022.
10. Ungdomsavdelningen
Ungdomsgårdarna på Gotland emotser motsvarande ökning som högstadieskolorna. I åldersgrupperna
10-18 år prognosticeras en ökning på cirka 190 ungdomar. (3%)

Fårösund, samverkar tillsammans med Bubblan. Finns sedan 2019 i samma byggnad som Fårösundskolan. Nyrenoverade lokaler. Tillgång till idrottshall.
Slite (BUBBLAN), samverkar tillsammans med Fårösund. Bubblan Ungdomsgård ligger i Solklintsskolan lokaler. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick.
Roma (AMOR), samverkar tillsammans med Citygården. Amor Ungdomsgård delar byggnad med
bibliotek och apotek. Nyrenoverade lokaler.
Hemse (HUGG), samverkar tillsammans med KUFF. HUGG ungdomsgård finns på övervåningen i
kommunhuset. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick.
Klintehamn (KUFF), samverkar tillsammans med HUGG. Finns i anslutning till Klinteskolan och delar byggnad med idrottshallen och har även tillgång till denna på fredagskvällarna. Slitna lokaler med
behov av periodiskt underhåll.
Visby, Gråbo (PUMA), Puma finns i egna lokaler i anslutning till Gråboskolan. Delar lokaler med
storbarnsfritids. Tillgång till idrottshall.
Visby, Solberga (Citygården), samverkar tillsammans med Amor. Finns i Solbergaskolans elevcafé.
Behov av samtalsrum. Bättre belysning av skolgården utanför Citygården för att öka säkerhet och
trygghet.
Visby, Korpen, (Hus 09 fd Fenix ungkulturhus) Norra Hansegatan 4 i Visby.
Fenix är en mötesplats för ungdomar mellan 16–25 år. Verksamheten kommer har lämnat Fenixhuset
under februari 2022 och förvaltningen söker alternativa lokaler.
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Projekttext

Prio
1,2,3 2023 2024 2025 2026 2027

Total

Kapitalkostnad

2023-2027

2024 2025 2026 2027 2028

Pott
Maskiner, inventarier

Pott maskiner, verktyg, inventarier (100/år)

Investeringar enligt plan
Wisbygymnasiet
Maskiner bygg och anläggning
Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen

3 200
1

1 600

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

4 000
1 000

3 200

3 200

3 500

3 500

16 600

1 600

0
3 200

128

0

0

0

128

4 000
1 000

320
80

320
80

320
80

320
80

320
80

3 500

56

112

168

224

280

0

400

400

400

Nya investeringsförslag
Wisbygymnasiet/Vux/
ungdomsgårdar

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

1

Folkhögskolan i Hemse,
kök

Kök, disk, matsal och förvaring

1

Wisbygymnasiet

Lokaler för anläggningsteknik

1

Fenix Ungkulturhus

Verksamhetsanpassning, renovering

1

Totalt investeringar

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

700

700

700

700

700

5 000

5 000

5 400
15 900

3 900

8 900

4 200

5 800

0

0

0

0

0

0

5 400

432

432

432

432

432

38 700 1 016 1 328 2 040

2 376

2 840

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

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

Ärende GVN 2022/85
Datum 1 mars 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ersättning motsvarande bokslutsunderskott i Region
Gotlands gymnasieskolor 2021
Förlag till beslut

•

Guteskolan AB ersätts inte för de ekonomiska underskott som den
kommunala gymnasieskolan gjort på programmen restaurang och livsmedel
(RL) samt naturvetenskapsprogrammet (NA) för budgetåret 2021.

Sammanfattning

Förvaltningen gör bedömningen att ersättning inte ska utbetalas till fristående
huvudman för de gymnasieprogram där den kommunala gymnasieskolan gjort
ekonomiskt underskott för budgetåret 2021.
Förvaltningen hänvisar till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i Stockholm
dom i mål nr 2078-20. Högsta förvaltningsdomstolens dom ger kommuner rätt
att vid ett avslutat budgetår kvitta tidigare ekonomiska överskott mot
uppkomna underskott. Ett sammantaget netto beräknas för de tre senaste åren
och ställs mot det uppkomna underskottet. Om, resultatet vid en sammantagen
beräkning blir positiv utgår ingen ekonomisk kompensation till fristående
huvudman. För den kommunala gymnasieskolan är det endast restaurang och
livsmedelsprogrammet (RL) och naturvetenskapsprogrammet (NA) som
redovisat ekonomiskt underskott för budgetåret 2021.
Totalt, kr
Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Sammantaget
2018
2019
2020
2018-2020
2021
Resultat

Program
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Restaurang- och
livsm.pr. (RL)
Totalt Guteskolan

3 450

-12 732

46 225

49 675

-5 900

43 775

172 513

77 820

25 977

276 310

-28 256

248 054

175 963

65 088

72 202

325 985

-34 156

291 829

Den negativa avvikelsen NA 2019 medräknas inte då kompensation utgått år 2020

Tabellen visar att programmen sammantaget och var för sig, har gjort positiva
resultat som är större än det underskott som uppstått under 2021.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Bankgiro 339-8328
Plusgiro 18 97 50-3
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Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2022/85
Sida 2 (3)

Ärendebeskrivning

Under årens lopp har nämnden med dess förvaltning anpassat tolkning och
beräkning av kompensation till fristående huvudman angående kommunala
skolformers ekonomiska bokslutsunderskott, helt enligt gamla och nya domar
från såväl förvaltnings- som kammarrätt. Bakomliggande domskäl för domslut
har under årens lopp varit vägledande för ovan nämnda ärendes hantering.
Den 14 december 2021 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i
Stockholm dom i mål nr 2078-20. I korthet och sammanfattningsvis kan det
sägas att HFD ger Malmö kommun rätt att vid ett avslutat budgetår kvitta
tidigare ekonomiska överskott mot uppkomna underskott. Bland de avgörande
skälen för domen anges bland annat att den kommunala verksamheten inte har
tillförts ytterligare resurser utöver de resurser som fördelats på lika villkor när
grundbeloppet för de aktuella åren fastställdes. Högsta förvaltningsdomstolen
poängterar även att om en kommun alltid ska behöva kompensera fristående
verksamheter för enskilda års underskott och samtidigt inte ha möjligheten att
utnyttja tidigare överskott, skulle det innebära att den kommunala
verksamheten tilldelas mindre resurser sett över tid.
Under 2020 så fastställde barn- och utbildningsnämnden, BUN § 126 och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, GVN § 51 att göra en självrättelse
angående de ekonomiska bokslutsunderskott som uppstått hos de olika
nämndernas kommunala skolformer för åren 2010 till 2019. Självrättelsen
bestod i att till fristående huvudman, utan besvär eller anmodan, utbetala för
ekonomiska bokslutsunderskott som de kommunala skolformerna gjort. Under
perioden 2010 till 2019 har även kompensation för underskott utbetalats
successivt till de fristående huvudmän som inkommit med besvär eller
anmodan om att få ersättning. För budgetåret 2020 har alla fristående
huvudmän kompenserats för de bokslutsunderskott som uppstod i den
kommunala verksamheten.
Bakomliggande domar med domskäl för beräkning av bokslutsunderskott

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tillämpning och bedömning av hur
kompensation för ett underskott skall framräknas är enligt följande:
-

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

Tillämpningen får stöd av domstolsbeslut (mål nr 2941-13), Kammarrätten i
Jönköping, enligt sid 3, följande:
”Av förarbetena till aktuell lagstiftning framgår att riksprislistans
programbelopp skall gälla om den inriktningen som den fristående skolan har
inte erbjuds av kommunen. Detta skall gälla även om kommunen erbjuder det
nationella programmet ifråga (jfr prop. 2008/09:171 s.50)”
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Detta innebär att om kompensation skall medges, till Guteskolan AB, för den
kommunala skolans underskott måste Guteskolan AB haft elever inskrivna på
de inriktningar och program som Region Gotland erbjöd och där programmen
med dess inriktningar redovisat en negativ avvikelse. Guteskolans antal elever
per program och inriktningar har framkommit genom elevtal hämtade från
nämndens årsbokslut som i sin tur har grund i elevregistreringsprogrammet
EDLEVO och utställda fakturor från Guteskolan AB.
I enlighet med Kammarrättens1 dom ska också momskompensation på 6
procent ingå i ersättningen.
Guteskolans utbud av program, antal elever uttryckt genom den kommunala
skolans resultat per program år 2021 redovisas enligt bilaga 1.
Beräkningar per kommunal gymnasieskola och program år 2021 redovisas
enligt bilaga 2.
Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att ersättning inte ska utbetalas till fristående
huvudman för de gymnasieprogram där den kommunala gymnasieskolan gjort
ekonomiskt underskott för budgetåret 2021. Förvaltningen hänvisar till Högsta
förvaltningsdomstolen (HFD) i Stockholm dom i mål nr 2078-20.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-01
Guteskolans utbud av program, antal elever uttryckt genom den kommunala skolans resultat
per program år 2021
Beräkningar per kommunal gymnasieskola och program år 2021
Högsta förvaltningsdomstolen, HFD_2078-20

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

1

KR, mål 8846-15, Stockholm
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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
DOM
Mål nr
2078-20

meddelad i Stockholm den 14 december 2021
KLAGANDE
Malmö kommun
205 80 Malmö
MOTPART
Inger Persson
Hedmätaregatan 24
218 38 Bunkeflostrand
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Göteborgs dom den 25 mars 2020 i mål nr 3101-19
SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom och fastställer
förvaltningsrättens domslut.
BAKGRUND
1.

Kommuner är skyldiga att årligen fastställa och betala ut bidrag till enskilda
huvudmän som bedriver fristående skolverksamhet. Skyldigheten gäller elevens

Dok.Id 254199
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 13

Telefon
Telefax
08-561 676 00
E-post:
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se
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hemkommun och omfattar alla elever som kommunen ska erbjuda utbildning.
Bidraget består av grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp.
2.

Skollagstiftningen vilar på premissen att de kommunala och de fristående
skolorna ska ges likvärdiga ekonomiska villkor att bedriva verksamheten.
Grundbeloppen till fristående skolverksamheter ska därför bestämmas efter
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
motsvarande kommunala verksamheter, den s.k. likabehandlingsprincipen.

3.

Nivån på grundbeloppen beräknas på grundval av kommunens budget för verksamheten det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början.
Om kommunen under ett budgetår tillför ytterligare resurser till den kommunala
verksamheten ska motsvarande resurser ges till de enskilda huvudmän som bedriver motsvarande fristående skolverksamhet. Om kommunen i stället minskar
ersättningen till den egna verksamheten får bidraget till de enskilda huvudmännen
minskas i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under budgetåret
sätts ner. Kommunen får dock inte återkräva redan utbetalade bidrag.

4.

Malmö kommun tillämpar en ordning där enskilda huvudmän som bedriver
fristående skolverksamhet även kompenseras om det i efterhand visar sig att de
faktiska kostnaderna i den motsvarande kommunala verksamheten har överskridits i förhållande till den budget som grundbeloppen baserats på.

5.

Vid avstämningen av utfallet för den budget som legat till grund för grundbeloppen 2017 visade det sig att i de kommunala verksamheterna förskoleklass
och fritidshem hade kostnaderna per elev varit högre än budgeterat, dvs. verksamheterna hade förbrukat mer resurser än som budgeterats.

6.

Grundskolenämnden i Malmö kommun beslutade i maj 2018 att inte kompensera
de fristående förskoleklasserna för detta budgetunderskott. Kommunen motiverade sitt beslut med att under perioden 2014–2017 hade den kommunala verksamheten förskoleklass sammantaget haft en lägre kostnadsnivå än budgeterat. En
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fristående förskoleklass hade därmed fått en högre ersättning än en kommunal
förskoleklass under denna period. Kommunen tog därför det samlade överskottet
för 2014–2017 i anspråk för att täcka underskottet för 2017.
7.

När det gällde fritidshem hade den kommunala verksamheten under perioden
2014–2017 haft en lägre kostnadsnivå än budgeterat under 2014 och 2015 men en
högre kostnadsnivå under 2016 och 2017. Ett fristående fritidshem hade därmed
fått en högre ersättning än motsvarande kommunala verksamhet under 2014 och
2015 men en lägre ersättning under 2016 och 2017. Kommunen räknade därför av
överskottet för 2014 och 2015 mot underskottet för 2016 och 2017. I den del
överskottet inte täckte underskottet kompenserades de fristående fritidshemmen
genom att grundbeloppet justerades till ett högre belopp.

8.

Inger Persson överklagade kommunens beslut till Förvaltningsrätten i Malmö och
anförde att det saknas lagligt stöd för att räkna av budgetunderskotten i de
kommunala verksamheterna förskoleklass och fritidshem mot tidigare års överskott. Beslutet innebär att kommunen retroaktivt återkräver bidrag som betalats ut
till de fristående verksamheterna, vilket inte är tillåtet.

9.

Förvaltningsrätten fann att det som Inger Persson anfört inte visade att beslutet
strider mot lag eller annan författning och avslog överklagandet.

10.

Inger Persson överklagade till Kammarrätten i Göteborg som biföll överklagandet
och upphävde kommunens beslut i den del det avser ersättning till fristående
förskoleklass respektive fritidshem.

11.

Kammarrätten konstaterade att som vägledande princip gäller att fristående
verksamheter ska ges ekonomiska villkor som är likvärdiga med de som den
kommunala verksamheten har. Den praktiska konsekvensen av kommunens beslut
är att fristående verksamheter för 2017 tilldelas mindre medel än vad som getts till
kommunens egen verksamhet samma år. Reglerna i skolförordningen liksom
rättsfallet HFD 2015 ref. 53 visar att likvärdighet normalt ska uppnås på årsbasis.
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Att då kvitta ett års underskott mot överskott som delvis uppkommit så långt
tillbaka som tre år tidigare måste anses stå i strid med principen om likvärdiga
villkor. Beslutet är därmed olagligt.
YRKANDEN M.M.
12.

Malmö kommun yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska upphäva kammarrättens dom och fastställa förvaltningsrättens domslut samt anför följande. Det är
inte rimligt att kommunen aldrig ska kunna tillgodogöra sig uppkomna överskott
samtidigt som fristående skolor alltid ska ersättas vid kommunala budgetunderskott. Sett över tid blir den praktiska konsekvensen att den kommunala verksamheten tilldelas mindre medel än de fristående verksamheterna, vilket inte står i
överensstämmelse med likabehandlingsprincipen.

13.

Att kvitta underskott mot tidigare uppkomna överskott är inte detsamma som att
kräva tillbaka redan utbetalade bidrag. Det är i stället fråga om att, efter avstämning av årsbudgeten, inte betala ut ytterligare ersättning eftersom de fristående
skolorna har fått mer resurser under de gångna åren jämfört med motsvarande
kommunala verksamheter.

14.

Inger Persson anser att överklagandet ska avslås.

15.

Statens skolverk och Sveriges Kommuner och Regioner har yttrat sig i målet.

16.

Sveriges Kommuner och Regioner anför följande.

17.

Hemkommunen har vid bidragsgivning till fristående verksamheter att förhålla sig
till såväl reglerna om ekonomisk förvaltning i 11 kap. kommunallagen (2017:725)
som skolförfattningarnas bestämmelser om bidragsskyldighet. En kommun har
rätt att tillämpa kommunallagens regler om balanskrav även när det gäller
bestämmandet av bidrag till fristående huvudmän enligt skolförfattningarna.
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Att i bokslut markera underskott för att med framtida överskott återställa detta
eller att i bokslut markera överskott för att med hjälp av detta utjämna framtida
underskott är i grunden möjligheter inom samma system. Detta innebär inte att
ytterligare resurser tilldelats den kommunala skolverksamheten. Huvudsaken är
att principerna om bidrag på lika villkor kommer att gälla över tid.

19.

Utan en möjlighet för kommuner att under en begränsad tidsperiod i sin interna
ekonomistyrning balansera över- och underskott mellan budgetår, kommer
resultatet bli att fristående huvudmän alltid kompenseras vid ett underskott men
inte behöver betala tillbaka bidrag om kommunens verksamheter inte använt alla
tilldelade resurser och därmed redovisar överskott. En sådan ordning kan inte
anses innebära likvärdiga villkor och vara förenlig med likabehandlingsprincipen.
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Frågan i målet

20.

Frågan i målet är om en kommuns beslut att helt eller delvis avstå från att
kompensera fristående förskoleklasser och fritidshem för de motsvarande
kommunala verksamheternas budgetunderskott på den grunden att underskott
kvittas mot tidigare års överskott i kommunens egna verksamhet strider mot lag
eller annan författning.
Rättslig reglering m.m.

21.

Enligt 9 kap. 19 § första stycket skollagen (2010:800) ska, i fråga om fristående
förskoleklass, hemkommunen lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid
skolenheten. I andra stycket anges att bidraget består av ett grundbelopp enligt
20 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 21 §.
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Av 20 § andra stycket framgår att grundbeloppet ska bestämmas efter samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen
förskoleklass.

23.

Motsvarande regler för fritidshem finns i 14 kap. 15 och 16 §§.

24.

Enligt 14 kap. 1 § första stycket skolförordningen (2011:185) ska ett bidrag till
enskilda huvudmän för bl.a. förskoleklass och fritidshem fastställas per kalenderår. I andra stycket anges att bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för
det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början.

25.

Av 2 § framgår att om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet
under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Om
hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet får bidrag
till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att återstående
utbetalningar under budgetåret sätts ner.

26.

Bestämmelserna om att bidrag till fristående skolor och annan enskilt bedriven
verksamhet ska bestämmas enligt samma grunder som tillämpas för kommunens
egen verksamhet fick sin nuvarande utformning när de 2009 infördes i 1985 års
skollag (1985:1100) i samband med att regleringen om kommunernas bidrag till
fristående skolor m.m. förtydligades. Bestämmelserna överfördes i sak oförändrade till 2010 års skollag (prop. 2009/10:165 s. 726 och 777 f.).

27.

I förarbetena anges som en principiell utgångspunkt att samma villkor bör gälla
för fristående skolor som för skolor med kommunal huvudman. Vidare anges att
likvärdiga ekonomiska villkor för verksamhet i offentlig och enskild regi är en
förutsättning för en verklig valfrihet som ger alla barn och föräldrar möjlighet att
välja förskola, fritidshem och skola. Det betonas att begreppet ekonomiska villkor
ska ses i vid mening så att regler för kommunal planering och verksamhetsutövning inte används för att försämra friskolornas möjlighet till etablering och
överlevnad. Principerna om konkurrensneutralitet och likabehandling anses utgöra
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förutsättningar för en sund konkurrens och en positiv utveckling i samspelet
mellan kommunala och fristående skolor (prop. 2008/09:171 s. 25 f.).
28.

Enligt 13 kap. 8 § första stycket kommunallagen ska ett överklagat beslut
upphävas om beslutet strider mot lag eller annan författning.
Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

29.

En utgångspunkt i skollagstiftningen är att barn och föräldrar ska ha rätt att välja
mellan kommunalt och enskilt bedriven verksamhet. Utbildningen ska vara
likvärdig oavsett vilken huvudman som anordnar den. Detta förutsätter att
kommunen och de enskilda huvudmännen ges likvärdiga ekonomiska villkor för
att bedriva verksamheten. Bidrag till fristående verksamheter ska därför
bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till sin egen verksamhet.

30.

Principen att likvärdiga ekonomiska villkor ska gälla oavsett huvudman säkerställs genom bestämmelserna i skolförordningen om att kommunen ska fastställa
grundbeloppet utifrån kommunens egen budget för det kommande budgetåret.
Vidare gäller att om kommunen under budgetåret beslutar att tillskjuta ytterligare
resurser till den egna verksamheten ska motsvarande tillskott ges till de enskilda
huvudmännen. Om kommunen tvärtom minskar ersättningen till den egna
verksamheten får bidraget till de enskilda verksamheterna minskas i motsvarande
mån genom att återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner (14 kap. 1 och
2 §§). Ett beslut att minska ersättningen innebär däremot inte att enskilda
huvudmän blir återbetalningsskyldiga för bidrag som betalats ut tidigare under
året (prop. 2009/10:157 s. 33).

31.

Likabehandlingsprincipen aktualiseras även när ytterligare resurser tillförs den
kommunala verksamheten efter budgetårets slut. Om det t.ex. vid en avstämning
efter ett avslutat budgetår visar sig att en kommunal skolverksamhet har förbrukat
mer resurser än vad som ingått i den budget som legat till grund för grundbeloppet
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och kommunen då väljer att inte belasta den kommunala verksamheten med
underskottet, så innebär det att ytterligare resurser har tillförts den kommunala
verksamheten.
32.

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet HFD 2015 ref. 53 slagit fast att ett
beslut av en kommun att under löpande budgetår tillföra den egna verksamheten
ytterligare resurser medan de enskilt bedrivna verksamheterna skulle få del av
motsvarande tillskott först under påföljande år, stred mot likabehandlingsprincipen.

33.

Det är emellertid skillnad på tillskott som sker under ett löpande budgetår och
tillskott som ges i efterhand på grund av att den kommunala verksamheten har
visat sig gå med underskott. Ett tillskott till den fristående verksamheten som
beror på att den kommunala verksamheten redovisar underskott aktualiseras ju
inte under det löpande budgetåret. Det är först när budgetåret har gått som det är
känt hur stort underskottet är. Likabehandling kan således i detta hänseende inte
uppnås på årsbasis.

34.

I det nu aktuella fallet visade det sig vid avstämningen av utfallet för budgeten för
2017 att de kommunala verksamheterna förskoleklass och fritidshem hade
förbrukat mer medel än som budgeterats. Med hänvisning till att de kommunala
verksamheterna under föregående år inte hade förbrukat alla tilldelade resurser
beslutade kommunen att räkna av underskotten för 2017 mot tidigare överskott.
Detta fick till följd att grundbeloppet för fristående verksamheter i form av
förskoleklasser inte justerades alls för 2017 medan grundbeloppet för fristående
verksamheter i form av fritidshem endast justerades delvis.

35.

Frågan är om kommunens beslut är förenligt med likabehandlingsprincipen.

36.

I det nu aktuella fallet har kommunen beslutat att kvitta underskott mot tidigare
års överskott. Åtgärden innebär att kommunen inte behöver skjuta till mer resurser
till den egna verksamheten på grund av underskotten. Den har således inte
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inneburit att de kommunala verksamheterna har tillförts ytterligare resurser utöver
de resurser som fördelats på lika villkor när grundbeloppen en gång fastställdes.
Inte heller innebär åtgärden att ersättningen till den fristående verksamheten har
minskats. Däremot har åtgärden fått till följd att den fristående verksamheten inte
kompenserats fullt ut för just det aktuella årets underskott.
37.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening kan detta emellertid inte anses stå i
strid med likabehandlingsprincipen. Tvärtom förhåller det sig så, att om en
kommun alltid skulle behöva kompensera fristående verksamheter för enskilda års
underskott i den kommunala verksamheten men samtidigt inte ha möjlighet att
utnyttja tidigare uppkomna överskott, skulle det innebära att den kommunala
verksamheten – sett över tid – tilldelas mindre resurser i förhållande till de
fristående verksamheterna.

38.

Kommunens beslut strider således inte mot bestämmelserna i skollagen om att
bidrag till enskilt bedrivna verksamheter ska bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen verksamhet. Överklagandet ska därför bifallas.

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Inga-Lill Askersjö,
Kristina Svahn Starrsjö, Helena Rosén Andersson och Linda Haggren.
Föredragande har varit justitiesekreteraren Helen Lidö.
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Guteskolan
Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Ekonomiprogrammet (EK)

Verkligt Avvikelse Differens
antal
per elev
årselever
31,0
0
0
11,0

0

0

Estetiska programmet (ESBIL)

9,0

0

0

Estetiska programmet (ESMUS)

11,5

0

0

Estetiska programmet (ESTEST)

14,5

0

0

Hantverksprogrammet (HV)

19,5

0

0

Naturbruksprogrammet (NB)

7,5

0

0

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

10,0

-590

-5 900

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL

19,5

-1 449

-28 256

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

16,0

0

0

Teknikprogrammet (TE)

36,0

0

0

Individuellt alternativ (IMIND/IMA)

11,0

0

0

Yrkesintroduktion (IMYRK/IMY)

15,0

0

0

Språkintroduktion (IMSPR/IMS)

4,0

0

0

Totalt Guteskolan

215,5

-34 156

Med avvikelse 0 (noll) per elev, menas att programmet gjort ett postivt resultat
Antal årselever är de utav nämnden fastställda antal elever i årsbokslutet för respektive år
Ingen särredovsning av naturbruksprogrammets inriktningar, läses ihop
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Wisbygymnasiet
Resultatrapport
Budget
Intäkter

Utfall

Resultat

4 086 600

7 532 176

3 445 576

Flödesbidrag rörligt

132 546 000

131 399 291

-1 146 709

Personalkostnader

-99 706 900

-102 057 136

-2 350 236

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Totaler

-90 800

-103 199

-12 399

-36 849 500

-34 778 114

2 071 386

-14 600

1 993 018

2 007 618

Gemensamma kostnader (GEM)
Budget
Kategori

Utfall

7246 Bibliotek Säve

-1 605 200

-1 541 696

63 504

1 535

7250 Rektor WG

Resultat

Elever

Avvikelse
41

-22 556 900

-21 391 032

1 165 868

1 535

760

7251 Administrativ chef

-9 137 500

-5 967 473

3 170 027

1 535

2 065

7260 Rektor ämnesansvar

-3 407 800

-2 525 907

881 893

1 535

575

7299 Rektor Individuellt val

-5 553 600

-5 934 826

-381 226

1 535

-248

-29 294

-29 294

1 535

-19

-37 390 228

4 870 772

7431 Teknikcollege
Grupp
Program/ansvar

-42 261 000
Budget

Utfall

Resultat

3 173
Antal
elever

Avvikelse
GEM
Övrigt Totalt
per elev
per elev per elev

7270 Rektor SA

8 525 600

7 986 017

-539 583

281,0

-1 920

3 173

240

1 493

7290 Rektor BF

1 599 300

1 473 950

-125 350

57,5

-2 180

3 173

240

1 233

7295 Rektor EK

5 161 300

5 423 633

262 333

196,5

1 335

3 173

240

4 748

7297 Rektor HU

566 200

589 000

22 800

23,5

970

3 173

240

4 383

7320 Rektor HA

2 300 100

2 367 777

67 677

82,5

820

3 173

240

4 233

7323 Rektor RL

1 485 900

1 262 258

-223 642

46,0

-4 862

3 173

240

-1 449

867 300

1 415 726

548 426

32,0

17 138

3 173

240

20 551

1 012 800

1 034 656

21 856

34,0

643

3 173

240

4 056

7336 Rektor VO

1 351 300

1 266 984

-84 316

52,5

-1 606

3 173

240

1 807

7338 Rektor HT

1 068 300

549 446

-518 854

33,0

-15 723

3 173

240

-12 310
-4 461

7326 Rektor Esbil
7328 Rektor ESmu

7350 Rektor VF

872 200

643 858

-228 342

29,0

-7 874

3 173

240

7360 Rektor NA

4 615 000

4 034 554

-580 446

145,0

-4 003

3 173

240

-590

7370 Rektor TE

2 567 400

3 019 847

452 447

100,0

4 524

3 173

240

7 937

7380 WG El och Energiprog

2 604 600

2 048 075

-556 525

92,5

-6 016

3 173

240

-2 603

7386 Rektor FT

1 916 100

1 343 788

-572 312

56,0

-10 220

3 173

240

-6 807

7392 Rektor BA

1 885 400

1 230 240

-655 160

77,0

-8 509

3 173

240

-5 096

7398 Rektor SF

116 800

-271 739

-388 539

25,5

-15 237

3 173

240

-11 824

1 984 600

2 167 535

182 935

68,0

2 690

3 173

240

6 103

497

3 173

240

3 910

7404,7405 NB
7421-7427 Introduktionspr.
Skola

1 746 200

1 797 641

51 441

103,5

42 246 400

39 383 246

-2 863 154

1 535,0

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

-14 600

1 993 018

Övrigt
Program

Budget

Utfall

4580 Skolhälsovård

-3 742 000

-3 742 000

4650 Elevmåltider
Lokalkostnader
Summa

2 007 618
Resultat

Antal
elever
0

Avvikelse
per elev

1 535

0

-9 655 700

-9 161 496

494 204

1 535

322

-40 219 200

-40 344 357

-125 157

1 535

-82

-53 616 900

-53 247 853

369 047
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Tjänsteskrivelse

Handläggare Peter Lerman, rektor gymnasiet

Ärende GVN 2022/30
Datum 16 mars 2022
Sida 1 (15)

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasieorganisationen 2022/2023
Förlag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar fastställa preliminärt
programutbud och antalet platser läsåret 22/23 enligt bilaga 1.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar fastställa antagningen
till NIU, LIU och LIU-T på Idrottsgymnasiet enligt underlag.
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger utbildningschefen i
uppdrag att i samråd med rektor för gymnasieskolan vid behov göra
mindre justeringar av platsantalet innan slutantagningen är avslutad.

Sammanfattning

Efter den preliminära ansökningsperioden som avslutades den 15 februari har
542 elever sökt den kommunala gymnasieskolan i första hand, inklusive
obehöriga och sökande från fastlandet. Av dessa saknar i nuläget 85
behörighet. Med antagandet att hälften av dessa blir behöriga, kommer antalet
behöriga sökande inför omvalsperioden att vara ca 500, vilket överensstämmer
med föregående års nivå. Totalt har 59 gotländska elever sökt
gymnasieutbildning på annan ort, vilket är 12 färre än förra året.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har som mål att alla behöriga
ungdomar ska erbjudas utbildning på ett nationellt program samt att så många
som möjligt ska bli antagen på sitt förstahandsval (Skollagen 16 kap 42 §). Ett
annat mål är att verksamheten ska vara i ekonomisk balans. Utifrån genomförd
analys av elevernas val och med nämndens mål som grund rekommenderas
justeringar i antalet platser på fyra av de nationella programmen i förslaget till
gymnasieorganisation läsåret 22/23. Förslaget innebär endast en marginell
minskning av totalt antal platser.
Tidplan

2021-10-26 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om
preliminärt utbildningsutbud för läsåret 22/23
2022-02-15 Sista dag för preliminär ansökan. Analysarbetet påbörjas
2022-03-10 Utfallet av gymnasievalet föredras i arbetsutskottet

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Bankgiro 339-8328
Plusgiro 18 97 50-3
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2022-03-23 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer
programutbud och antalet platser för läsåret 21/22
2022-04-20

Preliminär antagning

2022-04-25 Ansökningswebben öppnar för eventuella om- och nyval
2022-05-11 Sista dag för om- och nyval
2022-06-29 Slutlig antagning
Analysarbete

I analysarbetet tas hänsyn till följande:


Sökandebilden



Prognostiserat antal elever som uppnår behörighet. Cirka hälften av de
obehöriga eleverna kan antas vara behöriga efter vårterminen. Särskilt
på program med få platser kan stora variationer förekomma.



Fastlandssökande elever. I simuleringarna finns elever med som även
sökt skolor i annan kommun. Ca en tredjedel av dessa antas bli antagna
på Gotland.



Andelen elever som preliminärt antagits på sitt förstahandsval



Andelen elever som antagits på andra val än sitt första och som kan
antas tacka ja till en plats på programmet



Meritvärdena för de sist antagna eleverna samt medelvärdet på
programmet



Elever på reservplats



Elever på programinriktat val (IMV)



Förutsättningar såsom tillgång av anpassade lokaler



Grundbeloppens storlek



En uppskattning av överkostnader när antagningsplatser minskar



Organisatoriska brytpunkter



En bedömning av hur eleverna kan fördelas på programs olika
inriktningar



En bedömning av möjligheten att anordna arbetsplatsförlagt lärande
(apl) på yrkesprogrammen



Olika besluts betydelse utifrån ett genusperspektiv

En osäkerhetsfaktor i prognosarbetet är de förändringar som kan ske under
omvalsperioden. Förra året genomfördes 171 omval, varav 83 elever ändrade
val 1. Antalet nytillkomna sökande var 36 st.
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Simuleringar

Flera olika simuleringar med olika alternativa organisationer har genomförts
varav två särskilt redovisas (bilaga 2 och 3).
Sim

Organisation

Platser

Antagna

1:a
val

%

Reserver
val 1

Lediga
platser

A

Ursprunglig

545

484

386

79,8

68

61

B

Justerad

543

494

431

87,2

24

49

Kommentar

Den ursprungliga organisationen innebar att ett stort antal elever på
ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet hamnade på
reservplats. I den justerade organisationen har detta antal reducerats. Genom
att i samband med slutantagningen optimera antalet platser inom
samläsningsklassen på det estetiska och humanistiska programmet kommer
sannolikt ytterligare elever att kunna erbjudas sitt förstahandsval.
Totalt minskas antalet platser med 2 st från 545 till 543.
Justerad organisation

Följande förändringar i den ursprungliga organisationen1 föreslås:
Program

Ursprunglig
organisation

Justerad
organisation

Motivering

Barn- och fritidsprogrammet

Totalt 26

Totalt 16

Anpassning till
efterfrågan

Ekonomiprogrammet

Totalt 64

Totalt 96

Anpassning till
efterfrågan

Teknikprogrammet

Totalt 48

Totalt 32

Anpassning till
efterfrågan

Vård- och
omsorgsprogrammet

Totalt 24

Totalt 16

Anpassning till
efterfrågan

De utbildningar som beslutas om måste startas oavsett eventuella förändringar
i elevernas val under omvalsperioden. Antalet utbildningsplatser kan dock
justeras efteråt.
Introduktionsprogram
Programinriktat val

Introduktionsprogrammen (IM) vänder sig till de elever som inte uppnått
behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan enligt gällande
1

Med ursprunglig organisation avses det utbildningsutbud nämnden fastställde i oktober.
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behörighetskrav. Wisbygymnasiets vision för IM är att utöka samarbetet med
de nationella programmen, arbetslivet och andra aktörer för att på så sätt öka
elevernas måluppfyllelse, förebygga risken för avhopp samt öka elevernas
möjligheter att bli anställningsbara.
Programinriktat val (IMV) är ett introduktionsprogram som syftar till att elever
ska få en utbildning som är riktad mot ett visst nationellt program och eleverna
ska så snart som möjligt kunna antas till motsvarande nationella program. IMV
omfattar såväl yrkesprogram som högskoleförberedande program.
Oavsett programtyp gäller följande behörighetskrav till IMV:


Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och
engelska samt tre andra ämnen, eller



Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller
engelska samt fyra andra ämnen.

Om det finns lediga platser på ett nationellt program och att elev som antagits
på IMV bedöms ha förutsättningar att klara utbildningens mål, erbjuds denne
följa undervisningen på programmet. Särskild undervisning sätts in i de
behörighetsgivande kurser från grundskolan som eleven saknar ett godkänt
betyg. Övriga elever på IMV erbjuds en anpassad utbildning mot sökt karaktär
i samverkan med respektive nationellt program, men med en tydligare
tillhörighet till övriga introduktionsprogram. Total har i år 29 elever sökt
programinriktat val.
Förslag till organisation läsåret 22/23

Förslaget baseras på bilaga 3. Efter omvalsperioden kommer ytterligare
simuleringar att göras för att eventuellt anpassa organisationen utifrån en
förändrad sökbild. På samtliga program erbjuds IMV-elever följa utbildningen i
mån av plats.
Bygg- och anläggningsprogrammet, BA

Förslag: Programmet föreslås kvarstå med 25 platser
Erbjudna inriktningar: Anläggningsfordon, Husbyggnad samt Plåtslageri
(lärlingsutbildning)
Villkor: Minst 8 elever på inriktningen anläggningsfordon


Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 25 elever
varav 23 sökt programmet i första hand



Icke medräknade är 7 obehöriga som sökt programmet i första hand



Lägsta antagningspoäng är ca 145

 Antal flickor är 2, antal pojkar är 23
Kommentar: Samverkan mellan utbildningens inriktningar liksom med övriga
program som utbildar mot samma bransch är avgörande för utbildningen
kvalitet.
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Barn- och fritidsprogrammet, BF

Förslag: Antal platser reduceras från 26 till 16
Erbjuden inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete


Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 14 elever
varav 9 sökt programmet i första hand



Icke medräknade är 3 obehöriga som sökt programmet i första hand



Förslaget innebär en reducering av antalet platser från 26 till 16 jämfört
med föregående år



Neddragningen av antal platser beror låg efterfrågan



Lägsta antagningspoäng är ca 120



Antal flickor är 12, antal pojkar är 2



Programmet erbjuder Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU

El- och energiprogrammet, EE

Förslag: Programmet föreslås kvarstå med 32 platser
Erbjudna inriktningar: Dator- och kommunikationsteknik samt Elteknik
Villkor: Max 16 elever på respektive inriktning


Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 27 elever
varav 22 sökt programmet i första hand



Icke medräknade är 7 obehöriga som sökt programmet i första hand



Lägsta antagningspoäng är ca 97

 Samtliga sökande är pojkar
Kommentar: Samverkan med övriga program som utbildar mot samma
bransch är avgörande för utbildningen kvalitet.
Ekonomiprogrammet, EK

Förslag: Antalet platser utökas från 64 till 96
Erbjudna inriktningar: Ekonomi och Juridik
Villkor: Max 64 elever på en av inriktningarna och max 32 på den andra


Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 96 elever
varav 91 sökt programmet i första hand



Icke medräknade är 8 obehöriga som sökt programmet i första hand



Utökningen av antal platser beror på hög efterfrågan



Lägsta antagningspoäng är ca 205



Antal flickor är 54, antal pojkar är 42
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Estetiska programmet, ES

Förslag: Programmet föreslås kvarstå med 22 platser
Erbjudna inriktningar: Bild och formgivning samt Musik
Inriktning bild och formgivning



Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 12 elever
varav 11 sökt programmet i första hand



Ingen obehörig har sökt programmet i första hand



Lägsta antagningspoäng är ca 225 exkl. färdighetsprov



Antal flickor är 11, antal pojkar är 1
Inriktning musik



Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 9 elever
varav 7 sökt programmet i första hand



Ingen obehörig har sökt programmet i första hand



Lägsta antagningspoäng är ca 162 exkl. färdighetsprov



Antal flickor är 6, antal pojkar är 3

Fordons- och transportprogrammet, FT

Förslag: Programmet föreslås kvarstå med 24 platser
Erbjudna inriktningar: Personbil samt Lastbil och mobila maskiner
Villkor: Max 16 elever på inriktningen personbil och 8 elever på inriktningen lastbil och
mobila maskiner


Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 21 elever
varav 13 sökt programmet i första hand



Icke medräknade är 11 obehöriga som sökt programmet i första hand



Lägsta antagningspoäng är ca 117



Antal flickor är 5, antal pojkar är 16

Försäljnings- och serviceprogrammet, FS

(f.d. Handels- och administrationsprogrammet, HA)
Förslag: Programmet föreslås kvarstå med 28 platser


Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 27 elever
varav 17 sökt programmet i första hand



Icke medräknade är 3 obehöriga som sökt programmet i första hand



Förslaget innebär en reducering med 4 platser jämfört med föregående
år



Lägsta antagningspoäng är ca 175



Antal flickor är 11, antal pojkar är 16

Page 67 of 164

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2022/30
Sida 7 (15)

Hotell- och turismprogrammet, HT

Förslag: Programmet föreslås kvarstå med 16 platser


Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 5 elever
varav 3 sökt programmet i första hand



Icke medräknade är 1 obehörig som sökt programmet i första hand



Lägsta antagningspoäng är ca 132



Antal flickor är 4, antal pojkar är 1

Humanistiska programmet, HU

Förslag: Programmet föreslås kvarstå med 10 platser
Erbjuden inriktning: Språk


Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 10 elever
varav 7 sökt programmet i första hand



Lägsta antagningspoäng är ca 167



Antal flickor är 8, antal pojkar är 2

Naturvetenskapsprogrammet, NA

Förslag: Programmet föreslås kvarstå med 64 platser
Erbjudna inriktningar: Naturvetenskap samt Naturvetenskap och samhälle
Villkor: Max 16 elever på inriktningen naturvetenskap och samhälle


Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 56 elever
där 53 sökt programmet i första hand



Icke medräknade är 2 obehöriga som sökt programmet i första hand



Förslaget innebär en utökning med 32 platser jämfört med föregående
år



Lägsta antagningspoäng är ca 200



Antal flickor är 35, antal pojkar är 21

Naturbruksprogrammet, NB

Förslag: Programmet föreslås kvarstå med 32 platser
Erbjudna inriktningar: Djurvård, Hästhållning och Lantbruk
Inriktning Djurvård



Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 10 elever
där alla sökt programmet i första hand



Icke medräknade är 3 obehöriga som sökt programmet i första hand



Lägsta antagningspoäng är ca 170



Samtliga sökande är flickor
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Inriktning Hästhållning



Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 7 elever
varav 5 sökt programmet i första hand



Icke medräknade är 3 obehöriga som sökt programmet i första hand



Lägsta antagningspoäng är ca 172



Samtliga sökande är flickor
Inriktning Lantbruk



Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 11 elever
varav 8 sökt programmet i första hand



Icke medräknade är 9 obehöriga som sökt programmet i första hand



Lägsta antagningspoäng är ca 150



Antal flickor är 4, antal pojkar är 7

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL

Förslag: Programmet föreslås kvarstå med 16 platser
Erbjudna inriktningar: Kök och servering samt Bageri och konditori


Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 9 elever
varav 8 sökt programmet i första hand



Icke medräknade är 1 obehörig som sökt programmet i första hand



Lägsta antagningspoäng är ca 162



Antal flickor är 4, antal pojkar är 5

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA

Förslag: Programmet föreslås kvarstå med 96 platser
Erbjudna inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap samt Medier, information
och kommunikation


Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 96 elever
varav 91 sökt programmet i första hand



Icke medräknade är 10 obehöriga som sökt programmet i första hand



Lägsta antagningspoäng är ca 200



Antal flickor är 62, antal pojkar är 34



Programmet erbjuder Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU
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Sjöfartsutbildningen, SF

Förslag: Programmet föreslås kvarstå med 8 platser
Erbjudna inriktningar: Däck samt Maskin


Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 8 elever
varav 7 sökt programmet i första hand



Icke medräknade är 6 obehöriga som sökt programmet i första hand



Lägsta antagningspoäng är ca 212



Antal flickor är 3, antal pojkar är 5

Teknikprogrammet, TE

Förslag: Antalet platser reduceras från 48 till 32
Erbjudna inriktningar: Design och produktutveckling samt Teknikvetenskap
Villkor: Max 16 elever på inriktningen design och produktutveckling


Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 29 elever
varav 28 sökt programmet i första hand



Icke medräknade är 3 obehöriga som sökt programmet i första hand



Förslaget innebär en minskning med 16 platser jämfört med föregående
år



Lägsta antagningspoäng är ca 187



Antal flickor är 8, antal pojkar är 21

VVS- och fastighetsprogrammet, VF

Förslag: Programmet föreslås kvarstå med 10 platser
Erbjudna inriktningar: VVS-installation och Ventilation
Inriktning VVS-installation



Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 8 elever
varav 6 sökt programmet i första hand



Icke medräknade är 2 obehöriga som sökt programmet i första hand



Lägsta antagningspoäng är ca 170



Antal flickor är 1, antal pojkar är 7
Inriktning Ventilation



Inga elever har sökt utbildningen i första hand



Särskilda insatser kommer att genomföras av branschen inför
omvalsperioden.

Kommentar: Samverkan med övriga program som utbildar mot samma
bransch är avgörande för utbildningen kvalitet.
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Vård- och omsorgsprogrammet, VO

Förslag: Antal platser reduceras från 24 till 16


Simuleringen med en justerad organisation ger en prognos på 14 elever
varav 12 sökt programmet i första hand



Icke medräknade är 5 obehöriga som sökt programmet i första hand



Förslaget innebär en minskning av antalet platser från 24 till 16 jämfört
med föregående år



Lägsta antagningspoäng är ca 165



Samtliga sökande är flickor

Idrottsutbildningen
Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU

Totalt har 35 elever sökt NIU till ht-22, varav 14 erbjudits plats enligt följande
fördelning:


Fotboll, 10 st (-4) varav en flicka och 9 pojkar. Totalt 36 platser/3 år

 Innebandy 4 st (-2) varav 3 flickor och 1 pojke. Totalt 12 platser/3 år
Inom parentes anges förändringen från föregående års antagning.
Lokal idrottsutbildning, LIU

Till LIU har 51 elever sökt och blivit antagna med följande fördelning:


Fotboll, 19 st (+5)



Innebandy, 12 st (+3)



Ishockey, 11 st (-6)



Friidrott, 1 st (-1)

 Gymnastik, 8 st (+8)
Könsfördelningen är 20 flickor och 31 pojkar.
Ansökningstiden för LIU-T går ut 31 mars. Prognosticerat antal elever ca 5.
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Bedömning
Barn- och elevperspektiv

Beslutet innebär att antalet utbildningsplatser så långt det är möjligt anpassas
med hänsyn till ungdomarnas efterfrågan av utbildning.
Jämställdhetsperspektiv

Beslutet innebär samma tillgång till gymnasieutbildning för flickor och pojkar.
Landsbygdsperspektiv

Beslutet får inga konsekvenser för landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys

Beslutet innebär en kostnadseffektiv organisation med förutsättningar att
bedriva en utbildning av hög kvalitet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-16
Bilaga 1 – Förslag till organisation
Bilaga 2 – Simulering A, oförändrad organisation
Bilaga 3 – Simulering B, justerad organisation

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Bilaga 1: Förslag till organisation

Yrkesprogram

Inriktning

Plats
er

Kommentar

Barn- och
fritidsprogrammet

 Pedagogiskt och
socialt arbete

16

Erbjuder NIU.

Bygg- och
anläggningsprogramm
et

 Anläggningsfordo
n

25

Villkor: Min 8 elever på
inriktningen
anläggningsfordon.

32

Villkor: Max 16 elever på
vardera inriktningen.

24

Villkor: Max 16 elever på
inriktningen personbil och max
8 elever på inriktningen lastbil
och mobila maskiner.

 Husbyggnad
 Plåtslageri (lärling)

El- och
energiprogrammet

 Dator- och
kommunikationste
knik
 Elteknik

Fordons- och
transportprogrammet

 Personbil
 Lastbil och mobila
maskiner

Försäljnings- och
serviceprogrammet

28

Hotell- och
turismprogrammet

16

Naturbruksprogramme
t

 Djurvård

10

 Hästhållning

8

 Lantbruk

14

Restaurang- och
livsmedelsprogramme
t

 Kök och servering

16

Sjöfartsutbildningen

 Däck

 Bageri och
konditori
8

 Maskin
VVS- och
fastighetsprogrammet

 VVS-installation

8

 Ventilation

2

Vård- och
omsorgsprogrammet

16
Summa yrkesprogram:

223
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Högskoleförberedande
program

Inriktning

Plats
er

Ekonomiprogrammet

 Ekonomi

96

 Juridik
Estetiska programmet

 Bild och
formgivning

Kommentar
Villkor: Max 32 och 64
elever på resp. inriktning

22

 Musik
Humanistiska programmet

 Språk

10

Naturvetenskapsprogram
met

 Naturvetenskap

64

Villkor: Max 16 elever på
inriktningen
Naturvetenskap och
samhälle

Samhällsvetenskapsprogr
ammet

 Samhällsvetensk
ap

96

Villkor: Max 64 elever på
inriktningen
Beteendevetenskap och
max 32 elever
sammanlagt på övriga två
inriktningar.

 Naturvetenskap
och samhälle

 Beteendevetensk
ap
 Medier,
information och
kommunikation
Teknikprogrammet

 Design och
produktutveckling

Erbjuder NIU.
32

 Teknikvetenskap
Summa högskoleförberedande program:

320

Totalt:

543
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Bilaga 2: Simulering A
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Bilaga 3: Simulering B
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Handläggare Malin Karlsson, nämndsekreterare

Ärende GVN 2022/75
Datum 24 februari 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gotlands idrottsförbunds verksamhetsuppföljning
Förlag till beslut



Rapporten godkänns

Sammanfattning

I samband med utbildnings- och arbetslivsförvaltningens utredning av nationellt
godkänd idrottsutbildning (NIU), juni 2017, och lokal idrottsutbildning (LIU)
beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i juni 2017, att Gotlands
Idrottsförbund årligen ska lämna en verksamhetsuppföljning gällande
Idrottsgymnasiet på Gotland (Wisbygymnasiet), där NIU och LIU ingår. Detta
som ett villkor för att NIU och LIU skulle kvarstå som sökbara profiler vid
Wisbygymnasiet.
Söktrycket från ansökande elever till Idrottsgymnasiet har ökat. Till höstterminen
2021 startades även innebandy vid LIU. Elever som söker till fastlandet fortsätter
minska och antalet avhopp är fortsatt mycket lågt.
Till höstterminen 2022 finns tankar på att starta LIU med gymnastik. Gotlands
Fotbollförbund avsäger sig ansvaret för LIU/fotboll till höstterminen 2022. Under
våren kommer RF-SISU Gotland undersöka vilken förening som har kompetens
att överta verksamheten.
Gotlands Friidrottsförbund kommer under våren 2022 slås samman med
Stockholms Friidrottsförbund. Det innebär att VIF Gute Friidrott kommer överta
ansvaret för LIU.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-24
Verksamhetsrapport Idrottsgymnasiet 2021

Gymnasiet
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Bankgiro 339-8328
Plusgiro 18 97 50-3
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Beskrivning av organisation och verksamhet

En kort beskrivning av organisationen och den verksamhet som bedrivits inom idrottsgymnasiet.

Idrottsgymnasiet Gotland bedriver under läsåret 2021–2022 tre utbildningar:
NIU (Nationell godkänd utbildning), 400-500 poäng och idrotterna; fotboll och innebandy.
LIU (Lokal idrottsutbildning), 200 poäng och idrotterna; fotboll, ishockey, friidrott och
orientering och innebandy.
LIU-T (Lokal idrottsutbildning- Träningslära), 200 poäng med elever från olika idrotter.

2

Händelser av väsentlig betydelse

Händelser av väsentlig betydelse som helhet och som påverkat verksamheten eller måluppfyllelse under
2021-2022.

Söktrycket från ansökande elever fortsätter har ökat. Till höstterminen 2021 startades
även innebandy vid LIU. Elever som söker fastlandet fortsätter minska och antalet avhopp är fortsatt mycket lågt. Även under läsåret 2021-2022 var vi tvungna att övergå till
distansundervisning p.g.a Coronapandemin under viss del. En utbildning som till stor del
är praktisk påverkas såklart mer negativt av distansundervisning.

3

Förväntad utveckling

Information om förväntad utveckling avseende verksamheten på sikt.

Till höstterminen -22 finns tankar på att starta LIU med gymnastik. Det kommer innebära att vi får en ännu bättre fördelning mellan könen.
Gotlands Fotbollförbund avsäger sig ansvaret för LIU/fotboll till höstterminen 2022.
Under våren kommer RF-SISU Gotland undersöka vilken förening som har kompetens
att överta verksamheten.
Gotlands Friidrottsförbund kommer under våren 2022 slås samman med Stockholms
Friidrottsförbund. Det innebär att VIF Gute Friidrott kommer överta ansvaret för LIU.
I dimensioneringssamtal mellan Wisbygymnasiet och RF-SISU Gotland har det tagits
fram en dimensioneringsmall för LIU verksamheten.
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Kvalitet

I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur
någonting är och upplevs, vilket kan vara olika
hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför
att identifiera mottagaren av en vara eller tjänst
och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla överenskommen kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna
ska känna tillit till att regionen använder skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.
(Region Gotlands styrkort)

1. Redovisa antal elever och kön, idrotter, eventuella avhopp, resultat på utvärderingar samt
övrigt av intresse som beskriver idrottsgymnasiets verksamhet (redovisa gärna i tabellform).

Se bifogad sammanställning vad gäller antal elever. Nästa elevutvärdering genomförs maj
2022.
2. Utifrån ovanstående utvärderingar, vilka slutsatser kan dras? Vilka förklarande faktorer finns
till varför resultaten ser ut som de gör.

Eleverna är nöjda med sin utbildning som helhet. En faktor till detta är att vi har kompetenta instruktörer/lärare som både har erfarenhet av elitidrott och sätter elevens utveckling i centrum. Vi är nöjda med den modell för verksamheten som vi har. Modellen innebär ett nära samarbete mellan Wisbygymnasiet, RF-SISU Gotland och Specialdistriktsförbund. Modellen möjliggör att många gotländska ungdomar från många olika idrotter
kan kombinera gymnasiestudier med en elitidrotts satsning på Gotland. Detta till en låg
kostnad/elev.

3. Vilka utvecklingsområden har idrottsgymnasiet och på vilka sätt kommer man att arbeta med
dessa? Vilka åtgärder behöver vidtas för att förbättra mindre goda resultat eller bibehålla
goda resultat.

För att kunna tillgodose att fler elever kan studera vid idrottsgymnasiet önskar vi starta
LIU utbildningar i gymnastik.
För verksamheten vid LIU-T önskar vi kunna komma ut till högstadieskolor för att informera om verksamheten och bredda målgruppen.
För att bibehålla god kvalitet i utbildningen sätter vi alltid elevens utveckling i centrum.
Detta gäller både vid planering som genomförande. Vi fortsätter utveckla vårt kompetensnätverk med individuell kosthandledning, kollegialt lärande, friskvårdstid för instruktörer/lärare. En framgångsfaktor är att kunna behålla instruktörer/lärare under längre
tid. Vi hoppas att den nya ekonomiska modellen ska underlätta detta.
Vi arbetar med hur utbildningarna kan utvecklas i önskad riktning.
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4. Hur har eleverna varit delaktiga i planering och utveckling av verksamheten?

Eleverna utvärderar verksamheten varje år dels genom interna utvärderingar men också
genom utvärderingsenkäter från Riksidrottsförbundet. Idrottsgymnasiet har även en egen
skolidrottsförening där eleverna kan utveckla så väl sig själva som idrottsgymnasiet verksamhet. Nästa elevutvärdering genomförs maj 2022.
Eleverna får möjlighet att komma med synpunkter på terminsplaneringar och lämnar
både muntliga och skriftliga önskemål.

5. Beskriv idrottsgymnasiets upplevda samarbete med Wisbygymnasiet (fördelar, nackdelar, utvecklingsområden).

Positivt och utvecklingsorienterat samtalsklimat mellan Wisbygymnasiet och RF-SISU
Gotland. Vi har ett nära samarbete vad gäller idrottsgymnasiets utveckling och kvalitetssäkring. T.ex. i antagningsprocessen, anställningar, fortbildningar, läger, utbyten, certifieringar, centrala konferenser och utvärderingar.

5

Medarbetare

För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som
bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
(Region Gotlands styrkort)
Beskriv antalet medarbetare som verkar inom idrottsgymnasiet samt deras funktion.

Rektor Wisbygymnasiet: Peter Lerman
Samordnare: Petter Svensson, Wisbygymnasiet
Samordnare: Jan Christoffersson, RF-SISU Gotland
Ansvarig RF-SISU Gotlands styrelse: Håkan Ericsson
Ansvarig Gotlands Fotbollförbund NIU och LIU fotboll: Mats Englund
Instruktörer/lärare NIU fotboll: Richard Spong (huvudinstruktör), Fredrik Karlsson
Instruktör/lärare LIU fotboll: Richard Spong
Ansvarig Gotlands Innebandyförbund NIU och LIU innebandy: Morgan Åkerblom
Instruktör/lärare NIU och LIU innebandy: Trond Ringwall
Ansvariga Gotlands Ishockeyförbund LIU ishockey: Ingela Söderling och Andreas Hagström
Instruktör/lärare LIU ishockey: Hans Särkijärvi
Ansvarig Gotlands Orienteringsförbund LIU orientering: Greger Westerlund
Instruktör/lärare LIU orientering: Anna Samelius
Ansvarig Gotlands Friidrottsförbund LIU friidrott: Ann-Louise Almgren
Instruktör/lärare LIU friidrott: Jorma Jääskeläinen
Fystränare: Sofie Kindberg
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Ekonomi

Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten
(det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)

Redovisa budget för 2021-2022 med förklarande text.

Den budget RF-SISU Gotland handhar utgår från hela läsåret. Till läsåret 2020-2021 togs
det fram en ny beräkningsmodell för verksamheten. Den bygger på en fast och en rörlig
summa. Den rörliga summan är beroende av hur många elever det finns i respektive idrott. Pengarna fördelas till idrotterna även utifrån om det är NIU (400–500 poäng), LIU
(200 poäng) och LIU-T (200 poäng), samt övriga poster som är specificerade.

Redovisa budget för 2021-2022 med förklarande text.

Se bifogad budget för 2021 – 2022.
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Idrottsgymnasiet Gotland 2021–2022
Ansökande elever till åk 1
NIU
Fotboll: 34 elever (25 killar och 9 tjejer)
Innebandy: 11 elever (9 killar och 2 tjejer).
Summa: 45 elever
LIU
Ishockey: 17 elever (17 killar)
Innebandy: 9 elever (6 tjejer och 3 killar)
Fotboll: 14 elever (13 killar och 1 tjej)
Orientering: 2 elever (1 tjej och 1 kille)
Friidrott: 2 elever (1 tjej och 1 kille)
Summa: 44 elever
LIU-T
Gymnastik: 3 elever (3 tjejer)
Tennis: 1 elev (1 tjej)
Ridsport: 1 elev (1 tjej)
Simning: 1 elev (1 tjej)
Summa: 6 elever
Antagna elever till åk 1
NIU
Fotboll. Svenska Fotbollförbundet har gett oss 36 platser/tre läsår. Till läsåret 2021–2022
valde Gotlands Fotbollförbund att ta in 16 elever (11 killar och 5 tjejer).
Innebandy. Svenska Innebandyförbundet har gett oss 12 platser/tre läsår. Till läsåret 2021 –
2022 valde Gotlands Innebandyförbund att anta 6 elever (5 killar och 1 tjej).
LIU
Ishockey. Gotlands Ishockeyförbund valde att anta 17 elever (17 killar).
Innebandy. Gotlands Innebandyförbund valde att anta 7 elever (5 tjejer och 2 killar)
Fotboll: Gotlands Fotbollförbund valde att anta 14 elever (13 killar och 1 tjej)
Orientering. Gotlands Orienteringsförbund valde att anta 1 elev (1 tjej).
Friidrott. Gotlands Friidrottsförbund valde att anta 2 elever (1 tjej och 1 kille).
LIU-T
Gotlands Idrottsförbund i samverkan med Wisbygymnasiet valde att anta 3 elever (2 killar i
gymnastik och 1 kille i motocross).

Elevunderlag. Nästa sida
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Elevunderlag 20220209
NIU
Åk 1: 22 elever (16 fotboll och 6 innebandy)
Åk 2: 13 elever (11 fotboll och 2 innebandy)
Åk 3: 7 elever (7 fotboll)
Summa: 42 elever
LIU
Åk 1: 35 elever (16 ishockey, 6 innebandy, 2 friidrott, 1 orientering och 10 fotboll)
Åk 2: 16 elever (6 ishockey, 3 orientering och 7 fotboll)
Åk 3: 4 elever (2 ishockey, 1 orientering och 1 friidrott)
Summa: 55 elever
LIU-T
Åk 1: 4 elever (2 gymnastik, 1 motocross och 1 orientering)
Åk 2: 2 elever (1 gymnastik, och 1 simning)
Åk 3: 8 elever (2 fotboll, 1 innebandy, 2 gymnastik, 1 tennis, 1 ridsport och 1 friidrott)
Summa: 14 elever

Summa elever: 111 elever
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Tjänsteskrivelse

Handläggare Elisabeth Pettersson, verksamhetsspecialist

Ärende GVN 2022/84
Datum 10 mars 2022
Sida 1 (4)

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Information. Barnkonventionen och hedersförtryck
Förlag till beslut

Informationen tas emot.

Sammanfattning

Förvaltningen fick i uppdrag från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) 2021 att redovisa hur verksamheterna arbetar med bankonventionen
och hedersförtryck. Genomgående för verksamheterna inom GVN visar aktivt
arbete med att implementera och konkretisera barnkonventionen kring
mänskliga rättigheter. Elevhälsoteam alternativt annan utsedd grupp ansvarar
för att hålla ihop värdegrundsarbetet som bygger på att skapa trygghet och
stärka identiteten.
Arbetet kring hedersförtryck är ett område som prioriteras inom nämndens
samtliga verksamheter. Elevhälsoteam och eller annan ansvarig grupp har
specifikt uppdrag att finnas nära och stötta elever/studerande.
Arbetet sker direkt i undervisningen samt riktade insatser. Lärarnas ökade
kunskaper sker via utbildning, föreläsningar och litteratur.
Ärendebeskrivning

För att kunna redovisa för nämnden hur förvaltningen arbetar med
bankonventionen och hedersförtryck. Har förvaltningen intervjuat ledningen
vid berörda verksamheter inom GYN. Verksamheterna har fått svara på frågan
hur arbetar ni med barnkonventionen och hedersförtryck? Nedan redovisas
respektive avdelning svar.
Gymnasiet

Barnkonventionen
Är ett levande dokument – ett främjande värdegrundsarbete som genomsyrar
hela skoldagen. Med en tydlig styrkedja genom organisationen och via
kompetent personal med elevkunskap tas beslut som gynnar eleven.
Den årliga elevenkätens resultat ligger till grund för likabehandlingsgruppens
fortsatta arbete.
Pilotprojekt sedan ht -21. Två förstelärare har i uppdrag att ta fram och
implementera ett pedagogiskt värdegrundsmaterial som systematiskt ska

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se
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Facebook facebook.com/regiongotland

Bankgiro 339-8328
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Ärende GVN 2022/84
Sida 2 (4)

användas vid mentorstid under samtliga tre gymnasieår. De olika övningarna
provas nu av några program.
-Likabehandling – skolans likabehandlingsplan
-Könsnormer i bildspråket – pedagogiskt material
-Normer och stereotyper - olika övningar
Hedersförtryck
Insatser pågår för att öka kompetensen hos medarbetarna. Det sker via
utbildning, föreläsningar och litteratur.
Elevhälsoteamet arbetar med Hälsa - Identitet, relationer o levnadsnormer
(IRL) tillsammans med övrig personal för att förebygga-upptäcka-åtgärda.
Detta sker på grupp och individnivå.
Det finns tydlig organisation med åtgärdsplan och stödmaterial att arbeta
vidare med vid upptäckt av kränkningar och hedersförtryck.
Utmaning/utvecklingsområde
Hösten -22 utökas förstelärarnas uppdrag med att säkerställa att organisation
och kunskap finns för att arbeta utifrån nytt innehåll i styrdokumenten kring
jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer.
Vuxenutbildning

Barnkonvention
Det pågående värdegrundsarbetet utgår från samtal om lagar och det som
personalen fångar in vad som är viktigt just nu i samhället. Många
vuxenstuderande är också föräldrar och berörs av barnkonventionen.
Resultatet av årlig elevenkät ligger som grund för arbetet med att skapa
trygghet och en tillåtande miljö att vistas i.
I höstas genomfördes en tipspromenad med utgångspunkt från
barnkonventionen. Syftet var att skapa samtal och befästa kunskaper utifrån
undervisningen.
Hedersförtryck
Insatser pågår med kompetensutveckling för medarbetarna. Det sker via
utbildning, föreläsningar och litteratur.
Under -21 var fokus kring heder o förtryck HBTQI. Att få syn på mönster –
fånga in det som pågår. Föreläsningar kring ämnet skedde även för studerande
och lärare tillsammans som en del i undervisningen.
Likabehandlingsgruppen ansvarar för likvärdighet och jämställdhet.
Skolkuratorn är ute i grupper o pratar för att fånga upp det som sker. Vid
behov att prata med personal finns möjlighet på studieoteket och cafét.
Ser vikten av olika arenor där studerande kan få mötas och prata samt ge
utrymme till att ställa frågor till pedagoger och vuxenstöd.
Utmaning/utvecklingsområde
Att skapa delaktighet via elevråd. Utöka ingången till samhället via
föreningskunskap som en del i folkhälsan.
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Behov av föräldrautbildning och studiecirklar för de studerande som har egen
familj.
Folkhögskola

Barnkonvention
Vikten av att arbeta med demokrati och jämlikhet. Medarbetarna besitter en
stor kompetens kring dessa frågor och värdegrundsarbetet ingår i de
utbildningarna. För SFI studerande ingår ämnet i kulturkunskap och skolan har
10 anställda socialpedagoger som stöd för de studerande och deras behov av
stöd. Dessa pedagoger finns även tillgängliga för de boende på skolan utanför
undervisningen.
Hedersförtryck
Det finns en rädsla hos flera studerande.
Personalen arbetar med tillitsbaserat bemötande för att skapa trygghet. Vikten
av att det finns kunskap om hur hedersförtrycket kan se ut och på olika sätt
kan ta sig i uttryck.
Medarbetarna har deltagit i utbildning kring jämställdhet och integration,
kunskap om människors olika kultur mekanismer samt kring professionellt
bemötande.
Lärarnas kompetens har bland annat efterfrågats ute i förskolan vid
föräldrasamtal.
Utmaning/utvecklingsområde
Sprida kunskap kring olika kulturers inverkan på familjelivet.
Arbetsliv och etablering

Barnkonvention
Jämställdhet vävs in i ordinarie undervisningen. Ett led i jämställdhet är att få
ut kvinnor i arbete med stöd av arbetslivs coach.
Satsningen är en samhällsinsats och ger i förlängningen familjestrukturs
förändring. Skapar förebilder för yngre flickor se och ändra ett kulturmönster.
Hedersförtryck
Arbetet med hedersförtryck bygger på lärarnas förhållningssätt till de
studerande. Att tidigt se de små tecken och att göra en kulturtolkning blir viktig
i dess insatser.
Verksamheten erbjöd före pandemin föreläsningar om hedersförtryck.
Studie- och yrkesvägledning har pågående insatser;
Föräldrautbildning i Hemse som sker förvaltningsövergripande (enligt Västra
Götalands modellen). Utbildning av handledare med arabiskt modersmål.
Det sker samverkan med Ungdomskraft, gymnasiet och högstadiet med att
elever ska fullfölja sin skolgång genom olika insatser på individnivå.
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Ungdomsavdelningen

Barnkonvention
De unga får möta en trygg vuxen där de befinner sig och därifrån utgår
värdegrundsarbetet. Pedagogen är trändspanare och gör gränsdragningar i nära
samarbete med polis och socialtjänst.
Ungdomsenheten gör ofta orosanmälningar.
Pandemin har medfört att ungdomsgårdarna varit stängda och online träffar
har erbjudits.
Nya målgrupper har deltagit digitalt samt att vårdnadshavare har sökt kontakt.
Under sportlovet anordnades en spökjakt online.
Pågående projekt att möta unga i offentliga miljöer; motorburna, droger,
kriminalitet.
Ytterligare ett pågående projekt med att fullfölja gymnasieutbildningen i
samarbete med skolan – Högby o Klinte skolor.
Hedersförtryck
Det är svårt att upptäcka och sker i det dolda.
Inom Fenix ungkulturhus 16-25 år arbetar socialpedagog med 2 årig
eftergymnasial utbildning. Satsning med att arbeta kring HBTQIA+ med de
unga.
Finns behov av tidigare insatser från 13 år då identitetskris uppstår i ungas liv.
Utmaning/utvecklingsområde
Utveckla online aktiviteter.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Tjänsteskrivelse

GVN 2021/141
14 mars 2022

Anna Myhr
Chef avdelning arbetsliv- och etablering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss. Arbetsmarknadsutredning - Förslag att flytta enheten
stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Förslag till beslut

•

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade den 26 maj 2021 (RS § 161) att remittera förslaget att flytta
enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till de båda nämnderna för synpunkter på förslaget.
Förvaltningen har under 2021/2022 haft arbetsgruppsmöten med socialförvaltningen
angående remissförslaget och har utifrån synpunkter på förslaget från nämndens
verksamheter sammanställt ett remissyttrande. Bedömningen är att nämnden
godkänner förslaget till remissyttrande som sitt eget.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade i oktober 2020 att regionstyrelsen får i uppdrag att
utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en sammanhållen
arbetsmarknadspolitik. Regionstyrelseförvaltningen tillsatte en särskild utredare som
fick i uppdrag att utifrån en lägesbild över Gotlands arbetsmarknad klargöra lämplig
ambitionsnivå och resursanvändning samt utifrån det föreslå en ansvars- och
arbetsfördelning för regionens respektive verksamheter. Utredarens rapport
”Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar” färdigställdes i mars 2021 och
utmynnade i fem förslag till beslut som föredrogs regionstyrelsen i samband med
budgetberedningen våren 2021. Ett av besluten i regionstyrelsen (RS § 161, 2021-0526) var att förslaget att flytta enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden remitteras till socialnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Ärendet ska återrapporteras inför
budgetberedningen 2022. Utbildning- och arbetslivsförvaltningen och
socialförvaltningen har bildat arbetsgrupper för att besvara remissen.
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Bedömning

Förvaltningen har haft möten med socialförvaltningen angående remissförslaget att
flytta enheten stöd och försörjning. Nämndens verksamheter har därefter lämnat
synpunkter på förslaget, vilka har sammanställts i ett remissyttrande. För att uppnå
det mål som arbetsmarknadsutredningen syftar till, dvs att fler individer med
försörjningsstöd ska nå egen försörjning, så ska nämndens verksamheter fortsätta
arbeta för att öka och utveckla ett närmare samarbete med socialförvaltningens
berörda enhet för försörjningsstöd. Detta samarbete ska ske utifrån befintlig
organisatoriska tillhörighet och struktur. Samarbetet kan ske genom att utbildningsoch arbetslivsförvaltningen (UAF) och socialförvaltningen (SOF) utvecklar nya
samverkansformer gällande arbetssätt och samlokalisering. Bedömningen är att
nämnden godkänner förslaget till yttrande som sitt eget, som svar på regionstyrelsens
remiss.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats: När det gäller barn- och
elevperspektivet, jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet och det
ekonomiska perspektivet så är bedömningen att dessa perspektiv så långt som det är
möjligt har omhändertagits i förslaget till yttrande som bifogas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-13
Yttrande över remissförslag att flytta enheten stöd och försörjning från socialnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2022-02-16
Regionstyrelsen, RS § 161 Arbetsmarknadsutredning, 2021-05-26 inklusive tjänsteskrivelse
Regionstyrelseförvaltningen. Rapport. - Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar, 2021-04-06
(arbetsmarknadsutredningen)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Region Gotland

14 mars 2022

Yttrande över remissförslag att flytta enheten stöd och
försörjning från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Yttrande

Regionstyrelsen beslutade den 26 maj 2021 (RS § 161) att remittera förslaget att flytta
enheten för stöd och försörjning från socialnämnden (SON) till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN) till de båda nämnderna för synpunkter på
förslaget. Ärendet ska återrapporteras inför budgetberedningen 2022.
Förslaget och det föreliggande utredningsarbetet fångar behovet av en översyn eller
förändring för att få fler individer till sysselsättning eller utbildning. Frågan är om det
behövs en organisationsförändring för att nå detta eller om det är tillräckligt med ett
utökat samarbete mellan berörda verksamheter.
I detta yttrande finns ett antal sammanställda synpunkter som är viktiga att beakta
inför den fortsatta beredningen. Slutsatsen är att det finns både fördelar och
nackdelar med föreslagen organisationsförändring, men att effekterna utifrån
arbetsmarknadsutredningens förslag bedöms kunna tillgodoses utan en förändrad
organisationstillhörighet. För att uppnå det mål som arbetsmarknadsutredningen
syftar till, dvs att fler individer med försörjningsstöd ska nå egen försörjning, så ska
nämndens verksamheter fortsätta arbeta för att öka och utveckla ett närmare
samarbete med socialförvaltningens berörda enhet för försörjningsstöd. Detta
samarbete skall i första hand prövas utifrån befintlig organisatoriska tillhörighet och
struktur. Samarbetet kan ske genom att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
(UAF) och socialförvaltningen (SOF) utvecklar nya samverkansformer gällande
arbetssätt och samlokalisering.
Vilka insatser och samarbeten finns idag

UAF har idag uppdrag att vägleda och stärka individer som står utanför
arbetsmarknaden att nå eller närma sig försörjning via arbete och studier. Inom
avdelningen för arbetsliv och etablering har man uppdraget att genom den samlade
syv-organisationen förse grundskola, gymnasieskola, Vuxenutbildning men även de
egna verksamheterna med studie- och yrkesvägledare för att stötta individer i sina val
inom arbete och studier. Vidare har avdelningen som uppdrag att anställa individer i
feriejobb, offentligt skyddade anställningar och andra trygghetsanställningar. Dessa
anställningar sker till interna arbetsgivare inom Region Gotland och sker i samverkan
med Arbetsförmedlingen som tar beslut om anställning (ej feriejobb). Insatsen syftar
till att skapa möjligheter för individer som står långt från arbetsmarknaden att närma
sig arbete via en särskild anställning som sedan kan leda till ordinarie
anställningsform. Vidare har avdelningen som uppdrag att etablera samtliga
målgrupper mellan 16-64 år som står utanför arbetsmarknaden och på grund av olika
skäl står långt ifrån arbete. Det kan handla om nyanlända, unga som varken arbetar
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eller studerar eller personer som på grund av en långvarig sjukskrivning behöver
rehabiliteras tillbaka till arbetslivet. Avdelningen erbjuder stärkande, vägledande och
arbetsrehabiliterande aktiviteter. Avdelningen samverkar i detta arbete med
Arbetsförmedlingen, SOF, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, privata och
offentliga arbetsgivare och utbildningsanordnare för att lyckas med uppdraget.
Ett exempel på ett nära samarbete som finns är Vuxkomp. Där är SOF,
Arbetsförmedlingen och avdelningen för arbetsliv och etablering parter för
samarbete för att stödja individer som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av
arbetslöshet och har behov av att få coachning och stärkande insatser för att komma
vidare mot egen försörjning. Samarbetet startade som ett projekt där man tog tillvara
på kunskaper från ett pågående ESF-projekt kallat Ungkomp där samverkan mellan
ovannämnda parter skedde och var en framgångsfaktor. Numera är detta en
integrerad verksamhet och ingår i den DUA-överenskommelse som finns mellan
Region Gotland och Arbetsförmedlingen. Bedömningen är att samverkan behöver
öka och möta fler av socialförvaltningens målgrupper inom det ekonomiska
biståndet, såsom personer utan sjukpenningsgrundande inkomst och i behov av stöd
för att komma vidare ut i arbetslivet, unga som varken arbetar eller studerar samt
nyanlända.
I dagsläget så har vuxenutbildningen inte några direkta samarbeten med SOF/SON
mer än kring ett fåtal individer, så det finns givetvis utrymme för nya modeller av
samarbeten. Det har initierats vissa möten med SOF där särskilda frågor diskuterats,
såsom olika målgrupper. Stöd och försörjning har blivit inbjudna till DUAsamarbetet men dessvärre inte deltagit i någon större omfattning. Samarbetet
avseende utbildningsinsatser för ex. SFI-elever som står långt ifrån arbetsmarknaden
skulle kunna utvecklas, vilket skulle kunna ske utan en organisatorisk enhetsflytt. Det
proaktiva perspektivet behöver arbetas upp.
Gotlands folkhögskola har idag ett väl fungerande samarbete med SON:s stöd och
försörjning. En del rekryteringar har skett i nära samarbete, där fortlöpande kontakt
sker mellan skolan och socialtjänsten. Exempel på verksamheter/utbildningar som
varit särskilt frekventerade är: Livskraft, Enter Bas/ettan på allmänna linjen.
Att tänka på vid en eventuell organisatorisk förändring

Det administrativa- och ekonomiska stödet måste följa med vid en eventuell
överflyttning, som budget, prognoser, beräkningar, utbetalningar, krav, inkasso. SOF
hanterar en mängd utbetalningar till individer, exempelvis akututbetalningar av
bidrag, utbetalningsförfaranden som det inte finns samma stöd för inom UAF. Det
finns även systemadministrativa lösningar som idag är inbyggt i SOF (exempelvis
Procapita Lifecare) som kanske behöver brytas ut till UAF (gränssnittsproblematik?)
och där en extra kostnad kan tillkomma för detta.
Viktigt att det finns en förståelse för att UAF inte har någon ledig kapacitet. Med det
menas att förvaltningen inte kan ta emot besparingar i form av exempelvis
samordningsfördelar, sådant som är vanligt då man sammanför enheter. Resurserna
till uppdraget behöver komma i samband med överflyttningen.
Det måste finnas förutsättningar för ekonomisk styrning vid eventuell enhetsflytt och
att stöd och försörjnings budget hålls isolerad från övrig verksamhet inom GVN.
Detta för att undvika scenarier med att övrig verksamhet behöver anpassa sin budget,
exempelvis vid besparingar.
Lyfter man en verksamhet ur ett sammanhang till en annan organisation så kan det
givetvis resultera i vinster, men samtidigt leda till nya brister. Likväl som
gränsdragningsproblematik kan förbättras, exempelvis mellan stöd och försörjning
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och arbetsliv, etablering och skola, så kan även ny gränsdragnings- och
sekretessproblematik uppkomma. Stöd och försörjning kan idag förhållandevis
obehindrat byta information inom SOF, något som kan försvåras vid en enhetsflytt
eftersom det då handlar om nya myndighetsgränser.
En flytt av stöd och försörjning till UAF kan riskera i utträngningseffekter på andra
verksamheter inom UAF. Exempelvis om stöd och försörjning får en stor roll i
förvaltningens ledningsgrupp så kan detta leda till att andra verksamheter får mindre
utrymme i ett sådant sammanhang. Detta var bland annat orsaken till att barn- och
utbildningsförvaltningen (BUF) årsskiftet 2009–2010 delades upp i två förvaltningar,
eftersom man upplevde att gymnasiets och vuxenutbildningens frågor fick för lite
plats i BUF. Liknande scenarier kan upprepas vid föreslagen enhetsflytt.
Det kan upplevas som negativt om stöd och försörjning bryts ur Individ- och
familjesorgen (IFO) i SOF. Detta eftersom möjligheterna till samarbete kan påverkas
kring brukare som är i behov av ett bredare stöd och support från verksamheterna
inom IFO, exempelvis Familjestödsenheten och Beroendeenheten. En enhetsflytt
kan bidra till ökad kontaktyta gentemot arbetsliv, etablering och utbildning - men
samtidigt skapa nya utmaningar gällande kontaktyta med övriga enheter inom IFO.
Det behöver klargöras hur detta kan påverka brukarens perspektiv och det fortsatta
samarbetet med IFO.
GVNs område är idag väldigt spretigt och stort. Om nämnden ska hantera ännu ett
område finns risk för att huvudmannaskapet blir än mer urholkat vilket innebär att
det inte kommer leda till konkreta åtgärder som gynnar den aktuella målgruppen. Det
finns vidare en uppenbar risk att vuxenutbildningen enkom ses som en
arbetsmarknadsåtgärd och inte en utbildning/skolform som har flera olika uppdrag
och som styrs av skollagen.
Kompetens

Inför en eventuell enhetsflytt behöver kompetensen kring stöd och försörjnings
frågor beaktas. Givetvis följer sakkunskapen med medarbetare (som
socialsekreterare) men UAF hanterar överlag utbildningsfrågor och frågan är hur
man exempelvis riggar den centrala förvaltningen på UAF kring detta nya kunskapsoch kompetensbehov. Kan nuvarande roller, som kommunikatörer, HR-personal,
ekonomer, kvalitetskontroller och nämndsekreterare, hantera ett utökat
verksamhetsansvar och nya regelverk gällande socialtjänsten. Inför en
organisationsförändring behöver de administrativa behoven bedömas och samtidigt
behöver man överväga det kunskapsstöd som kan komma att vara viktigt vid en flytt
av en verksamhet till en annan1.
Vid en enhetsflytt behöver UAF bygga upp ny kompetens eftersom den
”fragmentiserade kunskapen” (sakkunskapen) förvinner med vissa funktioner.
Exempelvis besitter ekonomichef, HR-chef och controller på SOF viktiga
baskunskaper kring stöd och försörjning - kunskaper som behöver kläs på
motsvarande roller inom UAF. Det tar tid, kapacitet och resurser att bygga upp ny
erfarenhet. En budgetflytt behöver anpassas, utökas, utifrån detta förhållningssätt.
Politikerna i GVN kommer även behöva sätta sig in i nya kunskaps- och
regelområden (socialtjänstlagen) vid en enhetsflytt, då de kommer vara ansvariga för
stöd- och försörjnings verksamhet. Nämnden har redan idag ansvar, och behöver ha
särskilda kunskaper, utifrån regelverken för gymnasiet, vuxenutbildningen,
folkhögskolan, arbetsmarknad, integration samt för ungdoms- och
studieförbundsfrågor. Nämndsledamöter och ersättare behöver få förutsättningar för
1

KPMG revisionsrapport. Uppföljande granskning av Framtida kultur- och fritidsverksamhet 2017, 2021-06-17 (sid 4)

Page 94 of 164

3 (4)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Region Gotland

Yttrande
Ärende: GVN 2021/141

att kunna hantera detta breda och komplexa kunskapsområde för att kunna ta
ansvaret.
Det kommer även behöva byggas upp kompetens/säkerhetstänk för att hantera
eventuella arbetsmiljöproblem för medarbetare inom UAF. Det är kanske spekulativt
men stöd och försörjning får troligen hantera incidenter och konflikter med brukare i
en större omfattning än vad som idag hanteras inom UAF.
Slutsatser

För att intentionen ska uppnås gällande enhetsflytt av stöd och försörjning till UAF
så är bedömningen att det kommer krävas organisatoriska förändringar av UAF och
av utbildningsnämnderna.
En flytt av stöd och försörjning kan komma att ske på bekostnad av befintliga
verksamheter inom GVN. Resursförstärkningar måste tillföras UAF eftersom många
av de stödresurser som UAF idag tillhandahåller huvudsakligen är destinerade BUN
och dess stora verksamhetsområde. Förslaget i utredningen ”Arbetsmarknadspolitik
för framtida utmaningar”, dvs en egen förvaltning med tillhörande nämndstruktur, är
kanske det som ändå krävs för att fullt ut uppnå intentionen med förslaget.
Det är ingen självklarhet att en gemensam nämndorganisation med stöd och
försörjning per automatik ger högre effektivitet, minskade försörjningsstödsutgifter
och förbättrade verksamhetsfunktioner. Effekterna kan åstadkommas genom att
resurssättning sker i och omkring utförarverksamheterna - arbetsmarknad och
etablering, vuxenutbildningen och folkhögskolan: Fler vägledartjänster, coachande
resurser, samordningsfunktioner mellan utförarna samt pedagogiska resurser för
tillskapande av anpassade utbildningar.
Ett alternativ till organisatorisk flytt av stöd och försörjning till UAF är att använda
sig av utökade samverkansformer och andra modeller för att få samordningsvinster –
för att därigenom få fler individer till arbete, insatser eller utbildning. Det finns
kommuner (exempelvis Linköping) där frågor om myndighetsutövning avseende
försörjningsstöd handläggs av deras socialförvaltningar, men svarar mot den nämnd
som hanterar arbetsmarknadsfrågor. Det behövs då ingen organisatorisk flytt av en
verksamhet utan en tydlighet i reglemente och delegation för att klargöra
ansvarsfördelningen. Det finns även möjligheter att arbeta med integrerade team, där
arbetsmarknadshandläggare och socialsekreterare arbetar nära tillsammans för att ge
ett brett stöd till de individer som står utanför arbetsmarknaden.
Slutsatsen är att de förväntade effekterna utifrån arbetsmarknadsutredningens förslag
bedöms kunna tillgodoses utan en förändrad organisationstillhörighet - genom att
förvaltningarna istället utvecklar samverkansformer gällande bland annat arbetssätt
och samlokalisering.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Region Gotland
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Tjänsteskrivelse

RS 2021/113
14 september 2021

Sara Bergman

Regionstyrelsen

Arbetsmarknadsutredning
Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

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.
Bedömning

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.
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Beslutsunderlag

RS §161, 2021-05-26

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
SON
GVN
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Regionstyrelsen

Protokoll

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)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Mottagare
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över motion. Gratis mensskydd i skolan
Förlag till beslut

För att bedöma den verkliga kostnaden och nyttjandet föreslås att
regionstyrelseförvaltningen ser över möjligheten att driva förslaget i mindre
omfattning som projektform eller försöksverksamhet - med alla regionens
verksamheter i åtanke. Att erbjuda gratis mensskydd till alla elever och
deltagare bedöms inte ingå i nämndens och skolornas lagstadgade
grunduppdrag.

Sammanfattning

Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat en motion till
utbildningsnämnderna för yttrande. Motionärerna yrkar på att Gotlands grundoch gymnasieskolor samt vuxenutbildningar tillhandahåller kostnadsfria
skattefinansierade mensskydd till elever. Att erbjuda gratis mensskydd till alla
elever och deltagare bedöms inte ingå i nämndens och skolornas lagstadgade
grunduppdrag. Det kommer även att krävas en förstärkning av budget då
förslaget inte kan hanteras inom nämndens befintliga ram.
Det finns flera olika sätt att göra en uträkning av kostnaden av mensskydd
eftersom det påverkas av en mängd faktorer, exempelvis hur många elever som
kommer att använda gratis mensskydd, om det ska täcka ett akut behov/ hela
behovet, vilka mensskydd som ska erbjudas, kvantiteter och lagring av
mensskydd, kontroll av överanvändning med mera.
Intentionen i motionen är ur jämställdhets- och genusperspektiv ett viktigt, om
än ett kostsamt förslag, så en lösning för att bedöma den verkliga kostnaden
och nyttjandet kan vara att regionstyrelseförvaltningen ser över möjligheten att
driva förslaget i mindre omfattning som projektform. Om regionfullmäktige
väljer att bifalla motionen, så som motionen är föreslagen, så behöver en
ordentlig behovs- och kostnadsanalys utföras först.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat en motion från
Anne-Charlotte Persson mfl. (Fi) till barn- och utbildningsnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Motionärerna yrkar på
att regionfullmäktige beslutar att tillse att Gotlands grund- och gymnasieskolor
samt vuxenutbildningar tillhandahåller kostnadsfria mensskydd till elever.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 498 26 90 00
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I motionen beskrivs att varje år lägger personer med mens cirka 1500 kronor
på mensskydd – vilket är mycket pengar för en tonåring utan egen inkomst
eller en familj som lever på små marginaler. Vidare beskrivs att fler än var
tionde person med mens i Sverige upplever att de är obekväma i sociala
sammanhang under sin menstruation. Att införa skattefinansierat mensskydd i
Gotlands skolor kan bland annat få bort stigmatiseringen kring menstruation.
Personer med mens ska enligt motionen inte drabbas ekonomiskt, socialt eller
komma efter i skolan på grund av att de har mens.
Förvaltningens utredning

I motionen föreslås att Gotlands grund- och gymnasieskolor samt
vuxenutbildningar ska tillhandahålla kostnadsfria mensskydd till elever. Detta
får tolkas som gällande verksamhet med både fristående och kommunal
huvudman. Regionen har ingen möjlighet att ställa krav på fristående
huvudmän att genomföra en sådan insats vilket innebär att regionen, i de fall
motionen bifalls, behöver överväga att elever i fristående skolor ges samma
möjligheter/ersättning som i den kommunala, det vill säga skola på lika
villkor1. Dock är ersättningen till de fristående skolorna i huvudsak avsatt för
undervisning och det är inte troligt att Region Gotland kan villkora vad de ska
använda ersättningen till.
Alternativen är att finansieringen sker genom att regionfullmäktige beslutar om
ett budgettillskott till nämnderna, vilket gör att lika villkor-principen
aktualiseras - eller att finansieringen av gratis mensskydd tas från nämndens
befintliga budget. Att tillhandahålla och erbjuda gratis mensskydd utgör dock
en satsning som inte inryms i nämndens lagstadgade grunduppdrag vilket
innebär att budgettillskott är det alternativ som måste förordas om motionen,
så som den är föreslagen, ska gå tillmötes.
Frågan om gratis mensskydd i Sverige

Frågan om gratis mensskydd har lyfts i riksdagen och i flera kommuner i
Sverige2. Under 2020/2021 lämnades motioner till riksdagen om att
momsbefria mensskydden och tillgodose mensskydd på skolor och
ungdomsmottagning3 (avslag), kostnadsfria mensskydd till berörda invånare4
(ej beslutad), mensskydd för elever i grund- och gymnasieskola5 (ej beslutad).
Rädda Barnens ungdomsförbund menar att gratis mensskydd borde vara en
självklarhet enligt barnkonventionens 24:e artikel som säger att det är statens
ansvar (dvs en nationell fråga) att se till att inget barn går utan tillgång till
hälso- och sjukvård6.

Offentliga bidrag på lika villkor: Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid skolenheten.
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den
egna grundskolan (Skollagen 10 kap 37-38 §§, skollagen 16 kap 52-53 §§ m.m.). Ett budgettillskott innebär att bidrag
på lika villkor gäller, men likabehandlingsprincipen gäller inte om finansieringen tas från befintlig ram.
2 Exempelvis: Lund, Huddinge, Österåker, Åkersberga, Kalmar, Karlstad, Tierp, Malmö, Nynäshamn, Norrköping och
Jönköping kommun – i vissa kommuner går förslagen om gratis mensskydd igenom - i andra inte
3 Motion 2020/21:3065
4 Motion 2021/22:1553
5 Motion 2021/22:1779
6 Länk: https://rbuf.se/vi-tycker/halsa-sjukvard/ (2022-02-09)
1
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På flera av skolorna i kommuner, där man infört gratis mensskydd, är det
eleverna själva som har tagit initiativ till att det ska finnas kostnadsfria
mensskydd. Exempelvis på Hagagymnasiet i Norrköping och på fyra skolor i
Hagfors kommun där kommunen har köpt in 30 tampong-automater7. Det
finns motsvarande initiativ på fristående skolor, exempelvis Praktiska
gymnasiet i Karlstad och Vittraskolan i Nyköping som har köpt in automater
till skolorna8.
Det finns exempel på kommuner som har valt en annan väg än att låta det vara
upp till skolorna själva att fatta beslut om att införa kostnadsfria mensskydd.
Exempelvis Fagersta som erbjuder gratis mensskydd på alla kommunala
toaletter9 och Smedjebacken som infört gratis mensskydd på skolor och
kommunala arbetsplatser10. Österåker kommun hade under 2017 en
försöksperiod med att erbjuda gratis mensskydd. Österåker
ungdomsmottagning blev slutligen den verksamhet som förordades för detta,
utifrån bedömningen att insatsen då tidigt fångade upp medicinska och
psykosociala behov för kommunens alla elever/ungdomar oavsett om de gick i
kommunala eller fristående skolor.
I Alingsås kommun har kultur- och fritidsnämnden valt att införa automater på
Alströmergymnasiet på försök under 202211 – i syfte att minska
stigmatiseringen runt mens. Åtgärden är också angelägen ur ett
socioekonomiskt perspektiv utifrån skolans kompensatoriska uppdrag. Å andra
sidan menar utbildningsnämnden i Stockholm stad att det inte är tydligt hur
gratis mensskydd minskar stigmatiseringen kring mens12. Haninge kommun
menar att det skulle vara otillbörlig påverkan av den lokala handeln och
marknaden att kommunen med skattepengar skulle köpa mensskydd för att
sedan tillhandahålla dessa till vissa grupper i samhället13. Kort sagt, det finns
lika många olika bedömningar som det finns olika förslag till beslut i frågan.
Tillgång till mensskydd för elever (BEH)

För att undersöka hur möjligheterna för elever att få tillgång till mensskydd vid
behov ser ut i skolorna idag så har barn- och elevhälsan (BEH) kontaktats.
BEH finns på grundskolorna och på gymnasiet. I dagsläget har
skolsköterskorna gratis mensskydd på sina mottagningar som eleverna har
tillgång till vid behov. Ibland delas mensskydd ut till att förvara i exempelvis
klassrum eller på toalett, då skolsköterskan inte är på plats alla dagar. Detta är
ingen extra budget, eller vikta pengar avseende mensskydd, utan det tas från
elevhälsans budget för förbandsartiklar och läkemedel. Ibland finns även
gratisprover från företag som producerar mensskydd för utdelning till elever.
De elever som har behov kan alltså hämta mensskydd hos samtliga
skolsköterskor idag, även om det är med viss begränsning. Om mensskydd ska
Länk: https://www.hagfors.se/arkiv/nyheter/2021-12-01-snart-erbjuder-vi-gratis-mensskydd-till-elever.html (hämtad
2022-02-01)
8 Länk: https://www.redlocker.se/ och https://periodpack.se/ (hämtad 2022-02-04)
9 Fagersta kommunstyrelse har reserverat 250 000 kronor för ändamålet under 2021-2022, men den faktiska
kostnaden är oklar.
10 Smedjebacken kommunstyrelse har beräknat med 100 000 kronor under 2021, men därefter oklar kostnad.
11 Länk: https://www.alingsas.se/2021/12/15/gratis-mensskydd-pa-alstromergymnasiet/ (hämtad 2022-02-03)
12 Länk: https://insynsverige.se/stockholm-utbildning/protokoll?date=2020-02-06 (hämtad 2022-02-03)
13 Länk: https://haningekommun.ondemand.formpipe.com/committees/socialnamnden/socialnamnden-60869 (hämtad
2022-02-03)
7
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erbjudas i större omfattning hos BEH behövs ett budgettillskott för detta.
Vuxenutbildningen har ingen elevhälsa (skolsköterska) och erbjuder inte
mensskydd till studerande.
Uträkning av kostnad för mensskydd på Gotland

Förvaltningen har gjort en schablonuträkning på vad kostnaden för att erbjuda
gratis mensskydd i alla grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildningar som
finns på Gotland skulle uppgå till. Observera att det endast är en ungefärlig
beräkning eftersom det faktiska användandet av mensskydd påverkas av många
faktorer14 och alla kommer heller inte uteslutande använda de gratis mensskydd
som erbjuds. Siffrorna baserar på elevantalet15 i kommunala och fristående
skolor från och med årskurs 5, då mens normalt uppkommer vid 12 till 13årsålder16, och att Region Gotland helt och hållet erbjuder gratis mensskydd till
eleverna. Den totala kostnader för mensskydd beräknas då till 2,8 miljoner
kronor per år17, en kostnad som inte ryms inom utbildningsnämndernas
budgetram. Detta är baserat på elevantalet 3500 personer med mens (oktober
2020), mensskydd (tamponger/bindor) 80 kronor per månad18, behov under
10 månader av ett år (800 kronor per person). Viktigt att poängtera att detta är
endast en av många olika modeller för att kunna göra en uträkning av
kostnaden19. Motionärerna beräknar exempelvis kostnaden till 125 kronor per
månad (1500 kronor per helår). För att få fram en faktisk kostnad skulle
förslaget behöva prövas under förslagsvis ett eller två år för att sedan
utvärderas. Kostnaden påverkas dessutom av hur lösningen finansieras, utifrån
beskrivningen kring budgettillskott och befintlig budget inledningsvis.
Bedömning

Att erbjuda gratis mensskydd bedöms inte ingå i nämndens och skolornas
grunduppdrag. Vid en eventuell förstärkning av budgeten för att genomföra
insatsen aktualiseras även lika-villkor principen samtidigt som regionen inte har
möjlighet att ställa krav på fristående huvudmän att genomföra en sådan insats.
Intentionen i motionen är ur jämställdhets- och genusperspektiv ett viktigt, om
än ett kostsamt förslag, så en pragmatisk lösning för att bedöma den verkliga
kostnaden och nyttjandet kan vara att regionstyrelseförvaltningen ser över
möjligheten att driva förslaget i mindre omfattning som projektform.
Exempelvis som försöksverksamhet på några skolor, inom barn- och
elevhälsan (som redan idag till viss del erbjuder mensskydd), och/eller i andra
offentliga verksamheter där målgruppen finns.

Faktorer som: När mensen startar, när den slutar, hur mycket man blöder, vilka mensskydd som finns tillgängliga
Grundskola från åk 5, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildningen och Gotlands folkhögskola. Totalt 3593 personer
(flickor/kvinnor) den 15 oktober 2021. Källor: Kolada, Skolverket, SCB och Gotlands folkhögskola
16 Länk till 1177 vårdguiden: https://www.1177.se/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/mens/ (hämtad 2022-02-09)
17 För BUN c:a 1 200 000 kronor och för GVN c:a 1 600 000 kronor.
18 Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/jamstalldhetsministern-utesluter-inte-gratis-mensskydd-i-sverige
(hämtad 2022-02-09)
19 Beroende från vilken ålder man ska erbjuda gratis mensskydd, hur många elever som kommer använda sig av
erbjudandet, faktisk kostnad för mensskydd, vilka mensskydd som finns tillgängliga/ ska erbjudas, kvaliteten av
mensskydd, vilka kvantiteter av gratis mensskydd som ska ges, ska mensskydd endast finnas under skoltid eller all tid,
ska mensskydd finnas tillgängliga för distansstuderande (ex. vuxenutbildningen - lika villkor?), kontroll av
överanvändning, distribution- och förvaringskostnader, vilka skolformer ska erbjudas, kommunala och fristående
skolor, upphandlings- och leverantörskostnader mm
14
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Ett sätt att få ner kostnaden skulle kunna vara att begränsa erbjudandet till
vissa skolformer/åldersgrupper eller exempelvis erbjuda menskopp20, som är
ett miljövänligt alternativ till engångsmensskydd21. Det finns även företag som
erbjuder mensskydds-automater med tidlås som skulle kunna testas i begränsad
utsträckning22.
Bedömningen är att om regionfullmäktige väljer att bifalla motionen, så som
motionen är föreslagen, så behöver en ordentlig behovs- och kostnadsanalys
utföras först, samtidigt som aspekter kring exempelvis vilka mensskydd som
ska erbjudas bör tas med. Till de direkta kostnaderna för mensskydden
tillkommer administrativa kostnader, upphandling och distribution av
mensskydden. Om utbildningsnämnderna ska kunna utföra detta så kommer
det att krävas en förstärkning av nämndernas budget då detta inte kan hanteras
inom befintlig ram.
Förslag om eventuellt skattefinansierat mensskydd bör ses med alla regionens
verksamheter i åtanke, särskilt ungdomsmottagningen inom hälso- och
sjukvården, men även skolor, ungdomsgårdar, bibliotek, badhus och andra
offentliga platser.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats. För sammanhanget är
följande perspektiv relevant:
Jämställdhetsperspektiv

Eftersom personer med mens inte kan påverka sin menstruation och eftersom
den kan få en negativ påverkan på skolnärvaro och på sociala sammanhang kan
tillgången till gratis mensskydd underlätta för dessa personer. En
försöksverksamhet skulle kunna bidra till en avdramatisering av synen på
menstruation och en inbjudan till samtal om menstruation, hälsa och sexualitet
(beroende på hur försöksverksamheten organiseras). Frågan om mensskydd är
också viktig för minskad ojämlikhet, jämställd hälsa och välbefinnande (se FNs
mål i Agenda 2030, mål 3, 5 och 10).
Barn- och elevperspektiv

Ärendet har endast behandlats av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Att
erbjuda kostnadsfria mensskydd skulle kunna vara en del i att underlätta det
dagliga livet på skolan. För de elever som menstruerar så kan förslaget
förbättra elevernas ekonomiska situation samtidigt som eleverna då aldrig
behöva oroa sig för att bli utan mensskydd, vilket kan ha negativ påverkan på
skolnärvaron. Det är samtidigt svårt att bedöma vilka konsekvenser det kan få
för elevernas närvaro på skolan då det saknas forskning på området. Det bör
tilläggas att barn- och elevhälsan till viss del erbjuder gratis mensskydd för
eleverna under skoldagen, men att detta exempelvis inte finns inom
vuxenutbildningen. För elever kan mensskydds-automater vara en fördel då det
Pris c:a 150 kronor. Länk: https://www.apoteket.se/kategori/intim-sex/Intimhygien-mens/mensskydd/ (hämtad
2022-02-09)
21 Menskopp, miljövänligare alternativ. Länk: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/tips-fran-kretslopp-ochvatten/minska-ditt-avfall/experten/29-valj-menskopp-istallet-for-bindor-och-tamponger- (2022-02-09)
22 RedLocker standardpaket: Startavgift 3 700 kronor och 320 kronor i månaden för en automat. Länk:
https://www.redlocker.se/ (hämtad 2022-02-09)
20
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inte är beroende av att sköterskan är på plats samt att eleverna kan hämta
mensskydd utan att behöva fråga.
Ekonomisk konsekvensanalys

De ekonomiska konsekvenserna för Region Gotland kan bli relativt
omfattande om förslaget genomförs. Det är däremot svårt att med säkerhet
räkna ut vad den föreslagna åtgärden skulle medföra för ekonomiska
kostnader. Det är avhängigt av hur många elever som kommer att använda
erbjudandet, om det ska täcka ett akut behov eller elevernas hela behov, vilka
mensskydd som ska erbjudas, kvantiteter, kontroll av överanvändning med
mera. Detta innebär att en behovs- och kostnadsanalys lämpligen bör göras
först om regionfullmäktige väljer att bifalla motionen. Att tillhandahålla och
erbjuda gratis mensskydd utgör en satsning som inte inryms i nämndens och
skolans lagstadgade grunduppdrag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-10
Motion av Feministiskt initiativ Gotland om gratis mensskydd i skolan

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen/ Regionfullmäktige
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!
Motion av Feministiskt initiativ Gotland om gratis mensskydd i skolan
Varje år lägger personer med mens cirka 1500 kronor på mensskydd. Det är mycket pengar
för en tonåring utan egen inkomst eller en familj som lever på små marginaler.
Storbritanniens parlament har nyligen beslutat att dela ut gratis mensskydd i grund- och
gymnasieskola, samt universitet. Det är något som Gotland borde ta efter.
Enligt en studie från Folkhälsomyndigheten svarar mindre än hälften av Sveriges 16- 29åringar att skolan gett dem tillräcklig kunskap för att ta hand om sin sexuella hälsa. En del i
detta handlar om menstruationen. Fler än var tionde person med mens i Sverige upplever att
de är obekväma i sociala sammanhang under sin menstruation. Detta kan resultera i att man
exempelvis inte deltar i idrottsundervisningen eller fritidsaktiviteter. För personer som har
utsatts för könsstympning kan mensen orsaka svåra smärtor och komplikationer, som
elevhälsan måste ha kunskap om för att kunna identifiera så att rätt hjälp kan sättas in.
Det saknas kunskap och fortfarande skäms många för att de har mens. Alla har inte föräldrar
som pratar med sina barn om frågor kring menstruation eller sexuell och reproduktiv hälsa.
Att införa skattefinansierat mensskydd i skolan kan leda till samtal om sexuell hälsa, PMS,
endometrios och att få bort stigmatiseringen kring menstruation.
Därför vill Feministiskt initiativ införa skattefinansierade mensskydd i Gotlands skolor. Vi
behöver satsa mer på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Personer med mens ska
inte drabbas ekonomiskt, socialt eller komma efter i skolan på grund av att de har mens.
Med bakgrund av detta föreslår jag regionfullmäktige att besluta:
-

att tillse att Gotlands grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildningar
tillhandahåller kostnadsfria mensskydd till elever

Visby 2021-10-31
Anne-Charlotte Persson mfl.
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Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Rapporten godkänns

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft. Förordningen
påverkar hur hantering av personuppgifter ske i den dagliga verksamheten.
Personuppgifter får enligt förordningen inte hanteras utan att det finns stöd i
lagen eller genom ett så kallat avtal med vårdnadshavare eller elev. Hela
ryggraden i GDPR handlar om att den enskildes rättigheter har stärkts. Att du
som individ har rätt att få vetskap om på vilket sätt dina personuppgifter
behandlas, varför och hur länge.
Nämnden är personuppgiftsansvarig vilket, innebär att nämnden bestämmer
för vilka ändamål personuppgifter ska behandlas och hur behandlingen ska gå
till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är
personuppgiftsansvarig. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den
faktiska behandlingen av personuppgifter, men personuppgiftsansvaret kan
aldrig överlåtas.
Nämnden har delegerat vidare vissa uppgifter till förvaltningschef och
kontaktpersonen för GDPR inom förvaltningen. Utbildningsinsatser har
genomförts för att personalen ska få kännedom om GDPR. Detta är ett arbete
som behöver repeteras då GDPR kan upplevas om svårt och krångligt. För att
veta om man kan behandla en personuppgift kan man ställa sig följande frågor:
1. Har jag lagligt stöd för att behandla denna personuppgift?
2. Vad är syftet med att behandla denna personuppgift?
3. Kan jag göra det på ett annat sätt så jag inte behöver behandla
personuppgiften?
4. Kan jag skydda integriteten för våra barn och elever?
Om medarbetare inom förvaltningen att svara på dessa frågor har vi kommit
långt i vårt arbete med GDPR. Förvaltningen kommer påminna cheferna att ta
upp GDPR på sina APT och ta fram digitalt utbildningsmaterial. Det kommer
även att upprättas en årlig grundutbildning för de medarbetare som är
intresserade.
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Registerförteckning

I samband med att den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018
fick privatpersoner rätt att begära ut en registerförteckning på alla
personuppgifter som kommun/myndighet/företag behandlar. Ett
registerutdrag kan beskrivas som ett skriftligt utdrag som den som är
registrerad kan begära ut. Det ska innehålla alla de uppgifter som rör personen,
varifrån uppgifterna kommer, vad som är ändamålet med behandlingen, till
vilka mottagare informationen har lämnats ut med mera
I dataskyddsförordningen artikel 12.3 står det att personuppgiftsansvarige
(nämnden)ska på begäran, utan onödigt dröjsmål och under alla
omständigheter senast en månad efter att ha mottagit begäran, tillhandahålla
den registrerade informationen.
Under år 2021 hanterade förvaltningen två begäran om registerutdrag, två
begäran om rättelse och noll begäran om radering från medborgare.
Personuppgiftsincident

En personuppgiftsincident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig
förstörelse, förlust eller ändring av de personuppgifter som behandlas av en
verksamhet. Det kan också vara fråga om en händelse som leder till obehörig
åtkomst till de behandlade personuppgifterna, exempelvis att en obehörig part
fått ta del av personuppgifter. Det kan till exempel vara en pappersmapp med
personuppgifter förlagts eller en iPad eller telefon som blivit stulen. Det kan
vidare även handla ett om dataintrång. Nämnden har en skyldighet att anmäla
incidenteter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare
Datainspektionen, inom 72 timmar från det att den upptäcks.
Nämnden har skickat in två anmälningar om personuppgiftsincidenter till
Integritetsskyddsmyndigheten under 2021. Det är lite få anmälningar då det
säkerligen har skett fler incidenter inom nämndens verksamhetsområden.
Anmälningarna har handlat om papper som har hamnat i fel skrivare och ett
systemfel i samverka.se, ett program för prao.
Bedömning

Digitaliseringen är framtiden och förvaltningen måste ta tillvara den tekniska
utvecklingen så långt det bara går. I den framrusande tekniska utvecklingen
handlar det också om att värna den personliga integriteten vilket är en stor
utmaning då vi är vana att arbeta och tänka på ett visst sätt. Men förordningen
ställer högra krav för hur insamling av persondata får göras, tydligare krav
gällande behandling av personuppgifter och fler rättigheter för privatpersoners
privatliv och integritet.
Förvaltningen måste fortsätta att utbilda och påminna personalen om GDPR.
Det ska vara lätt att göra rätt. Förvaltningen är rätt duktiga på att följa
förordningen och upplever att man vill göra rätt så med rätt förutsättningar ser
jag att vi till nästa år har kommit ännu längre i att följa förordningen.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-16

Central förvaltning
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Rapporten godkänns

Sammanfattning

Dataskyddsombudet för Region Gotland gjorde under 2021 en granskning av
nämnden gällande molntjänster och dess användning.
Syftet med undersökningen är att förebygga problem för de tjänster som
används samt att föreslå åtgärder för att verksamheten ska få stöd vid
anskaffning och användning av molntjänster. Enligt dataskyddsombudet följer
användningen av molntjänster inom Region Gotland inte fullt ut GDPR, men
det utgör inget allvarligt hot mot de registrerades rätt till skydd för sin
personliga integritet. De huvudsakliga problemen kan spåras till att alla tjänster
inte har genomgått en riskanalys och dokumenterats samt att
personuppgiftsbiträdesavtal saknas. Det främsta skälet till detta är troligen
tjänsternas natur, det vill säga att de är lätta att teckna och att användarna inte
alltid är medvetna om de krav som ställs för att kunna behandla uppgifter.
Dataskyddsombudets roll

Dataskyddsombudet (DSO) har en övergripande roll. En av de viktigaste
uppgifterna för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att samla in information om
hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att organisationen
följer bestämmelser och interna styrdokument samt informera och ge råd inom
organisationen.
Ärendebeskrivning

Granskningen genomfördes genom en förfrågan till samtliga nämnder samt
dataskyddsombudets egna observationer utifrån kontakt med medarbetare. De
frågor som dataskyddsombudet ställde var:
1.
2.
3.
4.
5.

Vilka molntjänster som används (länk till tjänsten)
I vilken del av verksamheten används molntjänsten
Används molntjänsten/sociala medier i en process, om så vilken?
För vilket syfte molntjänsten används (t.ex. videomöte)
Hur många i organisationen som använder/ har tillgång till tjänsten?
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Vilka uppgifter som behandlas i tjänsten (det är inte nödvändigt att
ange exakt vilka uppgifter som hanteras utan det räcker med vilken typ)
typ av uppgifter avser t.ex. namn, adress, personnummer, strukturerade
uppgifter (fördefinierade fält), möjlighet att skriva fritext?
7. Hur ni styr tillgång till tjänsten, dvs. vem som får tillgång till vilka
uppgifter?
8. Hur ni följer upp användningen av tjänsten?
6.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen svarade att vi har 13 molntjänster Av
dessa hade DSO synpunkter på nedanstående system:
System

Kommentar från DSO

Schoolsoft

Ej tvåfaktorsinloggning
(Ny upphandling på gång)

DigiExem

Ej tvåfaktorsinloggning

Zoom edu

Okej vid utbildning om man inte behandlar
personuppgifter.

Pedagog Gotland

Är nerlagd som webbplats

Office 365

Är baserat i USA

Inläsningstjänst

Åtkomst till personuppgifter. Behövs
tvåfaktorsinloggning?

It´s Learing

Ej tvåfaktorsinloggning

Förslag på åtgärder från DSO:
Förslag på åtgärd

Förvaltningens kommentar

Genomför en fördjupad genomgång

Förvaltningen har gått igenom system som

av de molntjänster som inte är

de har. Förvaltningen har även sänt ut en

dokumenterade, och kontrollera

fråga till samtliga pedagoger vilka e-

licensvillkoren och ta ställning till om

tjänster de använder så vi kan säkra upp

tjänsterna fortsatt ska användas,

att vi har avtal på allt.

samt teckna PUB-avtal med
leverantören.
Uppdatera LiSA (ett system för

Förvaltningen har kommit rätt långt här

informationsklassning) med samtliga

men de har ännu kvar att göra riskanalyser

system som innehåller

på vissa av våra system. De väntar på en

personuppgifter, för system som

utbildning från regionstyrelseförvaltningen.

enbart innehåller kontaktuppgifter för
kommunens anställda kan det
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sannolikt klassas schabloniserat.
Genomför riskanalyser för samtliga
molntjänster som innehåller

Det har förvaltningen har precis gjort.

personuppgifter för brukare och
kommunmedborgare.
Se över om klassningen i LiSA
stämmer överens med GDPR:s regler
för skydd av personuppgifter i
systemen
Fatta ett beslut om vilken information

Förvaltningen har tagit fram riktlinjer för

(med utgångspunkt i klassning) som

Office 365. Andra system som inte ligger

kan behandlas i molntjänster och

inom EU godkänner vi inte för användning.

särskilt molntjänster med ursprung i
USA samt vilka säkerhetskrav och
skyddsåtgärder som kan vara
nödvändiga för att fortsätta använda
tjänsterna.
Ta fram tydligt stöd för vilka

Förvaltningen har en e-tjänst som

avtalsvillkor som inte accepteras, till

medarbetarna måste använda innan de får

exempel tvistelösning i USA, samt rätt

ladda ner en app eller köpa in ett system

att vidarenyttja eller ensidigt stänga

även kallat digitalt verktyg. Där kontrollerar

av en tjänst med följd att information

vi om det digitala verktyget följer GDPR.

inte blir åtkomlig

Om systemet inte följer GDPR kan det inte
användas.

Ta fram tekniskt skyddsåtgärder

Detta är svårt att genomföra då alla

(anonymisering, kryptering etcetera)

leverantörer inte har det. I Office 365

som kan användas för det fall där det

finns det men det kräver mycket

finns behov av att använda tjänster

administration.

utanför EU och där det är nödvändigt
för att tjänsterna ska kunna
användas.
Ta fram riktlinjer och instruktioner för

Region Gotland har en

hur uppföljning av molntjänster ska

objektförvaltningsmodell som innebär att

ske, samt lägg in en central

alla system ska följas upp årligen.

regelbunden övervakning av att så
sker.
Ta fram en process (eller förenklad

Förvaltningen har detta i och med att vi

checklista) som stöd för

har e-tjänsten som vi kallar för Gröna

verksamheterna när de vill börja

Listan

använda en molntjänst
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Ta fram en regionövergripande policy

Denna ligger på Regionstyrelsen att

avseende digital kommunikation där

upprätta.

det anges vilka verktyg som får
användas för olika interna och
externa möten och överföringar av
information.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att vi uppfyller kraven som framgår i DSO
granskning väldig väl. Förvaltningen har ännu arbete kvar att genomföra men
har relativ bra kontroll på vilka system vi har och vilka personuppgifter som
behandlas. Förvaltningen använder Office 365 inom båda nämndernas
verksamheter och där arbetar vi för att ta fram tydliga rutiner, begränsa
systemet så att det blir svårare att göra ”fel”. Förvaltningen håller även koll på
utvecklingen på marknaden och kollar med andra regioner och kommuner hur
de arbetar med frågan.
När det gäller de system som förvaltningen fick nedslag på arbetar vi för att
åtgärda dessa så att det är säkert att använda. Problemet med de system som
DSO vill att vi ska ha tvåfaktorsinloggning på, är att alla medarbetare inte har
ett mobilt bank-id eller inte vill använda sitt privata i tjänsten. Detta gör det
svårt att kräva inloggning med mobilt bank-id i system som medarbetarna
måste kunna använda i tjänsten. Förvaltningen håller på att undersöka hur vi
kan gå vidare med den frågan.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-16
Inventering av molntjänster. GDPR efterlevnad

Central förvaltning
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Dataskyddsombudet för information.
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Inventering av molntjänster

Sammanfattning
Användningen av molntjänster inom Region Gotland följer inte fullt ut GDPR, men
det utgör inget allvarligt hot mot de registrerades rätt till skydd för sin personliga
integritet. De huvudsakliga problemen kan spåras till att alla tjänster inte har genomgått en riskanalys och dokumenterats samt att PUB-avtal saknas. Det främsta
skälet till detta är troligen tjänsternas natur, dvs. att de är lätta att teckna och att
användarna inte alltid är medvetna om de krav som ställs för att kunna behandla
uppgifter.

Bakgrund
I egenskap av dataskyddsombud ingår att undersöka om behandlingen av personuppgifter efterföljer gällande regler, som ett för att säkerställa det har vi genomfört en granskning av hur molntjänster används inom regionen.

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Ett av de viktigare syftena med GDPR är att ge de registrerade möjlighet att utöva
sina rättigheter och skärpa ansvaret för behandling av personuppgifter, vilket förutsätter att personuppgiftsansvariga har kontroll över hur behandlingen sker.
Skyddet för den registrerades uppgifter betraktas som en fundamental rättighet
vilket gör att den personuppgiftsansvarige aktivt måste kontrollera att skyddet är
effektivt. En central förutsättning för att kunna ha kontroll är att det finns dokumentation och ansvariga för de tjänster som används.
Sedan GDPR infördes har kraven på personuppgiftsbehandling skärpts samtidigt
som det blivit vanligare med användning av (moln)tjänster (här avses främst standardiserade SaaS (software as a service) som användaren i praktiken har mycket
begränsad kontroll över och möjlighet att påverka. Det förekommer även PaaS
(platform as a Service) och IaaS (Infrastructure as a Service) men de granskas inte
här eftersom den personuppgiftsansvarige då har kontroll över behandlingen i
tjänsten. Region Gotland har pekat ut en ökad användning av molntjänster som en
önskvärd utveckling för att producera IT-stöd för verksamheterna1, vilket gör att
ramarna för användning är tydliga och överensstämmer med gällande regelverk.
Personuppgiftsansvariga har enligt GDPR krav på att säkerställa en lämplig teknisk
och administrativ säkerhet vilket innefattar möjlighet att övervaka, återställa och
ge de registrerade praktiska möjligheter att utöva sina rättigheter.
Genom att många av de populära tjänster som används även är lokaliserade i USA
uppkommer sedan EU-domstolens utslag i Schrems II målet frågan om de kan användas utan att bryta mot GDPR. Domen tog framför allt fasta på de rättsliga förutsättningar som gäller för företag som omfattas av USA’s (The Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 (FISA) lagstiftning (vilket alla företag primärt verksamma inom kommunikation och hosting och andra distribuerade mjukvarutjänster
1

Framtidsbild IT Region Gotland 2020
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är.) Problemet med lagstiftningen är kortfattat att USA baserade företag har en
skyldighet att samarbete med att lämna ut information på begäran från myndigheterna i en process som är hemlig och inte går att agera i som medborgare i EU.
Det innebär att den registrerade i princip saknar möjlighet att utöva sina rättigheter och att det inte finns ett adekvat skydd för uppgifterna. Genom Cloud Act
har räckvidden i lagstiftningen även utsträckts till uppgifter som lagras i andra länder av USA baserade företag.
I dagsläget finns därför genom rättsfallet ett principiellt hinder mot att använda
tjänster där personinformation lagras i tjänster från företag som omfattas av FISA,
trots att EU kommissionen tidigare med bland annat privacy shield försökt skapa
en legal möjlighet. Domen är fortfarande föremål för tolkningar och det har inte
kommit något auktoritativt uttalande eller presenterats något som kan anses utgöra ett adekvat skydd, men detta kan snabbt förändras. Det finns dock i dagsläget inte något absolut förbud mot att använda tjänster från USA baserade leverantörer. Det föreligger dock en principiell konflikt mellan EU’s skydd för den enskildes personliga integritet och möjlighet att hävda den och USA’s säkerhets- och
antiterror lagstiftning, vilket talar för att frågan kommer att vara svårlöst fram till
att det kommer fram en tvistelösningsmekanism mellan EU och USA, vilket idag
bara kan ske på politisk nivå.

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Oaktat hur den rättsliga situationen utvecklas finns dock krav på att de ansvariga
utifrån skyddsvärdet för behandlade uppgifter, bedömer att skyddet är lämpligt i
de tjänster som används. Den Europeiska Dataskyddsstyrelsen EDPB har tagit
fram rekommendationer https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_en.pdf
som i princip konstaterar att det är den personuppgiftsansvariges ansvar att säkerställa att behandlingen lever upp till kraven i den inte helt tydliga förordningen.
Även om det finns ett principiellt problem med att låta USA baserade företag behandla uppgifter, måste det i praktiken finnas möjlighet att behandla uppgifter, till
exempel genom att ett uttryckligt samtycke för behandlingen finns, skyddsåtgärder
vidtas, mindre känsliga uppgifter, annars skulle det i princip innebär att internet
inte kan användas, då uppgifter som anses som personuppgifter (IP-nummer) är
nödvändiga för internets funktion och ofta är beroende av tjänster baserade i USA.
Detta ska dock i varje situation vägas mot att medborgarna har rätt att förvänta
sig att offentlig verksamheten bedrivs inom lagstiftningen, och att ställningstaganden kan motiveras.
Det är därför viktigt att veta vilka uppgifter som behandlas i de aktuella molntjänsterna, samt vilka villkor och förutsättningar som är förknippade med användningen av tjänsterna. I vissa fall måste det kanske i brist på alternativ accepteras
att det inte går att följa lagstiftningens principer fullt ut, vilket är en situation som
gäller för alla som omfattas av GDPR. Det som då återstår är att göra en avvägning av om värdet av behandlingen och de skyddsåtgärder som vidtagits uppväger riskerna för den enskildes personliga integritet. Känsliga personuppgifter ska
därför inte behandlas i den här typen av tjänster, i alla fall inte så länge det inte
går att visa att det vidtagits säkerhetsåtgärder som gör att den administrativa och
tekniska säkerheten bedöms som lämplig.
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I allt väsentligt handlar det om den faktiska kontrollen över uppgifterna och behandlingen av dem. Om en erkänt teknisk säker krypteringslösning används där
den personuppgiftsansvarige är den ende som har nyckeln för åtkomst till läsbara
uppgifter kan det ifrågasättas om det utifrån GDPR finns risk för obehörig åtkomst
eller förvanskning. Det kan dock fortfarande vara problematiskt genom att den
personuppgiftsansvarige inte har kontroll över tillgängligheten till uppgifterna.
Det finns även skäl att undersöka om det finns anledning att ha gemensamma riktlinjer avseende krav på administrativ och teknisk säkerhet, uppföljning och andra
styrningsfrågor för att underlätta den bedömningen för de personuppgiftsansvariga inom regionen.
I den undersökning och de frågor vi ställt till verksamheterna har med molntjänst i
det här fallet avsetts en extern IT- eller informationstjänst som inte finns upptagen
i LiSA.
De molntjänster som finns i LiSA har inte varit föremålet för inventeringen eftersom de redan har genomgått en bedömning och klassning. Exempel på kommersiella standardiserade molntjänster som inte finns upptagna är till exempel
Dropbox, och Projektplatsen men det kan även vara tjänster som tillhandahålls av
eller delas med andra offentliga verksamheter, till exempel Karolinska Sjukhuset
eller SKR. Med sociala medier avses till exempel Facebook med flera
Gemensamt för alla molntjänster, sociala medier och andra digitala tjänster där
regionen inte har full kontroll över medlen för behandlingen är att användning
måste föregås av en analys och ett beslut från den ansvarige när regionen är personuppgiftsansvarig. Klassning av informationen som behandlas är därför absolut
nödvändig för att kunna kontrollera att skyddet för uppgifterna är lämpligt. I och
med att flertalet av de mest spridda tjänsterna är baserade utanför EU blir det därför viktigt att utifrån klassningen avgöra om det överhuvudtaget är möjligt att använda tjänsterna eller om det krävs skyddsåtgärder (som till exempel pseudonymisering) för att det ska vara möjligt.

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Nuläge och problem:
Molntjänster (digitala tjänster där användarens kontroll över tjänsten enbart är
kontraktuell) har på relativt kort tid blivit mycket vanligt och används nu för att
hantera information med krav på säkerhet. Möjligheten att använda molntjänster
har i många fall gjort att det går att använda och erbjuda bättre och billigare
tjänster på kortare tid än med de traditionella. Den snabba utvecklingen har dock i
en del fall gjort att processer och regelverk inte har hunnit anpassas till de nya
möjligheterna, samtidigt som många molntjänster är anpassade för myndigheter
och andra offentliga verksamheter.
Regionen har ett etablerat arbete med informationssäkerhet och skydd för personuppgifter. Det finns en införd LIS där informationsmängder klassas utifrån informationssäkerhet. Att det är informationsmängder som klassas gör att det inte är
specifika system som klassas vilket är en fördel utifrån bedömningen av arbetsprocesser, men gör att det blir svårare att hitta information om specifika system.
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Ett problem med molntjänster är att de är lätta att teckna av enskilda chefer eller
medarbetare som i vissa fall inte ser det som ett problem att tjänsterna används
utan att de genomgått granskning och dokumenterats enligt beslutade riktlinjer.
En del av det totala antalet (119) molntjänster är 37 införda i LiSA (33 rena molntjänster samt 4 hybridtjänster) som används av regionen är klassade; till exempel
Visma Talentwise och Treserva samt införda i LiSA medan ett flertal inte är det.
För de system som är införda i LiSA finns fullständig dokumentation och de har
genomgått en analys i samband med att de tas i drift vilket gör att de lever upp
till de krav som ställs på personuppgiftsbehandling enligt GDPR. De tjänster som
inte är införda i LiSA och innehåller personuppgifter är däremot ett problem eftersom de inte lever upp till kravet på att vara dokumenterade vilket innebär att
de registrerade i praktiken får svårt att utöva sina rättigheter.
Sociala medier är en form av molntjänster som används av ett flertal verksamheter
inom regionen och E-sam2 har framhållit att det är av vikt att myndigheter (dit de
verksamheter inom regionen som utgör myndighetsutövning hör) bör ställa krav
på funktioner, informationssäkerhet och teknik i de tjänster de använder3 vilket i
praktiken betyder ett utifrån GDPR långtgående ansvar för att säkerställa och följa
upp behandlingen av personuppgifter hos de olika tjänsteleverantörerna
De uppgifter som behandlas kan beröra anställda och/eller allmänheten och variera stort avseende vilka uppgifter som behandlas. Från att enbart behandla enstaka namn och e-postadresser för medarbetares inloggning i tjänsten till att behandla särskilt skyddsvärda uppgifter för ett stort antal klienter eller patienter. Att
det förhåller sig på det sättet är inget nytt utan speglar hur verksamheten har sett
ut tidigare, fast behandlingen då i större utsträckning kunde kontrolleras av regionen genom utformning och drift av tjänsterna.

De potentiella problemen med molntjänster
Processer för anskaffande och användning av molntjänster

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det är svårt att från centrala funktioner fullt ut kontrollera anskaffningen av molntjänster, speciellt de som inte kräver betalning. I och med att de är lättåtkomliga
och enkla att använda utan nedladdning och installation är det svårt att upptäcka
1. 2 eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 32 myndigheter och SKR som kan
antas bidra till att best practise utvecklas för hur offentlig verksamhet bör förhålla sig till
regelverk
2. 3 Esam Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier 1.0
https://www.esamverka.se/download/18.1d126bc174ad1e6c39c6df/1
464273265830/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20myndigheters%20anv%C3%A4ndning%20av%20sociala%20medier%201.0.pdf
3.
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om tjänsterna används. I en del fall kanske inte den som använder dem uppfattar
att de använder en molntjänst, det kan till exempel finnas en gråzon mot informationstjänster som själva samlar in information. I de flesta tjänsteavtal som ingås genom ett enkelt godkännande av avtal/licens-villkoren binder de organisationen, vilket onekligen kan bli ett problem om det saknas behörighet att ingå avtal.
Det har under arbetet med att inventera vilka tjänster som använts dykt upp nya
tjänster som börjat användas utan att de som har ett utpekat ansvar för personuppgiftsbehandling har tillfrågats. Av lätt insedda skäl kan detta utvecklas till ett
problem som kan skapa friktion i organisationen, särskilt eftersom Regionen då i
olika grad kan tappa kontrollen över behandlingen av personuppgifter.
Det går att tekniskt övervaka om det förekommer icke sanktionerad användning,
men det är resurskrävande. Den mest framkomliga vägen är att samtliga medarbetare förstår och accepterar varför inte osanktionerade digitala verktyg får användas. För att det ska fungera behövs dock ett ansvarstagande från chefer samt en
fungerande tillsyn och uppföljning av användningen.
Ett ytterligare problem med processen för anskaffande kan vara att det inte tecknas en PUB-, eller samverkansavtal för behandling trots att det krävs.

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Ansvarsfördelning för personuppgiftsbehandling
Beroende på hur tjänsterna är utformade kan frågor kring ansvaret och regleringen av ansvarsfördelningen orsaka olika problem för användaren. Det finns exempel på leverantörer till exempel Facebook som betraktar sig själva som Personuppgiftsansvariga och inte personuppgiftsombud. Där konstaterades i EU-domstolens mål C-210/16 (Wirtschaftsakademie-målet) att det förelåg ett gemensamt
personuppgiftsansvar då användaren hade möjlighet att påverka vilka uppgifter
som samlades in och hur de bearbetades.
Situationen kan även vara den omvända där molntjänstleverantören vägrar att ta
något annat än biträdesansvar trots att de bestämmer helt eller delvis bestämmer
vilka uppgifter som samlas in och hur de bearbetas. Det finns nu en vägledning
från EDPB https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor-gdpr_sv där kriterierna
för ansvarsfördelning diskuteras.
Det bör dock noteras att det är de faktiska förhållandena kring ansvarsfördelning
som kommer att bedömas vid en tillsyn, vilket gör att det är viktigare att beskrivningen återspeglar behandlingen än vad dokumentet kallas.
Därtill måste uppmärksammas att det är den faktiska rollfördelningen och vad parterna konkret gör som avgör vem som är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Parterna kan därmed inte själva bestämma fördelningen av ansvaret
genom varandras benämningar, eftersom detta bestäms genom tvingande regler
och definitioner i GDPR.
Avtalsvillkoren i de tjänster som används
De standardvillkor som finns för molntjänster (och sociala medier) kan vara problematiska genom att de strider mot regler för verksamheten, eller mot de registrerades rättigheter enligt till exempel GDPR. Det är särskilt ofta fallen när tjänsterna är
”gratis” eftersom affärsmodellen då ofta bygger på de registrerades uppgifter säljs
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vidare eller utnyttjas på annat sätt. För en offentlig verksamhet och särskilt i de
fall det rör sig om myndighetsutövning eller andra verksamheter där den registrerade befinner sig i ett underläge är det problematiskt om tillgång till digitala tjänster förutsätter att leverantörens olämpliga eller oskäliga villkor accepteras. I vissa
fall kan regionens krav på att använda digitala tjänster riskera att komma i konflikt
med andra författningar som till exempel Skollagen.
Villkoren för Regionens användning kan även de komma i konflikt med GDPR och
andra författningar, till exempel när de ger tjänsten självständig rätt att behandla
och överlåta uppgifter vilket kan göra det omöjligt att använda tjänsterna. En komplicerande faktor är även att avtalen tenderar att vara långa, komplicerade och
svåröverblickbara, vilket riskerar att den som godkänner de för regionen inte fullt
ut förstår eller kan överblicka konsekvenserna.
Möjligheten att utforma tjänster så att de överensstämmer med lag
och verksamhetsregler (instruktioner i PUB- eller samordningsavtal)
Då ett stort antal av de använda tjänsterna är standardiserade är det ofta svårt att
anpassa tjänsterna efter speciella behov, vilket gör att de ibland kan komma i konflikt med beslutade regelverk och arbetssätt. En stor del av molntjänsterna är utformade för att fungera på USA-marknaden vilket gör att de saknar egenskaper
och funktioner som krävs för att kunna användas av svensk offentlig sektor, till exempel tvåfaktorautentisering, och möjlighet att följa upp ”tittloggar”. Även sådana
frågor som rör var och enligt vilket lands lag en eventuell konflikt ska hanteras
måste beaktas eftersom det kan komma i konflikt med svenska regler och rent generellt är olämpligt på grund av kostnader och svårigheter att hantera, även om
risken kan uppfattas som låg.

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Lämplig administrativ och teknisk säkerhet för personuppgifter som
behandlas
Genom att molntjänster inte medger direkt kontroll över mer än den egna administrationen av tjänsten uppstår typiskt sett ett gap mellan hur säkerhetsadministrationen för tjänsten skulle ha hanterats om den hade skötts lokalt jämfört med
hur den tillhandahålls. Ofta är den tekniska säkerheten i tjänsterna bra, men det
kan till exempel saknas tvåfaktorautentisering vid inloggning. En annan viktig
fråga för den administrativa säkerheten är hur behörighetstilldelning och hantering
fungerar. Ett annat vanligt problem är även att den höga tekniska säkerheten inte
fungerar fullt ut på grund av svag eller rent bristfällig administrativ säkerhet.
Behandling av personuppgifter utanför EU/EES
Molntjänster kan ha komplexa beroenden till ett flertal underleverantörer vilket
gör att inte bara kontraktspartnern för en molntjänst måste studeras, utan även
övriga parter som på något sätt behandlar eller har åtkomst till uppgifterna.
Behandling av personuppgifter utanför EU/EES är i princip förbjudet om det inte
finns ett godkänt skydd för behandlingen. För uppgifter som behandlas med stark
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sekretess eller sekretess med omvänt skaderekvisit är det svårt att se att det ska
vara möjligt att använda tjänster som är baserade utanför Sverige, för uppgifter
som är särskilt skyddsvärda eller känsliga krävs sannolikt att det rör sig om behandling i länder som av EU/EES har ansetts ha en adekvat skyddsnivå se aktuell
lista https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.
De fall då det kan vara möjligt styrs av GDPR’s art 49 och förutsätter att sådan behandling är i den registrerades intresse. Även om det inte föreligger ett tydligt förbud kan det ändå i enlighet med GDPR’s regler vara olämpligt att använda molntjänster där det personuppgiftsansvariges kontrollmöjligheter är begränsade. Ett
grundkrav är att det finns tillgång till ett effektivt överföringsverktyg.

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Som tidigare nämnts blev i princip alla tjänster grundade på Privacy Shield-modellen med Schrems II domen underkända, medan det lämnades en öppning för att
kunna överföra och behandla personuppgifter genom Binding Corporate Clauses
(BCC) och Standard Contractual Clauses (SCC). Ett särskilt komplicerat område är
användning av tjänster där behandlingen uppges ske inom EU men av företag som
står under USA’s jurisdiktion. Genom Cloud Act i kombination med FISA-lagstiftningen kan en extensiv tolkningen av EU-domstolens avgörande i Schrems II-målet
vara att det inte är möjligt att använda sig av molntjänster där leverantören står
under USA’s jurisdiktion oavsett var data uppges behandlas, i alla fall om behandlingen rör personuppgifter i större mängd och/eller med ett skyddsintresse. Även
om det i sig inte prövades i Schrems II-målet skulle även SCC och BCC inte leva
upp till GDPR om FISA är tillämpligt.
För att kunna avgöra om det är möjligt att använda sig av molntjänster är det därför nödvändigt att veta om leverantörens tjänster faller under FISA-regleringen. I
princip faller alla större kommunikations- och tjänsteleverantörer som Microsoft,
AWS och Google under det regelverket, medan andra verksamheter där den digitala delen av tjänsten är av underordnad betydelse till exempel medicinsk-teknisk
utrustning kanske inte gör det. För att kunna använda sig av tjänster måste det
bekräftas att leverantören inte omfattas av FISA samt att det finns lämpliga SCC,
BCC eller fortfarande omfattas av Privacy Shield.
Det bör tilläggas att även Storbritannien har regler som kan komma i konflikt med
skyddet för den personliga integriteten och sakna effektiva rättsmedel. EU har
dock 2021 fattat ett beslut med innebörden att skyddet bedöms vara adekvat.
Personuppgiftsansvariga bör dock vara vaksamma på detta vid val av tjänster, då
det kan komma att ändras efter när Brexit får sin slutliga form eller vid rättslig
prövning.
En användare (exportör) av en tjänst utanför EU kan i princip visa att man tillsammans med leverantören (importören) tagit fram regler som ger motsvarande det
skydd som finns inom EU. För att det ska vara hållbart måste det dock finnas en
möjlighet att flytta bort all data om leverantören inte längre kan garantera att
skyddet kan erbjudas. I och med att ålägganden från underrättelsemyndigheter
ofta är förknippade med sekretess och yppandeförbud är det dock tveksamt om
detta skulle vara acceptabelt. Det kan dock inte uteslutas att det går att nå en lös-
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ning tillsammans med en leverantör som lever upp till kraven (till exempel att leverantören på ett trovärdigt sätt gör sig oförmögen att kunna lämna ut uppgifter
utan kundens medverkan).
För att det ska vara möjligt att överföra personuppgifter eller använda en molntjänst kan det även vara nödvändigt att införa kompletterande skyddsåtgärder.
EDBP har tagit fram rekommendationer för hur den personuppgiftsansansvarige
för en behandling kan agera för att minska risken för att komma i konflikt med regleringen. https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2020/recommendations-012020-measures-supplement_sv
Ett sätt som kan vara nödvändigt vid överföringar när det inte avtalsmässigt går
att säkerställa skyddet är att vidta tekniska åtgärder som pseudonymisering av
identiteter eller att kryptera uppgifter så att de inte är åtkomliga för biträdet eller
myndigheterna i landet där personuppgiftsbehandling genom molntjänsternas
sker.
Microsoft Office 365

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Microsoft Office 365 är värt en egen utredning på grund av komplexiteten i produkten och de frågor användning av produkten väcker. I dagsläget används Office
365 av barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, utrullning har dock stoppats i de övriga förvaltningarna. Det kommer att
vara svårt att definitivt uttala sig om Office 365 kan användas inom kommunal
verksamhet, eftersom det dels är beroende av villkor, implementering, behandlade
uppgifter och vidtagna skyddsåtgärder.
Genom att Office 365 inte är en entydig produkt utan en samling av applikationer
och IT-resurser som kontrolleras av leverantören krävs det i princip att leverantören utformar och kontrollerar att all behandling sker inom EU, eller att det klart
kan redovisas var och hur behandlingen sker. Utifrån att kontrollen helt ligger hos
leverantören finns det dessutom en stor svårighet för en förvaltning att genomföra
de aktiva kontroller som krävs för att kunna använda en tjänst som man vet riskerar att bryta mot gällande regler.
Om Office 365 ska användas behövs det en riskanalys där det kan konstateras att
de registrerades rättigheter skyddas med en lämplig säkerhet. För att kunna landa
i att det är lämpligt att använda Office 365, krävs analys och dialog med leverantören. Leverantören måste kunna garantera var alla behandlingar, inklusive support och lagring (inklusive backup) sker. Något som troligen bara kommer att vara
möjligt för en del av applikationerna, vilket ställer krav på att andra applikationer
inte får användas då de är integrerade och byggda för att utbyta information.
Givet att det går att få garantier och verifiera att behandlingen enbart sker inom
EU, samt att det vidtas säkerhetsåtgärder i form av pseudonymisering och/eller
kryptering (med full oberoende kontroll över krypteringsnycklarna), samt att det
finns interna administrativa säkerhetsåtgärder (i form av informationsklassning, behörighetskontroller och loggning), kan det vara möjligt att uppnå en lämplig säkerhet för de registrerade.
En ytterligare dimension är att det kan bli problematiskt att till exempel kommunicera med allmänheten genom Microsofts tjänster om det förutsätter att de måste
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acceptera Microsofts användarvillkor. Regionen kan inte kräva att allmänheten accepterar villkoren från en utomstående leverantör för att erbjuda en tjänst utan
måste i sådana fall erbjuda alternativ, vilket kan vara svårt att hantera effektivt.
Så länge det är små mängder av relativt trivial personinformation kommer det troligen att vara görbart (om än resurskrävande), men när större mängder information
som kan möjliggöra en kartläggning behandlas kan de vara svårt att visa att användningen är lämplig. I och med att en stor poäng med Office 365 bygger på fördelarna med att integrera och dela information mellan olika applikationer kommer
det att bli ett svårlöst problem som till stor del gör att fördelarna går förlorade.
Den lösning som bäst överensstämmer med reglerna är något liknande ”on prem”
eller private cloud där det är regionen som kontrollerar åtkomst till uppgifterna
även när det gäller tekniskt underhåll eller support.
Möjligheter att övervaka och följa upp användningen av molntjänster

I och med att regionen använder standardiserade tjänster finns begränsade möjligheter att styra över övervakning och uppföljning, varför verksamheten är ofta är
hänvisad till att vid behov efterfråga detta från leverantören. Ett exempel på en
funktion som ofta saknas i internationella standardiserade molntjänster är s.k. tittloggar, d.v.s. logguppgifter på vem som varit inne och tittat på information utan
att ändra något, vilket är ett krav vid personuppgiftsbehandling, särskilt då behandlingen berör särskilt skyddsvärda uppgifter (samt även ett generellt krav vid
myndigheters behandling av personuppgifter).
Även möjligheterna att utvärdera tjänsterna kan i många fall vara begränsade då
de är lokaliserade så att det inte är praktiskt möjligt, vilket i vart fall strider mot
intentionerna i GDPR.
Uppföljning av behandlingen
Ett område som generellt är svårt och inte får den uppmärksamhet det försenar är
uppföljning av hur krav på behandlingar och processer kring dem efterföljs. Det
framgår av SKR’s mall för PUB-avtal (9.2 Personuppgiftsbiträdet ska minst en (1)

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

gång om året granska säkerheten avseende Behandlingen genom en egenkontroll
för att säkerställa att Behandlingen följer PUB-avtalet. Resultatet av sådan egenkontroll ska på begäran delges den Personuppgiftsansvarige.)

När behandlingen utförs av en molntjänstleverantör lokaliserad långt från den personuppgiftsansvarige, blir uppföljning typiskt sett svårare att genomföra, vilket
måste beaktas i de riskanalyser som görs för behandlingen. Att förlita sig helt på
egenkontroller kommer sannolikt inte att accepteras när behandling omfattar särskilt skyddsvärda uppgifter.

Mål med undersökningen
1. Inventera vilka tjänster som används
2. Vilka personuppgifter som behandlas i tjänsterna
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3. Bedöma regelefterlevnaden för de tjänster som används
4. Undersöka mogenheten och styrning av molntjänstanvändningen

Syfte med undersökningen
1. Förebygga problem med den fortsatta behandlingen
2. Föreslå åtgärder för att verksamheten ska få stöd vid anskaffande och användning av molntjänster

Undersökningens genomförande

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Undersökningen har genomförts genom en förfrågning till samtliga förvaltningar
samt egna observationer i ärenden och kontakter med medarbetare inom regionen
som haft frågor kring användning eller anskaffning av tjänster.
De frågor vi ställt till verksamheten är:
1. Vilka molntjänster som används (länk till tjänsten)
2. I vilken del av verksamheten används molntjänsten
3. Används molntjänsten/sociala medier i en process, om så vilken?
4. För vilket syfte molntjänsten används (t.ex. videomöte)
5. Hur många i organisationen som använder/ har tillgång till tjänsten?
6. Vilka uppgifter som behandlas i tjänsten (det är inte nödvändigt att ange
exakt vilka uppgifter som hanteras utan det räcker med vilken typ) typ av
uppgifter avser t.ex. namn, adress, personnummer, strukturerade uppgifter
(fördefinierade fält), möjlighet att skriva fritext?
7. Hur ni styr tillgång till tjänsten, dvs. vem som får tillgång till vilka uppgifter?
8. Hur ni följer upp användningen av tjänsten?
Förvaltningar som tillfrågats och kommit in med svar
Förvaltning
Antal
Problematjänster tiska

Oproblematiska

Införda i
LiSA

Överförmyndarnämnden

0

0

0

0

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Patientnämnden

34

2

6

5

4

0

2

0

Regionsstyrelseförvaltningen 7

0

5

0

Socialförvaltningen

35

6

18

5

Miljö- och bygg

8

3

3

0
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Teknikförvaltningen4

6

3

1

2

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Kommunikation

13

0

6

0

8

5

1

0

De molntjänster som är dokumenterade i LiSA (de kan dock finnas fler, men de har
då ingen Förvaltningsplan som anger att de är Molntjänster, urvalet har gjorts utifrån att de varit sökbara som molntjänster.)
BAB för webben
MiCC Enterprise
Schoolsoft
DigiExam
Pedagog Gotland

bör kontrolleras närmare
oproblematisk
ej tvåfaktorautentisering
ej tvåfaktorautentisering
oproblematisk så länge som inte individuppgifter be-

handlas
Zoom Edu

ok vid utbildning då inte skarpa personuppgifter behand-

las
oproblematisk
behöver PUB-avtal men annars oproblematisk
mängden uppgifter (kartläggning) kan göra denna tjänst
känslig, legal grund för behandlingen, dataminimering
KOM Mediabank
Oproblematisk under förutsättning att frivilligt
MediaflowPro
deltagande är informerat och dokumenterat
Digital Nattillsyn
Se över och verifiera att instruktion överensstämmer med
arbetssätt
eFrikort
behöver klassas
1177 Vårdguiden
känsligt system- se över instruktion
TakeCare journalsystem instruktion och PUB-avtal kan vara problematiska när det
är en annan offentlig motpart och där möjligheten till påverkan är begränsad
Alltid Öppet
instruktion och PUB-avtal kan vara problematiska när det
är en annan offentlig motpart och där möjligheten till påverkan är begränsad
Compare
Enligt uppgift inga personuppgifter
FM Access
Oklart om personuppgifter kan behöva förstärkt skydd
Inläsningstjänst
Åtkomst till personuppgifter vi tvåfaktorautentisering?

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Bonnier e-learning
Tips & guider
Open ePlatform

Carelink

refapp.se
Interaxo
Infobric

Uppgifter om hälsa/diabetes
Referenstagning vid rekrytering
Projekthantering
Personalliggare

4. 4 Svårbedömt svar, behöver kompletteras
5.
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Ridango
Parkright

Inventering av molntjänster

Biljettsystem för kollektivtrafiken
Felparkeringshantering

Det finns dessutom följande moln-/hybridsystem dokumenterade i LiSA
Office 365

under införande och utredning

Exchange

Teams
Skype
Outlook
Mule Anypoint Platform kontrollera var behandling sker
Aivo 2000 administration, enligt uppgift inga personuppgifter
AivoBeställning,
Aivo menypublicering
GIS
Visma
Treserva mobil app

Förutom den förvaltningsspecifika användningen förekommer även användning av
Skype och Zoom för utbildning inom hela Region Gotland.

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Resultat av undersökningen
För att underlätta fortsatt arbete med att komplettera och ta ställning till frågor
kopplade till användningen av molntjänster har vi i bilagan gjort en sammanställning av de tjänster vi identifierat samt huruvida de enbart innehåller triviala uppgifter för inloggning i tjänsten eller om särskilt skyddsvärd information behandlas.
Vidare har vi påbörjat kartläggning av om det i tjänsterna förekommer behandling
som är kopplad till USA. För att kunna sortera mellan olika system har vi (=Dataskyddsombudet) färgkodat (röd=prioriterat att hantera, gul=medel, och
grönt=mindre angeläget) och kommenterat vilka åtgärder vi uppfattat vara motiverade att vidta.
Nedanstående förenklade sammanfattning syftar primärt till att ge en översiktsbild
av användningen av molntjänster.
Förvaltning

Antal
tjänster

Problematiska

Oproblematiska

Införda i
LiSA

Överförmyndarnämnden

0

0

0

0
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Patientnämnden

34

2

6

5

4

0

2

0

Regionsstyrelseförvaltningen 7

0

5

0

Socialförvaltningen

35

6

18

5

Miljö- och bygg

8

3

3

0

Teknikförvaltningen5

6

3

1

2

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Kommunikation

13

0

6

0

8

5

1

0

De molntjänster som är dokumenterade i LiSA (de kan dock finnas fler, men de har
då ingen Förvaltningsplan som anger att de är Molntjänster, urvalet har gjorts utifrån att de varit sökbara som molntjänster.)
BAB för webben
MiCC Enterprise
Schoolsoft
DigiExam
Pedagog Gotland

bör kontrolleras närmare
oproblematisk
ej tvåfaktorautentisering
ej tvåfaktorautentisering
oproblematisk så länge som inte individuppgifter be-

handlas
Zoom Edu

ok vid utbildning då inte skarpa personuppgifter behand-

las
oproblematisk
behöver PUB-avtal men annars oproblematisk
mängden uppgifter (kartläggning) kan göra denna tjänst
känslig, legal grund för behandlingen, dataminimering
KOM Mediabank
Oproblematisk under förutsättning att frivilligt
MediaflowPro
deltagande är informerat och dokumenterat
Digital Nattillsyn
Se över och verifiera att instruktion överensstämmer med
arbetssätt
eFrikort
behöver klassas
1177 Vårdguiden
känsligt system- se över instruktion
TakeCare journalsystem instruktion och PUB-avtal kan vara problematiska när det
är en annan offentlig motpart och där möjligheten till påverkan är begränsad
Alltid Öppet
instruktion och PUB-avtal kan vara problematiska när det
är en annan offentlig motpart och där möjligheten till påverkan är begränsad
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Bonnier e-learning
Tips & guider
Open ePlatform

6. 5 Svårbedömt svar, behöver kompletteras
7.
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Compare
FM Access
Inläsningstjänst

Enligt uppgift inga personuppgifter
Oklart om personuppgifter kan behöva förstärkt skydd
Åtkomst till personuppgifter vi tvåfaktorautentisering?

Carelink

Uppgifter om hälsa/diabetes
Referenstagning vid rekrytering
Projekthantering
Personalliggare

refapp.se
Interaxo
Infobric
Ridango
Parkright

Biljettsystem för kollektivtrafiken
Felparkeringshantering

Det finns dessutom följande moln-/hybridsystem dokumenterade i LiSA
Office 365 infört inom skolan, men införande utreds inom fler förvaltningar
Exchange

Teams
Skype
Outlook
Mule Anypoint Platform kontrollera var behandling sker
Aivo 2000 administration, enligt uppgift inga personuppgifter
AivoBeställning,
Aivo menypublicering
GIS
Visma
Treserva mobil app

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Förutom den förvaltningsspecifika användningen förekommer även användning av
Skype och Zoom för utbildning inom hela Region Gotland.
Undersökningen har kunnat identifiera 119 molntjänster som används för att behandla personuppgifter i någon omfattning. Det är inte osannolikt att det förekommer användning ytterligare molntjänster, men att detta av verksamheten inte
uppfattas som en molntjänst eller att de av uppgiftslämnarna inte är känt att tjänsten används. Av dessa har vi kunnat hitta 37 dokumenterade i LiSA. I undersökningen ställdes inte frågan huruvida tjänsten var registrerad i LiSA, vilket medför
att det kan finnas fler tjänster/informationsmängder som är registrerade men som
vi inte hittat. Vi ställde inte heller frågan om tjänsterna hade ett PUB- eller samordningsavtal eftersom vi primärt ville fånga upp alla tjänster som används och
inte riskera ett bortfall.
Det stora flertalet molntjänster används inte för kärnverksamheten utan i olika
stödprocesser, som kommunikation, HR/utbildning och projektledning.
De molntjänster som används i kärnprocesser och hanterar större mängder särskilt
skyddsvärda och känsliga personuppgifter är med något eventuellt undantag dokumenterade i LiSA och har genomgått en riskanalys.
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LiSA’s klassning sker dock primärt utifrån MSB’s klassningsmodell som utgår från
konsekvenser för att informationen i sig röjs och inte utifrån att det är personuppgifter. I de flesta fall är det troligen så att resultatet av klassningen blir densamma,
men det finns exempel som till exempel Takecare inom HSN, där nuvarande klassning är betydande avseende konfidentialitet, medan det enligt GDPR snarare
skulle klassas som allvarligt då det rör en stor mängd känsliga eller särskilt
skyddsvärda uppgifter rörande hälsa. Det behöver inte utgöra ett problem under
förutsättning att ansvarig för styrningen beaktar det till exempel vid krav på lösningars säkerhet.
En stor del av de molntjänster som inte är dokumenterade i LiSA hanterar triviala
personuppgifter som namn och e-postadress för användare som är anställda hos
kommunen. Inom sjukvården behandlas och överförs dock känsliga eller särskilt
skyddsvärda uppgifter till ett betydande antal tjänster. Att detta kan vara problematisk framkom när det under våren 2021 skedde en incident i Sminet där Folkhälsomyndigheten är personuppgiftsbiträde för regionen, men där det varit svårt
för ansvariga att få information och följa upp och påverka hur behandlingen utförs.
Den grupp som kan vara problematisk är de tjänster som hanterar personuppgifter för kommuninvånarna eftersom det kan uppkomma flera olika frågor kring
lämpligheten i behandlingen. Ett exempel är Sameskolstyrelsens tjänst, där uppgifterna per automatik berör etnisk tillhörighet vilket är en särskilt skyddsvärd uppgift, även om uppgifter som namn och e-postadress i sig är relativt triviala. Det
kan mycket väl vara så att tjänsten uppfyller säkerhetskraven för att det ska vara
lämpligt att använda den, men det måste ändå dokumenteras och göras en riskanalys innan det tas i bruk, vilket även är ett krav utifrån LIS.
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På samma sätt finns ett behov av att teckna PUB-avtal och granska avtalsvillkoren
med leverantören för att säkerställa att avtalsvillkoren och instruktionerna för utförandet är korrekta utifrån syftet och förutsättningarna. Det är troligt att det finns
ett större antal tjänster där det inte finns PUB-avtal med alla de verksamheter som
använder dem.
Det är genomgående få av tjänsterna där det finns kunskap om behörighetstilldelning och hur användning av tjänsterna följs upp. De tjänster som hanterar större
mängder personuppgifter och känsliga eller särskilt skyddsvärda uppgifter har
dock en fungerande styrning av behörigheter, men det kan finnas anledning att se
över behörighetshanteringen utifrån att det i den tidigare rapporten observerats
att behörigheterna kan vara väl utsträckta.

Sociala medier
Flera förvaltningar uppger att de använder sociala medier från Facebook, YouTube
och Instagram. Vid en sökning på intranätet har vi kunnat se att det finns vägledningar och riktlinjer för användning av sociala medier på flera, men inte alla förvaltningar. Utifrån GDPR kan det vara problematiskt att använda sig av sociala me-
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dier dels på grund av tjänsternas användarvillkor, dels för att de drabbas av överföringsförbudet till USA. Givet användarvillkoren är det inte möjligt att vidta
skyddsåtgärder, vilket gör att det inte bör förekomma personuppgifter eller uppmanas att lämna personuppgifter på dessa media.

Slutsatser
Förutsättningarna för att leva upp till GDPRS krav
Det föreligger vad vi kan se i undersökningen inget allvarligt problem med behandlingen av information i molntjänster inom region Gotland.
Det kan dock förekomma behandlingar av personuppgifter som undersökningen
inte har fångat upp, till exempel genom individuell användning vid till exempel
överföring till privat använda tjänster. Det viktiga är då att budskapet från regionen är tydligt med att den typen av användning inte är tillåten oavsett anledningen till det. Alla tjänster som används för regionen måste vara sanktionerade
av någon med beslutsmandat.
Att alla tjänster som används för att behandla personuppgifter inte är dokumenterade i LiSA är ett problem då det är ett av de grundläggande kraven i GDPR och
krävs för att de registrerade ska kunna utöva sina rättigheter på ett effektivt sätt.
För ett antal system behöver sannolikt även en riskanalys genomföras såvida så
inte redan skett i samband med beslut om att använda dem.
Det är även nödvändigt att teckna PUB- eller samordningsavtal med samtliga utförare av molntjänster. När villkoren för att använda tjänsterna gås igenom bedömningen sannolikt i några fall bli, att det utifrån avtalsvillkoren, tjänstens utformning
och förmågan att leva upp till säkerhetskrav inte utifrån behovet är lämpligt att använda tjänsterna.
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I några fall (till exempel då uppgifter behandlas i USA) kan det även bli nödvändigt
att införa säkerhetsåtgärder som pseudonymisering eller kryptering av uppgifterna
för att det ska anses föreligga en lämplig säkerhet. Att införa den typen av säkerhetsåtgärder kommer dock att medföra administrativa problem och kostnader, vilket gör att alternativa lösningar behöver övervägas.
När e-privacyförordningen beslutas och träder i kraft kommer det att bli tydligare
vilka kommunikationstjänster, till exempel Messenger, Skype etcetera som kan användas utan att det föreligger ett behov att särskilt beakta reglerna om sekretess
och behandling av personuppgifter. I avvaktan på att så sker behöver det iakttas
försiktighet när sådan kommunikation inte kontrolleras fullt ut av RG själv eller en
utförare som står under RG’s kontroll.
För alla system som används för att behandla personuppgifter behöver PUB- eller
samordningsavtal tecknas och förses med en instruktion som beskriver behandling
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och ansvarsförhållande utifrån de verkliga förhållandena, inte utifrån en standardformulering.
En annan brist är att det troligen även ges fel felaktig eller ofullständig information till de registrerade i samband med att de informeras om behandlingen, särskilt
i de fallen delar av behandlingen sker utanför EU. När personuppgifter behandlas
utanför EU ska det framgå av informationen till de registrerade, vilket det är tveksamt om det gör.

Lämplig administrativ och teknisk säkerhet
När det gäller större upphandlingar av systemstöd finns ofta stödfunktioner med i
processen, vilket inte är fallet när det rör mindre tjänster. Det finns dock ett behov
av att kontrollera att de molntjänster som används har en lämplig säkerhet. För att
det ska vara praktiskt genomförbart bör ett schabloniserat beslutsstöd (checklista)
tas fram med angivande av krav och stödfrågor som bör ställas beroende på vilken information som ska behandlas.
Generellt är det även problem med att kunna styra behörigheter för åtkomst till
uppgifter i molntjänster eftersom de ofta inte är byggda för att ge möjlighet till
centraliserad styrning. Ett relativt vanligt svar i undersökningen på frågan om behörighetshantering är, ”vet inte”, eller att det är ”de som är anmälda”, vilket indikerar att det inte förekommit någon djupare reflektion kring frågan. En återkommande reflektion är att det är ytterst få om ens några uppgifter om att användningen av tjänsterna följs upp av beställaren, vilket är ett krav som sannolikt kommer att bli allt viktigare.

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Förslag på åtgärder
1. Genomför en fördjupad genomgång av de molntjänster som inte är dokumenterade, och kontrollera licensvillkoren och ta ställning till om tjänsterna
fortsatt ska användas, samt teckna PUB-avtal med leverantören.
2. Uppdatera LiSA med samtliga system som innehåller personuppgifter, för
system som enbart innehåller kontaktuppgifter för kommunens anställda
kan det sannolikt klassas schabloniserat. Genomför riskanalyser för samtliga molntjänster som innehåller personuppgifter för brukare och kommunmedborgare.
Se över om klassningen i LiSA stämmer överens med GDPR’s regler för
skydd av personuppgifter i systemen. (en kommentar från Jan Broman är
att det inte behövs eftersom instruktionen anger ”Konsekvens för verksamheten och
berörda vid förlust av konfidentialitet. Beskriv hur stora konsekvenserna skulle bli för verksamheten om tex
informationen sprids till obehöriga. Om informationen innehåller personuppgifter så kan klassningen för
konfidentialitet aldrig bli lägre än "Betydande"”. Det

bör dock noteras att konsekvensen
avser förvaltningen och inte den registrerade. Det kan dock förekomma fall
där konsekvensen för den enskilde är allvarligare än vad nuvarande klassning indikerar. Det behöver dock inte vara ett problem under förutsättning
att valen för säkerheten är lämpliga även med den klassningen.
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3. Fatta ett beslut om vilken information (med utgångspunkt i klassning) som
kan behandlas i molntjänster och särskilt molntjänster med ursprung i USA
samt vilka säkerhetskrav och skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga för
att fortsätta använda tjänsterna.
4. Ta fram tydligt stöd för vilka avtalsvillkor som inte accepteras, till exempel
tvistelösning i USA, samt rätt att vidarenyttja eller ensidigt stänga av en
tjänst med följd att information inte blir åtkomlig.
5. Ta fram tekniskt skyddsåtgärder (anonymisering, kryptering etcetera) som
kan användas för det fall där det finns behov av att använda tjänster utanför EU och där det är nödvändigt för att tjänsterna ska kunna användas.
6. Ta fram riktlinjer och instruktioner för hur uppföljning av molntjänster ska
ske, samt lägg in en central regelbunden övervakning av att så sker.
7. Ta fram en process (eller förenklad checklista) som stöd för verksamheterna
när de vill börja använda en molntjänst
8. Ta fram en regionövergripande policy avseende digital kommunikation där
det anges vilka verktyg som får användas för olika interna och externa möten och överföringar av information.
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Enbart
inloggningsupp Särskilt skyddsvärda Särskilda
gifter
uppgifter
säkerhetsåtgärder
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Dokementerad i
LiSA

Behandling
utanför EU

LinkedIn

Facebook

Ja

Youtube

Ja

Instagram
BAB för webben
MiCC Enterprise
Schoolsoft
DigiExam

Ja

I förvaltningsplan

bör kontrolleras närmare
oproblematisk
ej tvåfaktorautentisering
ej tvåfaktorautentisering
oproblematisk så länge
som inte individuppgifter
behandlas
ok vid utbildning då inte
skarpa personuppgifter
behandlas
oproblematisk
behöver PUB-avtal men
annars oproblematisk
mängden uppgifter
(kartläggning) kan göra
denna tjänst känslig,
legal grund för
behandlingen,
dataminimering

I förvaltningsplan

Oproblematisk under
förutsättning att frivilligt
deltagande är informerat
och dokumenterat

I förvaltningsplan
I förvaltningsplan
I förvaltningsplan
I förvaltningsplan

Pedagog Gotland
I förvaltningsplan
Zoom Edu
I förvaltningsplan Ja
I förvaltningsplan

Bonnier e-learning
Tips & guider

I förvaltningsplan

Open ePlatform

KOM Mediabank MediaflowPro

I förvaltningsplan
I förvaltningsplan

TakeCare journalsystem

JA

I förvaltningsplan Nej

JA

I förvaltningsplan Nej
I förvaltningsplan
I förvaltningsplan

Alltid Öppet

Inläsningstjänst
I förvaltningsplan
I förvaltningsplan ?

Office 365
Mule Anypoint Platform

Trello

JA

I förvaltningsplan

JA

Under arbete

JA

JA

Ja

JA

JA

JA

JA

JA

Ja

under införande och utredning

JA

JA

JA

JA
JA

Särskilt skyddsvärda
personuppgifter får inte
behandlas

Särskilt skyddsvärda
personuppgifter får inte
behandlas

JA
JA
JA
JA
JA
JA

JA

Särskilt skyddsvärda
personuppgifter får inte
behandlas

JA

JA
JA
JA

JA
Särskilt skyddsvärda
uppgifter, inte klassad,
hur sker behandling
Särskilt skyddsvärda
personuppgifter får inte
behandlas

JA

JA
JA
JA
JA

JA

Behöver dock kontrollera
lagring

Clipsk

JA

JA

JA

JA
JA
JA
JA
JA
JA

JA

JA

JA
JA

Hypergene
Exchange

JA

JA
JA
JA

Särskilt skyddsvärda
personuppgifter får inte
behandlas
Om inte identifierande
infromation om IP-adress
skickas med

Journal Digital

JA

JA
JA
JA
JA
JA

JA

Matomo

JA
JA
JA
JA
JA

JA

JA

JA
JA

JA
JA

JA
JA
Behöver se över vilka
uppgifter som behandlas

elivID06
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JA

Enligt uppgift inga personuppgifter
Oklart om personuppgifter kan behöva förstärkt skydd

JA

Messenger

JA
YongLogic (GW)
https://www.yonglogic.se/gwarbetsmarknad/
Joomlaproffs.se
https://vismaaddo.net
JA
Tendsign
JA
spendency.com
JA
worldfavor.com
Qliksense
adda.se

UC
Diasend
Carelink
Philips telemetri
Philips övervakningsskåp X3
EKG-apparater
Riks-HIA
Riks-svikt
Pacemakerregistret
CPUP
ExorLive
LibreView
sprend.com

Behöver utredas, finns
PUB-avtal?
Oproblematisk om frivillig

JA
JA

JA
JA
JA
JA
Oproblematisk så länge
grund för sökning på
person finns

JA
JA
JA

JA
JA

JA

JA

JA
JA

JA

JA
iMovie
Creative cloud
Palliativa registret
RCC INCA
Air View
Zenicor tum-EKG
Nationella diabetesregistret
NDR
Neuro-registret
Reuma-registret
Parkinson-registret
Swedereg (IBD patienter)
Kolorektal-registret
BOA
NRS
Demens-registret

JA

JA
JA

refapp.se

Under hantering

Se över behandling och
grund, överväg
intresseavvägning då
refernser inte har avtal
eller lämnat samtycke

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
Incident inträffade som
bör följas upp avseende
säkerhet i tjänsten

Sminet
JA
Congeria
Interaxo
FM access ritprogram
Infobric

JA

Åtkomst till särkilt
skyddsvärda
personuppgifter via
tvåfaktorautentisering?

ORS/SRS
One Touch

Blizzard
ASI
IVO
Adobe
Meetings+
Infogram
Forskoleforum.se
Sumab.se
Quizlet.com
sameskolstyrelsen.se
studyalong.se
segotland.speedadmin.dk
icloud
Thelin läromedel
Moderskeppet

JA

instruktion och PUB-avtal
kan vara problematiska
när det är en annan
offentlig motpart och där
möjligheten till påverkan
är begränsad

JA

ESF
Epic Games
Discord

JA

instruktion och PUB-avtal
kan vara problematiska
när det är en annan
offentlig motpart och där
möjligheten till påverkan
är begränsad, IMY har
riktat kritik mot
behörighetshanteringens
utformning i systemet

JA

Outlook

Kuben
JP Infonet

JA

JA

JA
JA

Skype
SCB
Retriever
Refapp
Projectplace

JA

Ja

Teams
T99WEB
Supertext
Steampowered
Solitus
Soc Styrelsen

Kommuni Kommun Teknik
Patient
Överförmyndar
kation
styrelsen förvaltningen nämnden nämnden

JA

Refernshantering bör
inventeras då uppgifterna
kan nå höjden för särskild
skyddsvärda, nuvarande
klassning för låg, måste ha
2faktors inloggning, bör
överväga
intresssavvägnign som
grund då inget avtal finns
med referenter
behöver genomföra
riskanalys och klassas

Visma

Treserva mobil app

Miljö &
Bygg

kontrollera var
behandling sker

I förvaltningsplan
I förvaltningsplan
I förvaltningsplan
I förvaltningsplan
I förvaltningsplan

Aivo 2000 administration, enligt uppgift inga personuppgifter
AivoBeställning,
Aivo menypublicering
GIS

SOC

behöver klassas

I förvaltningsplan

Compare
FM Access

HSN

instruktion och PUB-avtal
kan vara problematiska
när det är en annan
offentlig motpart och där
möjligheten till påverkan
är begränsad

1177 Vårdguiden
JA

GVN

Se över och verifiera att
instruktion
överensstämmer med
arbetssätt

Digital Nattillsyn
eFrikort

Behov av åtgärd
BUN
Se över vilka uppgifter
som behandlas,
RG bör inte lägga upp
personuppgifter eller
efterfråga sådana utan att
det tydligt framgår att
uppgifter behandlas
utanför EU och att
användarvillkoren gör det
problematiskt att hantera
personärenden, hänvisa
till annat sätt för
kommunikation
RG bör inte lägga upp
personuppgifter eller
efterfråga sådana utan att
det tydligt framgår att
uppgifter behandlas
utanför EU och att
användarvillkoren gör det
problematiskt att hantera
personärenden, hänvisa
till annat sätt för
kommunikation
RG bör inte lägga upp
personuppgifter eller
efterfråga sådana utan att
det tydligt framgår att
uppgifter behandlas
utanför EU och att
användarvillkoren gör det
problematiskt att hantera
personärenden, hänvisa
till annat sätt för
kommunikation

JA
JA
JA
JA

Parkright
Ridango
Samarbetsrum SKR
JA
Webbutbildning för
stödpersoner (frivilliga
uppdragstagare)
https://www.patientnamnden.s
e/

JA

Kontrollera behandling
och PUB-avtal
Kontrollera behandling

JA

Assessio Ascend
JA

JA, pseudonymisering

Se över behandling, PUBavtal?
Tveksam legal grund för
behandlingen hos
Via underbiträden leverantör

JA

HR
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Tjänst

Enbart
inlog
gnin
gsup
pgifter

Sä
rs
kil
t
sk
yd
ds
vä
rd
a
up
pg
ift
er

Inventering av molntjänster

Särskild
a säkerhetsåtgärder

Dokem
enterad
i
LiS
A

Behan
dlin
g
utanför
EU

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

LinkedIn
Facebook

Ja

Youtube

Ja

Instagram

Ja

BAB för
webben

MiCC
Enterprise

I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin

Behov av åtgärd

B
U
N

G
V
N

Se över vilka
uppgifter som
behandlas,
RG bör inte
lägga upp personuppgifter eller efterfråga sådana utan att
det tydligt framgår att uppgifter
behandlas utanför EU och att
användarvillkoren gör det problematiskt att
hantera personärenden, hänvisa
till annat sätt för
kommunikation
RG bör inte
lägga upp personuppgifter eller efterfråga sådana utan att
det tydligt framgår att uppgifter
behandlas utanför EU och att
användarvillkoren gör det problematiskt att
hantera personärenden, hänvisa
till annat sätt för
kommunikation
RG bör inte
lägga upp personuppgifter eller efterfråga sådana utan att
det tydligt framgår att uppgifter
behandlas utanför EU och att
användarvillkoren gör det problematiskt att
hantera personärenden, hänvisa
till annat sätt för
kommunikation

H
S
N

S
O
C

M
i
l
j
ö
&
B
y
g
g

Ko
mm
unikation

Kom
mun
styrelsen

Te
kni
k
för
val
tni
ng
en

P
at
ie
nt
n
ä
m
n
d
e
n

Öv
erförmy
nda
r
nä
mn
den

J
A
J
A

J
A

J
A

JA

J
A

JA

J
A

JA

bör kontrolleras
närmare

oproblematisk
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an

Schoolso
ft

DigiExam

Pedagog
Gotland

Zoom
Edu

Bonnier
e-learning

Tips &
guider

Open
ePlatform

KOM Mediabank
MediaflowPro

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Digital
Nattillsyn

eFrikort

1177
Vårdguiden

Inventering av molntjänster

JA

I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an

ej tvåfaktorautentisering

ej tvåfaktorautentisering

oproblematisk
så länge som
inte individuppgifter behandlas
Ja

ok vid utbildning
då inte skarpa
personuppgifter
behandlas

J
A

oproblematisk

behöver PUB-avtal men annars
oproblematisk

mängden uppgifter (kartläggning) kan göra
denna tjänst
känslig, legal
grund för behandlingen, dataminimering
Oproblematisk
under förutsättning att frivilligt
deltagande är
informerat och
dokumenterat

J
A

J
a

Se över och verifiera att instruktion överensstämmer med
arbetssätt
behöver klassas

instruktion och
PUB-avtal kan
vara problematiska när det är
en annan offentlig motpart och
där möjligheten
till påverkan är
begränsad
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

TakeCar
e journalsystem

JA

I
förvalt
nin
gspl
an

Nej

Alltid
Öppet

JA

I
förvalt
nin
gspl
an

Nej

Compare

FM Access

Inläsningstjänst

Office
365

Mule
Anypoint
Platform

Aivo 2000 administration, enligt uppgift inga

personuppgifter
Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Inventering av molntjänster

AivoBeställning,

Aivo
menypublicering

I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an

instruktion och
PUB-avtal kan
vara problematiska när det är
en annan offentlig motpart och
där möjligheten
till påverkan är
begränsad, IMY
har riktat kritik
mot behörighetshanteringens utformning i
systemet
instruktion och
PUB-avtal kan
vara problematiska när det är
en annan offentlig motpart och
där möjligheten
till påverkan är
begränsad
Enligt uppgift
inga personuppgifter

Oklart om personuppgifter kan
behöva förstärkt
skydd
Åtkomst till särkilt skyddsvärda
personuppgifter
via tvåfaktorautentisering?
?

under införande
och utredning

kontrollera var
behandling sker
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

GIS

Visma

JA

Treserva
mobil
app

JA

Trello

Inventering av molntjänster

I
förvalt
nin
gspl
an
I
förvalt
nin
gspl
an

Refernshantering
bör inventeras
då uppgifterna
kan nå höjden
för särskild
skyddsvärda, nuvarande klassning för låg,
måste ha 2faktors inloggning,
bör överväga intresssavvägnign
som grund då
inget avtal finns
med referenter
behöver genomföra riskanalys
och klassas

Under
arbet
e

JA

Ja

Teams

JA

Ja

Särskilt skyddsvärda personuppgifter får inte
behandlas

JA
JA

Soc Styrelsen
Skype

JA
JA

Särskilt skyddsvärda personuppgifter får inte
behandlas

SCB
Retriever

JA

Refapp

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Projectplace
Outlook

JA
JA

Särskilt skyddsvärda personuppgifter får inte
behandlas

ORS/SRS
One
Touch
Messenger

Matomo

Särskilt skyddsvärda personuppgifter får inte
behandlas
Om inte identifierande infromation om IP-adress
skickas med

Kuben

J
A

J
A

J
A

T99WEB
Supertext
Steampo
wered
Solitus

J
A

J
A
J
A

J
A

JA
J
A

J
A
J
A
J
A
J
A
J
A
J
A

J
A
J
A
J
A
J
A
J
A

JA

J
A
J
A
J
A

J
A

JA

J
A
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

JP Infonet
Journal
Digital

Inventering av molntjänster

JA

J
A
J
A

Särskilt skyddsvärda uppgifter,
inte klassad, hur
sker behandling

Hypergene
Exchange

JA

ESF

J
A
J
A

Särskilt skyddsvärda personuppgifter får inte
behandlas

JA

Epic Games
Discord
Clipsk
Blizzard

Behöver dock
kontrollera lagring

J
A

J
A

JA

J
A
J
A
J
A
J
A
J
A
J
A
J
A
J
A

ASI
IVO
Adobe

JA

JA

Meetings+
Infogram
Forskoleforum.se
Sumab.s
e
Quizlet.com
sameskolstyrelsen.se
studyalong.se
segotland.spe
edadmin
.dk
icloud

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Thelin
läromedel
Moderskeppet
elivID06
YongLog
ic (GW)
https://w
ww.yong
logic.se/
gw-arbetsmarknad
/
Joomlaproffs.se
https://vi
smaadd
o.net

J
A
J
A
J
A
J
A

JA

J
A
J
A

JA

J
A
JA

J
A

JA

J
A
J
A

JA

Behöver se över
vilka uppgifter
som behandlas
Behöver utredas,
finns PUB-avtal?

Oproblematisk
om frivillig

J
A

J
A

JA
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Tendsign
spendency.co
m
worldfavor.com
Qliksens
e
adda.se

Inventering av molntjänster

JA
JA

JA
JA

JA

JA

JA
JA

UC

JA

Diasend

JA

Carelink

JA

Oproblematisk
så länge grund
för sökning på
person finns

JA

J
A
JA

JA

Philips
telemetri
Philips
övervakningsskåp X3
EKG-apparater
Riks-HIA
Rikssvikt
Pacemakerregistret
CPUP
ExorLive

JA

LibreView
sprend.c
om
refapp.se

JA

JA

Under hantering
JA

Se över behandling och grund,
överväg intresseavvägning då
refernser inte
har avtal eller
lämnat samtycke

iMovie

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Creative
cloud
Palliativa
registret
RCC
INCA
Air View
Zenicor
tum-EKG
Nationella diabetesregistret
NDR
Neuroregistret
Reumaregistret
Parkinson-registret
Swedereg
(IBD patienter)

JA
JA

JA
JA

JA
JA
JA
JA
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Kolorektal-registret
BOA

JA

NRS

JA

Demensregistret
Sminet

JA

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Congeria

Inventering av molntjänster

JA

JA

Incident inträffade som bör
följas upp avseende säkerhet i
tjänsten

JA

Interaxo
FM
JA
access
ritprogram
Infobric
Parkright

JA

Ridang
o
Samarbetsrum
SKR
Webbutbildning
för
stödpersoner
(frivilliga
uppdrags
tagare)
https:
//ww
w.pa-

JA

JA
Kontrollera
behandling
och PUBavtal
Kontrollera
behandling

JA

J
A

Se över
behandling, PUBavtal?

Page 139 of 164

J
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Inventering av molntjänster

tientnamn
den.s
e/

Ärendenr RS 2021/1647 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Assessi
o
Ascen
d

J
A

JA,
pse
ud
ony
miserin
g

Vi
a
un
de
rbi
trä
de
n

Tveksam
legal
grund för
behandlingen hos
leverantör
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Sammanställning molntjänster som används av RG

Tjänst

Enbart
inloggningsuppg Särskilt skyddsvärda Särskilda
ifter
uppgifter
säkerhetsåtgärder

Dokementerad i
LiSA

Behandling utanför
EU

LinkedIn

Facebook

Ja

Youtube

Ja

Page 141 of 164

Instagram
BAB för webben
MiCC Enterprise
Schoolsoft
DigiExam

Ja
I förvaltningsplan
I förvaltningsplan
I förvaltningsplan
I förvaltningsplan

Pedagog Gotland
I förvaltningsplan
Zoom Edu
Bonnier e-learning

I förvaltningsplan
I förvaltningsplan

Tips & guider

I förvaltningsplan

Open ePlatform
I förvaltningsplan
KOM Mediabank MediaflowPro
I förvaltningsplan
Digital Nattillsyn
I förvaltningsplan
Page 142 of 164

Ja

eFrikort

I förvaltningsplan

1177 Vårdguiden
JA

I förvaltningsplan

JA

I förvaltningsplan

Nej

JA

I förvaltningsplan
I förvaltningsplan
I förvaltningsplan

Nej

TakeCare journalsystem

Alltid Öppet

Compare
FM Access
Inläsningstjänst

I förvaltningsplan
I förvaltningsplan

Office 365
Mule Anypoint Platform

I förvaltningsplan
I förvaltningsplan
I förvaltningsplan
I förvaltningsplan

Aivo 2000 administration, enligt uppgift inga personuppgifter
AivoBeställning,
Aivo menypublicering
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?

I förvaltningsplan

GIS

Visma

Treserva mobil app
Trello

JA

I förvaltningsplan

JA

Under arbete

JA

Ja

Teams
JA
T99WEB
Supertext
Steampowered
Solitus
Soc Styrelsen

JA
JA
JA

Skype
JA
SCB
Retriever
Refapp
Projectplace

JA
JA

Outlook
JA
ORS/SRS
One Touch
Messenger

Page 144 of 164

Ja

Matomo
Kuben
JP Infonet

JA

Journal Digital
Hypergene
Exchange
JA
JA

ESF
Epic Games
Discord
Clipsk
Blizzard
ASI
IVO
Adobe
Meetings+
Infogram
Forskoleforum.se
Sumab.se
Quizlet.com
sameskolstyrelsen.se
studyalong.se
segotland.speedadmin.dk
icloud
Thelin läromedel
Moderskeppet
elivID06

JA

JA

JA
JA
JA
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YongLogic (GW)
https://www.yonglogic.se/gwarbetsmarknad/
Joomlaproffs.se
https://vismaaddo.net
Tendsign
spendency.com
worldfavor.com
Qliksense
adda.se
UC
Diasend
Carelink
Philips telemetri
Philips övervakningsskåp X3
EKG-apparater
Riks-HIA
Riks-svikt
Pacemakerregistret
CPUP
ExorLive
LibreView
sprend.com

JA
JA
JA
JA
JA

JA
JA
JA

JA

JA

JA
JA

JA

refapp.se
JA
iMovie
Creative cloud
Palliativa registret
RCC INCA
Air View

JA
JA
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JA

Zenicor tum-EKG
Nationella diabetesregistret NDR

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

Neuro-registret
Reuma-registret
Parkinson-registret
Swedereg (IBD patienter)
Kolorektal-registret
BOA
NRS
Demens-registret
Sminet

JA
Congeria
Interaxo
FM access ritprogram
Infobric

JA
JA
JA
JA

Parkright
Ridango
Samarbetsrum SKR

JA
JA

Webbutbildning för stödpersoner
(frivilliga uppdragstagare)
https://www.patientnamnden.se/
Assessio Ascend
JA

JA, pseudonymisering

Via underbiträden

Toolify
Nej
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Ja via underboträden

Används av

BUN
Behov av åtgärd
Se över vilka uppgifter som
behandlas,
RG bör inte lägga upp
personuppgifter eller
efterfråga sådana utan att
det tydligt framgår att
uppgifter behandlas utanför
EU och att
användarvillkoren gör det
problematiskt att hantera
personärenden, hänvisa till
annat sätt för
kommunikation
RG bör inte lägga upp
personuppgifter eller
efterfråga sådana utan att
det tydligt framgår att
uppgifter behandlas utanför
EU och att
användarvillkoren gör det
problematiskt att hantera
personärenden, hänvisa till
annat sätt för
kommunikation

GVN

HSN

SOC

Miljö &
Bygg

Kommuni Kommuns Teknik
Patient
kation
tyrelsen förvaltningen nämnden

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Page 148 of 164

Överförmyndar
nämnden

RG bör inte lägga upp
personuppgifter eller
efterfråga sådana utan att
det tydligt framgår att
uppgifter behandlas utanför
EU och att
användarvillkoren gör det
problematiskt att hantera
personärenden, hänvisa till
annat sätt för
kommunikation
bör kontrolleras närmare
oproblematisk
ej tvåfaktorautentisering
ej tvåfaktorautentisering
oproblematisk så länge som
inte individuppgifter
behandlas
ok vid utbildning då inte
skarpa personuppgifter
behandlas
oproblematisk
behöver PUB-avtal men
annars oproblematisk

JA

JA

JA

JA

mängden uppgifter
(kartläggning) kan göra
denna tjänst känslig, legal
grund för behandlingen,
dataminimering
Oproblematisk under
förutsättning att frivilligt
deltagande är informerat
och dokumenterat

JA

Ja

Se över och verifiera att
instruktion överensstämmer
med arbetssätt
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behöver klassas
instruktion och PUB-avtal
kan vara problematiska när
det är en annan offentlig
motpart och där
möjligheten till påverkan är
begränsad
instruktion och PUB-avtal
kan vara problematiska när
det är en annan offentlig
motpart och där
möjligheten till påverkan är
begränsad, IMY har riktat
kritik mot
behörighetshanteringens
utformning i systemet
instruktion och PUB-avtal
kan vara problematiska när
det är en annan offentlig
motpart och där
möjligheten till påverkan är
begränsad

Enligt uppgift inga personuppgifter
Oklart om personuppgifter kan behöva förstärkt skydd
Åtkomst till särkilt
skyddsvärda
personuppgifter via
tvåfaktorautentisering?

under införande och utredning
kontrollera var behandling
sker

Page 150 of 164

Refernshantering bör
inventeras då uppgifterna
kan nå höjden för särskild
skyddsvärda, nuvarande
klassning för låg, måste ha
2faktors inloggning, bör
överväga intresssavvägnign
som grund då inget avtal
finns med referenter
behöver genomföra
riskanalys och klassas
Särskilt skyddsvärda
personuppgifter får inte
behandlas

Särskilt skyddsvärda
personuppgifter får inte
behandlas

Särskilt skyddsvärda
personuppgifter får inte
behandlas

Särskilt skyddsvärda
personuppgifter får inte
behandlas

JA

JA

JA

JA
JA

JA

JA

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

JA

JA

JA
JA
JA
JA
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Om inte identifierande
infromation om IP-adress
skickas med

JA
JA
JA

Särskilt skyddsvärda
uppgifter, inte klassad, hur
sker behandling

JA

JA
JA

Särskilt skyddsvärda
personuppgifter får inte
behandlas

JA
JA
JA
JA

Behöver dock kontrollera
lagring

JA

JA

JA
JA
JA
JA
JA
JA

JA
JA
JA
JA
JA

JA

JA

JA
JA
JA
JA

Behöver se över vilka
uppgifter som behandlas

JA
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Behöver utredas, finns
PUB-avtal?
Oproblematisk om frivillig

JA
JA

JA
JA
JA
JA
Oproblematisk så länge
grund för sökning på person
finns

JA
JA

Under hantering

Se över behandling och
grund, överväg
intresseavvägning då
refernser inte har avtal eller
lämnat samtycke
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Incident inträffade som bör
följas upp avseende
säkerhet i tjänsten

Kontrollera behandling och
PUB-avtal
Kontrollera behandling

JA

Se över behandling, PUBavtal?
Tveksam legal grund för
behandlingen hos
leverantör
Tveksam legal grund för
behandlingen hos
leverantör

JA

JA
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OBJEKT-276
OBJEKT-271

Förvaltningsplan BAB för
webben
Förvaltningsplan MiCC
Enterprise

Tjänsten är framtagen för att stödja kommunernas hantering FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
SOF
av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag och kostnader.

Molntjänst

MiCC Enterprise erbjuder avancerade funktioner för att
effektivisera och underlätta driften i kontaktcentret med
kompetensbaserad samtalsstyrning via olika medier, effektiva
analys- och administrationsverktyg, närvarohantering, chatt,
telefonkataloger, konferenssamtal etc.

FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
RSF

Molntjänst

Schoolsoft är en så kallad lärplattform vilket innebär en
FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
UAF
samlad yta för bedömning, prov, utvärdering,
närvaro/frånvaro, kommunikation mellan vårdnadshavare och
skola samt mellan elev och skola. Möjlighet finns även att alla
betyg och resultat från nationella prov lagras i systemet samt
att statistik skickas till SCB och Skolverket.
DigiExam is used by universities and schools to create,
FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
UAF
distribute, grade and publish high-stakes exams and academic
tests.

Molntjänst

Webbplats på webbhotellet Inleed.

FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
UAF

Molntjänst

Videokonferensverktyg som mestadels används för
fjärrundervisning.

FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
UAF

Molntjänst

En molntjänst som erbjuder regionens anställda självstudier
via e-learning inom IT-området. Bl a kurser i Officepaketet,
epostsystem m.m.
Comaround är en molntjänst som Region Gotland tecknat
avtal med. Avtalet finansieras av
RSF/Digitaliseringsavdelningen.
Systemet erbjuder kunskapshjälp till flera av de vanligaste
kontorsprogram som Officepaket, operativsystem etc.

FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
RSF

Molntjänst

FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
RSF

Molntjänst

MiCC är ett flexibelt, anpassningsbart och öppet system som
ger ökad tillgänglighet, vilket i sin tur bidrar till jämn och
effektivare kundservice via alla typer av media.
Viktiga fördelar
• Öppen för integration: Allt-i-ett-kontaktcenter,
Telefonistfunktionalitet
• Analys- och rapporteringsverktyg för
verksamhetsuppföljning
• Multimediekontaktcenter, tal, e-post, chatt, SMS, fysiska
kontor & sociala medier med samma kompetensstyrning
oavsett mediekanal
• Integration mot Mitel CMG

OBJEKT-265

Förvaltningsplan
Schoolsoft

OBJEKT-267

Förvaltningsplan
DigiExam
Förvaltningsplan Pedagog
Gotland
Förvaltningsplan Zoom
Edu
Förvaltningsplan Bonnier
e-learning
Förvaltningsplan Tips &
guider

OBJEKT-255
OBJEKT-257
OBJEKT-251
OBJEKT-249
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Molntjänst

OBJEKT-230
OBJEKT-228

Förvaltningsplan Open
ePlatform
Förvaltningsplan KOM
Mediabank MediaflowPro

Intern och extern e-tjänsteplattform

FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
RSF

Molntjänst

Verktyg för kommunikationsfunktionerna i hela Region
Gotland. Lagring av aktuella mediafiler såsom bilder,
dokumentmallar, logotyper med mera. Ingen arkivplats.

FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
RSF

Molntjänst

Länk till
systemet: www.mediaflowpro.com
Delar av mediabanken delas via två portaler - en intern för
medarbetare i Region Gotland och en extern för allmänheten.

Länk till den interna mediabanken:
regiongotland.mediaflowportal.com
Länk till den externa mediabanken:
regiongotland.mediaflowportal.com/mediabank

OBJEKT-208
OBJEKT-178

Digital Nattillsyn
Förvaltningsplan eFrikort

Phoniro Care - Ett webbaserat system som drivs av Phoniro

FÖRVALTNING

SOF

Molntjänst

eFrikort är ett elektroniskt system för hantering av
högkostnadsskydd och frikort i öppenvård.
Region Gotland och Region Stockholm har gemensam
databas och även gemensam koppling till journalsystemet
TakeCare.

FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
HSF

Molntjänst

Journaldokumentation och registreringar av vårdkontakter

FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
HSF

Molntjänst

Digitala vårdkontakter mellan vårdpersonal och patienter

FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
HSF

Molntjänst

Upphandling och uppföljning av livsmedelsavtal.

FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
RSF

Molntjänst

Ritningar och handlingar finns lagrad i FM Access. System
FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
TKF
möjliggör snabb och enkel visualisering samt säker lagring av
original handlingar
Inläsningstjänst levererar digitala verktyg för Inlästa läromedel FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
UAF
och lättlästa böcker, ämnesfilmer och studiestöd på olika
språk samt inläst skönlitteratur via följande tjänster:

Molntjänst

För närvarande har 13 regioner gemensam databas eFrikort.

OBJEKT-174
OBJEKT-161
OBJEKT-147
OBJEKT-87
OBJEKT-253

Förvaltningsplan
TakeCare journalsystem
Förvaltningsplan Alltid
Öppet
Förvaltningsplan
Compare
Förvaltningsplan FM
Access
Förvaltningsplan
Inläsningstjänst

- Inlästa läromedel och lättlästa böcker
- Begreppa
- Polylino Skola
- Polyglutt Förskola
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Molntjänst

OBJEKT-263

Förvaltningsplan Office
365

Tjänsten kombinerar molntjänster (OneDrive, Exchange, Teams FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
UAF
m.m.) med lokalt körda applikationer (Word, Excel, PowerPoint
m.m.).

HybridMolntjänst och
lokal drift

Tjänsten används för att skapa dokument, elev/kollegialt
samarbete, utföra studier och distansstudier, kommunikation
(chatt, e-post, IP-telefoni), kalender, fildelning, fillagring och
för att tillhandahålla enkel inloggning till andra
tjänster/system.

OBJEKT-232
OBJEKT-136

OBJEKT-46

Förvaltningsplan Mule
Anypoint Platform
Förvaltningsplan Aivo
2000 administration,
AivoBeställning, Aivo
menypublicering
Förvaltningsplan GIS

FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
RSF

HybridMolntjänst och
lokal drift

FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
Menyplanering, kostnad & näringsberäkningar,
RSF
kundbeställningar, produktionsunderlag, faktureringsunderlag,
uppföljning, egenkontroll, presentation av menyer.

HybridMolntjänst och
lokal drift

S-GROUP Solutions applikation och moduler

HybridMolntjänst och
lokal

Integrationsmotor, överför information mellan interna och
externa system.

Geosecma for ArcGIS - Verksamhetsspecifikt system för
kommunala
verksamheter. Modul till ArcGIS Desktop. Både Desktopbaserat och
Webb-baserat (GoKart)
Moduler:
• Befolkning
• Belysning
• Debitering,
• Fastighet
• Fysiskplanering
• Gata,
• Grävtillstånd,
• Karta
• Ledning VA
• LVDB
• Park och grönyta
• Platsuppslagning
• Registerkarte-GML
• Trafik
• UMS Varningstjänst
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FÖRVALTNINGSBESKRIVNING
SBF

• Vägmärke
• Ärende

ESRI Programvaror

ArcMap/ArcGIS Pro – De två primära desktopapplikationerna
som används av GIS-användare för att analysera, manipulera,
skapa och visualisera kartor i 2D (ArcMap) eller både 2D och
3D (ArcGIS Pro).
ESRI City Engine - GIS-programvara för samhällsplanering,
arkitektur och design i 3D
ArcGIS Online - Molnbaserat GIS där olika typer av karttjänster
publiceras. Informationen i karttjänsterna lagras antingen i
molnet (på
specifikt molnkonto eller hämtas från öppna/utdelade platser)
eller
genom publicerade karttjänster från Region Gotlands externa
karttjänstserver för externt bruk.

Portal för ArcGIS – en komponent av ArcGIS Enterprise som
används för att dela kartor, scener och andra geografiska
information inom organisationen.
ArcGIS Monitor – Ett verktyg som är utformad för att
analysera, optimera och övervaka hälsan av ArcGISimplementeringar under hela livscykeln. Det ger medvetenhet
om systemanvändning och prestanda, vilket hjälper Regionen
att få ut mesta möjliga av GIS- och IT-investeringar.

Fristående programvaror

Adtollo Topocad - en fristående programvara som är flexibelt
och modulärt 3D CAD-system utvecklat för mätning inom
geodesi, lantmäteri för skapande och redigering av kartor.
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Agisoft Metashape – en fristående programvara som utför
fotogrammetrisk behandling av digitala bilder och generar 3Ddata som kan användas i GIS-applikationer, produktion av
visuella effekter samt indirekta mätningar av objekt i olika
skalor.
Lumen RT (Bentley) – Visualisering och verklighetmodellerings
programvara. Det används för att animera modeller, dela
interaktiva 3D presentationer, importera modeller från t.ex.
CityEngine, integrera CAD- och GIS-arbetsflöden m.m.

ComCat GeodataExplorer (MetaGIS) – fristående molntjänst
som lagrar och hanterar metadata.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Malin Karlsson, nämndsekreterare

Ärende GVN 2022/24
Datum 15 februari 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rekvisition Studieförbunden
Förlag till beslut

Rapporten godkänns



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden övertog efter beslut i regionfullmäktige
handläggning av bidrag till studieförbund från och med den 1 januari 2018.
Från och med 2017 anslöt Region Gotland till har ett nytt statligt bidragssystem
för studieförbunden. Det nya bestämmelser är på riksplanet väl förankrade i
studieförbunden i dialog med Folkbildningsrådet. Inför införandet av samma
system i fördelningen av det primärkommunala stödet har förvaltningen samrått
med Gotlands Bildningsförbund och systemet är därmed väl förankrat också på
lokalplanet.
Budgeterat belopp att fördela 2020 var 2 770 000 kr.
Fördelningsgrunderna är:
Verksamhetsbidrag studiecirklar 62%
1 717 000
Verksamhetsbidrag annan verksamhet 5%
138 000
Verksamhetsbidrag kulturprogram 15%
416 000
Organisation- och tillgänglighetsbidrag 10+8%
499 000
Totalbelopp
2 770 000
Varje förbund måste dock uppnå en viss miniminivå för att erhålla stöd. Det
enskilda förbundet ska kunna redovisa minst 2000 studietimmar och minst 100
unika besökare. Uppnår ett förbund inte båda dessa minimigränser erhåller
förbundet inget bidrag. De tre verksamhetsbidragen har fördelats enlig samma
fördelningsmall som folkbildningsrådet använder.
Pandemi

Eftersom det är en pandemi har vi utgått ifrån samma beräkning som
folkbildningsrådet. Utbetalningar fram till och med år 2024 kommer beräknas
utifrån följande år:
2021 och 2022 års bidrag kommer att baseras på åren 2017–2019,
 2023 års bidrag kommer att baseras på åren 2017–2019 och
 2024 års bidrag baseras på 2018–2019 och 2022, under förutsättning att
nuvarande bidragssystem i övrigt inte förändras.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2022/24
Sida 2 (2)

Beslutsunderlag
Betalningsunderlag för år 2021

Central förvaltning
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Studieförbunden
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Beräkning av bidrag till Studieförbund för år 2021 (utbetalas 2022)
Förbund

År

Antal tim

cirkel

ABF

2019
2018
2017

Genomsnitt 2017-2019
Bidrag ABF

NBV

2019
2018
2017

Genomsnitt 2017-2019
Bidrag NBV

Studiefrämjandet

2019
2018
2017

Genomsnitt 2017-2019
Bidrag Studiefrämjande

Sensus

2019
2018
2017

Genomsnitt 2017-2019
Bidrag Sensus

Bilda

2019

9 344
9 551
9 770
9 555
21%
177 166 kr

Antal tim

annan
1 150
2 076
1 515
1 580
12%
8 435 kr

Antal unika

delt cirkel

Antal unika

delt annan

2 162
858
2 331
1 784
25%
218 442 kr

966
920
1 030
972
9%
6 133 kr

Antal

k-program
969
925
851
915
23%
96 176 kr

177
1 734
0%
-

14
37
0%
-

-

-

-

-

-

3 881
4 118
5 334
4 444
10%
82 406

728
1 153
918
933
7%
4 980

699
828
509
7%
62 336

1 339
554
631
6%
3 982

154
235
308
232
6%
24 421

3 662
4 799
5 788
4 750
10%
88 067

3 610
3 950
3 286
3 615
28%
19 296

415
526
788
576
8%
70 582

1 259
1 211
1 785
1 418
13%
8 950

439
671
624
578
15%
60 754

11 815

1 423

1 092

1 037

475

0%

bidrag

Kontroll
summa
studietimmar
10494
11627
11285
33406

Kontroll
summa
deltagare

BIDRAG 2021

3128
1778
4906

83 100 kr

321
42
61
0%

NY SUMMA

Org-

589 452 kr
0
191
1771
1962

0
0
0
0

0%
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4609
5271
6252
16132

kr

0
2038
1382
3420

261 224 kr

83 100 kr
7272
8749
9074
25095

1674
1737
2573
5984

330 749 kr

83 100 kr
13238

2129

2018
2017
Genomsnitt 2017-2019
Bidrag Bilda

Folkuniversitetet

2019
2018
2017

Genomsnitt 2017-2019
Bidrag FU

Kulturens bildniningsförbund
2019
Genomsnitt 2017-2019

Studieförbundet

2019
2018
2017

Genomsnitt 2017-2019
Bidrag
Medborgarskolan

1 267
1 517
1 402
11%
7 485

915
1 015
1 007
14%
123 366

947
943
976
9%
6 156

495
502
491
12%
51 574

5 195
4 828
4 246
4 756
10%
88 191

201
2 292
283
925
7%
4 939

582
710
695
662
9%
81 115

102
124
125
117
1%
738

159
157
65
127
3%
13 349

896

189

20

0%
-

Bidrag SV

Vuxenskolan

10 862
10 388
11 022
24%
204 361

2019
2018
2017

Genomsnitt 2017-2019
Bidrag

12 696
10 546
12 080
11 774
25%
218 310
251

0%
0

0%
4 966
3 741
4 519
4 409
34%
23 530
42

0%
-

-

3 221
2 941
1 252
2 471
35%
302 659
20

0%
-

8 189
6 814
5 460
6 821
62%
43 041
29

0

476 042 kr

83 100 kr
5396
7120
4529
17045

684
834
820
2338

271 431 kr

83 100 kr

0

0%
-

SUMMA tim, delt, program

46 301

12 928

7 010

10 935

3 953

Summa att fördela
Kontrollräkning excel

858 500
858 500

69 000
68 664

858 500
858 500

69 000
69 000

415 500
415 500
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-

-

1 664
1 556
1 610
1 610
41%
169 227
3

0%

0%

1862
1958
5949

53

0%
-

0%

12129
11905
37272

17662
14287
16599
48548
83 100 kr

11410
8370
7070
26850

839 867 kr

-

-

498 600 kr
498 600 kr

kr

kr

2 769 100 kr
2 768 764 kr

Belopp i grönt (avrundade) att mata in i mallen:
Statistiken enligt rekvisitioner och SCB samt beloppen nedan.
Fördelas enligt följande:
62% Verksamhet studiecirklar
*varav 50% stud-timmar cirklar858500
*varav 50% delt cirklar
858500
5% Verksamhetsbidrag annan
*varav 50% stud.timmar annan 69000
*varav 50% delt. Annan
69000
15% Kulturprogram
18% Org/Tillg.
SUMMA budget

1 717 000

138 000

415 500
498 600

83100 Summan byygger på 18 % av 2 770 000 kr är 498600 kr
2 769 100
genom antal bidragsberättigade förbund för det året. Så
om det är mer eller mindra än föregående år.
Måste du ändra antalet delat med.

Page 164 of 164

