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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Analysrapport VÅR 2022
Förslag till beslut

•

Rapporten godkännes

Sammanfattning

Som ett led i uppföljningen av verksamhetsplan 2022 och som en del av det
systematiska kvalitetsarbetet framställer avdelning Stöd- och utveckling en
analysrapport VÅR. Syftet med rapporten är att utveckla och säkerställa kvalitet inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter.
Utgångspunkten för samtalen i analysrapport VÅR 2022 har varit följande;
 Kartlägga avdelningarnas behov av utbildningsinsatser och stöd
 Beakta att varje avdelning har olika förutsättningar, möjligheter, utmaningar
och behov
 Lyfta fram lyckade insatser och även identifiera eventuella brister och hur vi
kan arbeta för att bibehålla, åtgärda, förebygga och utveckla
Utifrån underlagen har bedömning gjorts och slutsats utformats.
Analysrapport VÅR utgör även ett av underlagen för kommande verksamhetsplan.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att analysrapport VÅR 2022 är ett mått för
kvalitetssäkringen av nämndernas verksamhet och ger underlag till fortsatt
uppföljning och utveckling inom det systematiska kvalitetsarbetet.
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1. Sammanfattning
Analysrapport VÅR är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som sker på huvudmannanivå. Syftet med analysrapporten är att utveckla och säkerställa kvalitet inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningens verksamheter genom att följa upp delar av de prioriterade utvecklingsområden i innevarande års verksamhetsplan och få en bild av nuläge och förväntad utveckling. Ett annat syfte är att säkerställa skolledares och enhetschefers systematiska
kvalitetsarbete på enhetsnivå. Analysrapport VÅR är ett av underlagen till kommande verksamhetsplan år 2023.
Analysrapporten för år 2022 följer ett annat upplägg än tidigare år då vi i analys- och uppföljningsarbetet kommit fram till att arbetet behövde förändras. Under 2022 har arbetet
gått under namnet ”Analysrapport i ny kostym”.
Vårens kvalitetsuppföljningssamtal , ”i ny kostym” har bland annat utgått från följande


Fortsätta att kartlägga avdelningarnas behov av utbildningsinsatser och stöd från
central förvaltning



Beakta att varje avdelning har olika förutsättningar, möjligheter, utmaningar och
behov



Lyfta fram lyckade insatser och även identifiera eventuella brister och hur vi kan
arbeta för att bibehålla, åtgärda, förebygga och utveckla

Alla fick till uppgift att fundera över följande punkter





Välj minst en aktivitet i VP22 som ni vill lyfta fram och där ni ser god utveckling.
Välj minst en aktivitet där ni behöver mer energi/stöd för att få mer utväxling i arbetet
Om möjligt; lyft fram behov av övergripande kompetensutvecklingsinsatser inom
UAF
Områden ni anser behöver utredas eller processer som behöver kartläggas och utvecklas

Utöver detta gavs exempel på avdelningsspecifika områden som beskrivits i respektive avdelnings verksamhetsberättelse under kapitlet förväntad utveckling
Under samtalen och i arbetet med framtagandet av analysrapporten har utvecklingsområden och delar som behöver beaktas identifierats. Även fungerande delar uppmärksammas.
Delarna beskrivs i kapitel nuläge-diskussion och under kapitlet analys - slutsats.
Resultat av samtalen blev bland annat
Förvaltningsledningen behöver arbeta vidare med och diskutera chefsstöd ur ett kvalitetsoch likvärdighetsperspektiv. Den övergripande upplevelsen är den att Regionstyrelseförvaltningen och även den egna förvaltningen, utifrån nuvarande organisation, inte kan leva
upp till avdelningars behov och förväntningar. Behöver RSF:s och förvaltningens uppdrag,
ansvarsfördelning och gränsdragningar förtydligas än mer ut i verksamheterna? Utfallet av
dessa tas med till koncernledning och berörda nätverk för vidare diskussion. Det finns i dag
ett relativt stort behov av utökat chefsstöd inom ett flertal områden.
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Förvaltningsledningen behöver i samband med detta se över hur bemanning och fördelning av förvaltningsgemensamma funktioner och resurser tydliggörs och utförs.
Kompetensutveckling
Det framgår också att förvaltningsledningen behöver arbeta vidare med följande;



Gränsdragningar i ansvar och genomföranden samt tydliggöra resursfördelning
Implementeringsplaner vid systeminföranden. Gäller såväl regionövergripande som
förvaltningsspecifika

Lokaler och försörjningsfrågor
Förvaltningen har ett stort arbete att göra tillsammans med bland annat teknikförvaltningen
(TKF) när det gäller tillgång till lokaler, nybyggnation, renoveringar och periodiskt underhåll vilket bör lyftas upp än mer på agendan för båda nämnder
Med denna rapport som bakgrund anser central förvaltning att den ger underlag till fortsatt
arbete i förvaltningsledningsgruppen och inom avdelningarna. Prioriteringar av uppdrag
och aktiviteter kan behöva göras för att komma vidare i arbetet. Möjligheter finns att
koppla detta till verksamhetsplan UAF och fortsatt uppföljning inom det systematiska kvalitetsarbetet.

2. Bakgrund och syfte
Analysrapport för år 2022 följer ett annat upplägg än tidigare år då vi i analys- och uppföljningsarbetet kommit fram till att arbetet behövde förändras. I kvalitetsarbetet har vi under
åren 2019–2021 åstadkommit en del förändringar och förbättringar vilket bland annat visar
sig i arbetet med verksamhetsplan, mål o aktiviteter, det systematiska kvalitetsarbetet, beslutsstödsystem, kommunikationsstrategi, elevhälsoplan, digitalisering, stöd till avdelningar,
etcetera
Rapporten har och har haft ett värde men förvaltningen bedömde att den kommit fram till
ett vägskäl och behövde tänka om och tänka nytt. Se till behov och hur vi använder de resurser vi har på bästa sätt. UAF:s avdelningar har olika ingång, nuläge, behov, förutsättningar och behov av prioriteringar Alla skall inte behöva göra allting lika, vi skall undvika
att arbeta dubbelt och försöka jobba med mer riktade insatser.
Med denna rapport som bakgrund anser central förvaltning att det finns ett underlag till
fortsatt arbete i förvaltningsledningsgruppen (FLG) och i avdelningarnas egna ledningsgrupper.

3. Metod och underlag
Under mars och april bokades det in samtal med avdelningarnas ledningsgrupper alternativt
för avdelningen representativ grupp, om det inte fanns en utpekad ledningsgrupp. Det gäller följande; Förskola, grundskola, gymnasiet, särskola, kulturskola, barn- och elevhälsan,
ungdomsavdelningen, vuxenutbildning och folkhögskola.
Tid för samtal; ca 120 min
Anteckningar fördes och dessa har sedan redovisats och diskuterats i FLG, som ett kollegialt lärande. Sammanställning av underlag blir till analys av nuläge och presenteras för politik
i juni
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Följande delar var ingång till samtalen
Ur ett övergripande perspektiv;


Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen anses vara relativt väl förankrat



Tillit, förtroende, trygghet, god kompetens och minskad kontroll ger utveckling



Överlag lyckas förvaltningen bra med att rapportera och producera material men
arbetet med analys, uppföljning, beskrivning av åtgärder och förflyttning behöver
fortsatt utvecklas.



Avdelning stöd och utveckling skall stödja och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet inom UAF, men det finns olika sätt att göra det på.

Utvecklingsområden under 2022 och framåt;


Fortsätta att kartlägga avdelningarnas behov av utbildningsinsatser och stöd



Beakta att varje avdelning har olika ingång, framgång, förutsättningar, möjligheter,
utmaningar och behov av prioriteringar.



Utveckla det kollegiala lärandet, inom förvaltningsledning och mellan avdelningar



Utveckla arbetet med analys och uppföljning = utveckla rapportskrivning - hur vi
beskriver förbättringsarbete och utveckling



Utvärdera, analysera och eventuellt utveckla arbetet med indikatorer



Lyfta fram lyckade insatser och även identifiera eventuella brister och hur vi kan
arbeta för att bibehålla, åtgärda, förebygga och utveckla



Utveckla planering och samarbete med regionens övriga förvaltningar när det gäller eventuella gemensamma aktiviteter

Alla fick även till uppgift att fundera över följande punkter inför samtalen





Välj minst en aktivitet i VP22 som ni vill lyfta fram och där ni ser god utveckling.
Välj minst en aktivitet där ni behöver mer energi/stöd för att få mer utväxling i arbetet
Om möjligt; lyft fram behov av övergripande kompetensutvecklingsinsatser inom
UAF
Områden ni anser behöver utredas eller processer som behöver kartläggas och utvecklas

Utöver detta gavs exempel på avdelningsspecifika områden som beskrivits i respektive
avdelnings verksamhetsberättelse under kapitlet förväntad utveckling

4. Nulägesbeskrivning och diskussion
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Gemensamma övergripande delar

Chefsstöd – Ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv
Inom avdelningarna lyfts frågan om brist på chefsstöd. Vad som ligger inom det området
och hur det upplevs av var och en kan variera något. Den övergripande upplevelsen är
dock den att Regionstyrelseförvaltningen och även den egna förvaltningen, utifrån nuvarande organisation, inte kan leva upp till avdelningars behov och förväntningar.
Förvaltningen anser här att frågan om chefsstöd bör belysas ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv. Hur använder vi våra resurser på bästa sätt och hur uppnår vi bästa kvalité
på det arbete som skall utföras?
Behovet av chefsstöd är fortsatt relativt stort men i samtalen upplevs behovet dock behovet något mindre inom GVN:s avdelningar än inom BUN:s. Detta kan delvis ha sin förklaring i ekonomiska förutsättningar och hur GVN:s avdelningar valt att organisera för att
hantera dessa frågor, delvis på egen hand. Beskrivs närmare här under
HR
I första hand handlar detta om stöd vid rekrytering och då ifrån någon som har kunskap
om respektive förvaltning. Rekrytering pågår kontinuerligt, är återkommande och tar
mycket tid i anspråk av chefer. I nuläget finns inget stöd att få från RSF, förutom vid enstaka chefsrekryteringar. Arbetet överlåts i dag fullt ut till alla chefer som då har att hantera
varje rekrytering från kravprofil och annons till referenstagning och signering av avtal.
Chefer vägleds idag in i rekryteringssystemet Varbi och förväntas där kunna hitta rätt för
att sedan via manualer genomföra en professionell rekryteringsprocess. De chefer som arbetat en längre tid har ofta kompetens att utföra arbetet men för nya chefer är vägen fram
svårare och tidsåtgång och osäkerhet något större.
Arbetsmarknaden är i dag mer rörlig än tidigare och inom förvaltningens avdelningar finns
många olika yrken representerade. Vi kan i dag se att personal är mer benägen än tidigare
att förflytta sig till andra förvaltningar, mellan avdelningar eller till annan arbetsgivare. Anledningarna kan vara flera; personlig utveckling, löneutveckling eller karriärsväxling. Med
detta som bakgrund så ser vi att vi som organisation behöver jobba än mer med chefsstöd,
kompetensförsörjning, rekrytering och kompetensutveckling under ett gemensamt paraply,
för varje förvaltning och inom region Gotland som helhet.
Frågan är;


Bör inte en så stor arbetsgivare som Region Gotland ha en mer kvalitetssäkrad och
likvärdig rekryteringsprocess?

Som läget är i dag så förlitar vi oss helt och hållet på att alla chefer skall hantera och genomföra detta på ett likvärdigt och professionellt sätt och parallellt med alla andra uppgifter som ingår i ett chefsuppdrag.

Ekonomi och upphandling
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Alla inser att det under en längre period varit svårt för UAF:s ekonomichef att uppfylla allas förväntningar. Den förändring som nu är påbörjad inom UAF:s ekonomistöd är mycket
välkommen, välbehövlig och förhoppningsvis tillräcklig. Att ekonomichef får en biträdande ekonomichef och att förvaltningen är på väg att få controllerresurser riktade direkt
till sig, från RSF, kommer att vara till stor nytta framöver. Med ett fortsatt pressat ekonomiskt läge och fortsatta krav på effektiviseringar så behöver chefsstödet inom ekonomi
vara kompetent, tillräckligt och ha förmåga att arbeta förebyggande och långsiktigt.
När det gäller upphandling så har den centrala upphandlingsenheten inom region Gotland i
dag inte tillräckligt med resurser, bemanning för att tillgodose förvaltningens behov. Av
den anledningen hänvisas förvaltningen i nuläget , i flertalet fall, till konsulter som medför
nya arbetsuppgifter och även kostnader som inte finns budgeterade.
Kommunikation
Behovet av stöd inom kommunikation ökar och kommer att öka. Det handlar om avdelningars information till personal, information på webb, såväl utsida som insida, utskick av
information, mediakontakter, förebyggande arbete, etcetera
Förvaltningen har under 2021 och 2022 arbetat med att ta fram en förvaltningsgemensam
kommunikationsstrategi vilken nu implementeras. Arbetet har varit efterfrågat och nödvändigt att processa fram men eftersom detta också innebär en del förändringsarbete så skapar
det både förväntningar och en del oro.
Tillsammans behöver vi definiera vad som är en chefs och avdelnings och en kommunikatörs uppdrag samt vilka förväntningar det finns. Vem skall göra vad och hur kan vi göra för
att använda våra resurser på bäst och tydligast.
Det finns även ett regiongemensamt ansvar och organisation som förvaltning och alla kommunikatörer behöver förhålla sig till, och utifrån det så är frågan given behöver besvaras;


Hur mycket kommunikationsresurs behöver respektive förvaltning medräknat att
vara delaktig i det regiongemensamma arbetet?

Digitalisering – systemstöd
Det anses behövas klargöranden och förtydliganden om vad RSF-Dia, UAF central förvaltning och vad respektive avdelningen skall ansvara för.
Överlag finns det relativt stora behov av kompetenshöjande insatser då systemen är många.


Ofta bra stöd från central förvaltning vid start av nya IT-system. Ett förslag är att
vid vissa förändringar göra detta som projekt, till exempel när W3D3 skall implementeras. Stort tryck på att medarbetare ska kunna flera olika IT-systemen.



Vuxenutbildningen, gymnasiet och även ungdomsavdelningen till viss del, anses ha
relativt god utveckling inom digitaliseringsområdet. Däremot behöver folkhögskolan och arbetsliv och etablering mer stöd från central förvaltning



Folkhögskolans digitalisering behöver bättre anpassas till förvaltningens arbete med
internbudget och strategisk plan och budget. Digital strategi behöver arbetas fram
och de behöver arbeta mer utifrån UAF:s handlingsplan digitalisering
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Arbetsliv och etablering behöver stöd i arbetet med kartlägga och se över behov
inom digitalisering samt vid systeminförande och objektsförvaltning



Stödet från central förvaltning upplevs vara bra när nya system skall införas. Det
kan dock finnas olika behov beroende på hur stors systemförändringar det handlar
om. I vissa fall kan det vara bra att göra införandet till ett projekt. Viktigt att tänka
på till exempel nu när många skall börja använda ärendehanteringssystemet W3D3



Ett utvecklingsområde är att få fram bra statistik ut våra system eller på annat sätt.
Tydligast märks detta inom vuxenutbildningen och arbetsliv- och etablerings områden

Hypergene


Ekonomi för chefer. Den tid för utbildning som gavs vid införandet anses vara för
liten. Att förlita sig till manualer och chefers tid och förmåga att prova sig fram
upplevs inte tillräckligt och ger inte bästa resultat



För målstyrningen anses systemet fungera väl och cheferna har i dag god kunskap
om hur det skall användas och får stöd från controllers vid behov

Office 365


Flera goda utbildningsinsatser har genomförts och har varit till stor hjälp. Det finns
dock fortlöpande behov av kompetensutveckling. Medarbetare blir duktigare efterhand och intresset för utveckling ökar



Nyanställda behöver få likvärdig introduktion. Manualer är inte fullt tillräckligt.
Gäller både medarbetare och chefer. I dag görs flera bra insatser ute på avdelningarna men med viss variation av innehåll. En fördel om detta skulle kunna utvecklas
och ges inom olika utbildningspaket som digitaliseringsgrupp inom central förvaltning genomför systematiskt



Förutom grundläggande delar så handlar det ofta om riktlinjer för lagringsytor, hur
systemets olika delar hänger ihop samt tips om nyheter, funktioner, osv.

W3D3 – regionens ärendehanteringssystem


Med anledning av införandet av ny informationshanteringsplan och e-arkiv är det i
regionstyrelsen beslutat att även skolor, chefer/rektorer och skoladministratörer
skall registreras som användare i w3d3.



Beslutet togs redan 2019 men UAF har inte följt detta.



Syftet är att dels att leva upp till lagstiftningen kring redovisning av allmänna handlingar och arkivering, dels att skapa gemensamma hanteringsrutiner för ökad rättssäkerhet och effektivitet



Nu när införandet skall starta har det skapats oro, framförallt inom grundskolans
rektorsgrupp. Ett system till att lära sig upplevs som en pålaga och ett arbetsmiljöproblem



Av den anledningen är det viktigt att göra en plan för implementering av systemet,
där det tydligt framgår hur beslutet tagits, syfte, tidplan och möjlighet till utbildning
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Region Gotlands styrmodell och rapporteringar
Mål, aktiviteter och delaktiviteter


Arbetet med detta har utvecklats väl under 2020–2022



Alla arbetar med valda prioriterade aktiviteter och har även tagit fram delaktiviteter
som dokumenteras i systemet



Det som var mycket svårt att få till för ett till två år sedan är nu en fungerande del i
det systematiska kvalitetsarbetet



Dock är det så att målen fortfarande anses vara för många men det arbetssätt som
UAF valt gör att det ändå kan hanteras väl



Indikatorer är fortsatt ett utvecklingsområde. Det är många gånger svårt att ta fram
mätbara värden inom flera verksamheter och det behövs kontinuerlig diskussion
om alternativ till indikatorer och hur vi kan beskriva våra insatser



Upplevelsen är även den att nämnden har mer intresse av det ekonomiska resultatet
än hur det går i arbetet med mål och aktiviteter



Tyvärr upplevs dock ledtiderna fortsatt vara alldeles för korta. Fortfarande svårt att
hinna jobba med analys, uppföljning och utveckling på ett bra sätt

Lokaler och försörjningsfrågor
Förvaltningen har ett stort arbete att göra tillsammans med bland annat teknikförvaltningen
(TKF) när det gäller nybyggnation, renoveringar, periodiskt underhåll av verksamheternas
lokaler


Här bedömer vi att det finns det flera delar som behöver diskuteras och tydliggöras.
Främst inom budget och ansvar. Hur mycket ansvar skall varje avdelning ta för sin
egen lokalförsörjning och periodiskt underhåll? Vilket stöd kan avdelningarna förvänta sig från central förvaltning och hur fördelas resurserna? I dag är detta något
oklart och arbetsmodellen inom GVN skiljer sig från BUN:s ansvarsområden



Flera har ett ökat behov av stöd från central förvaltning



Upplevelsen är att förvaltningens lokal- och försörjningssamordnare inte räcker till



Det är alldeles för lång väntetid på beställningar som görs vid TKF. Flera har ofta
behov av snabbare förändringar och det kan vi inte uppnå i dag. TKF bör även
vara med och diskutera och lära sig om tillgängliga lärmiljöer



Ungdomsavdelningen behöver bättre samarbete med teknikförvaltningen inom områden som leasing av bilar, parkeringsplatser, garage



Samverkan mellan vuxenutbildningen och gymnasiet gällande lokaler har blivit
bättre de senaste åren, men behöver utvecklas än mer. Det finns beslut av nämnd
och förvaltningschef att detta skall vara prioriterat men arbetet går tyvärr lite långsamt och det tar ibland stopp. Bedömningen är att det krävs en tydligare uppföljning av beslut, av nämnd och förvaltningschef. Vi har även ett regionövergripande
perspektiv att beakta
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Överlag ett stort tryck på att få fram lokaler, framförallt till vuxenutbildningen



Även gymnasiet upplever att de är trångbodda, särskilt när det är aktuellt med flyktingströmmar. Politikerna behöver förstå att det krävs en samordning från centralt
håll. Att samla hela gymnasiet på Solrosen bedöms inte vara rimligt



Positivt att arbetsliv och etablering samt ungdomsavdelning flyttar till nya lokaler



Folkhögskolan har problem med eftersatta lokaler och byggnader samt att möjligheten till renovering/underhåll begränsas av att verksamheten aldrig har paus

Kompetensutveckling


Pandemin har påverkat och gjort att kompetensutvecklingen tappat fart



Det finns överlag ett stort behov av kompetenshöjande insatser. Det anses handla
både om övergripande insatser för större grupper och riktade insatser för mindre
grupper och på individnivå



Det behövs en diskussion om behov och beslut om gränsdragningar i ansvar och
genomföranden samt om vilka resurser som finns att tillgå. Vad kan avdelningarna
själva planera och genomföra och vad skall central förvaltning ansvara för?



Regionens kompetensplattform/samverkansforum behöver omstart. Den upplevs
inte fungera väl. Tidigare har den regionala och lokala plattformen fungerat bra och
varit ett bra forum för kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.



Från vuxenutbildningen nämns att Lärcentrum kan bidra till kompetensförsörjning
inom grundskola/förskola. Kan dock endast ske om vuxenutbildningen får någon
form av budget. Det behövs en samordnare vilket har äskats om tidigare. Frågan är
även aktualiserad vid RUA (Regionalt utvecklingsansvarig) då detta inte enkom
handlar om UAF:s kompetensförsörjning. Kan innefatta flera yrkeskategorier



Folkhögskolans socialpedagogiska utbildning borde uppmärksammas mer. De som
går utbildningen besitter efter utbildning en bred kompetens för socialpedagogiskt
arbete. Kan riktas till grundskola eller till socialförvaltning



Det finns även positiva delar som är under genomförande och på gång;
o Utvecklingsprogrammet Fullföljd utbildning1 (i samarbete med SKR)
o IFOUS – Digitala lärmiljöer2
o Framtidens barnskötare i fokus3
o Kommande säkerhetsprojekt ” Säkerhet UAF 2022” – Start augusti-22
o Utbildning inom PDV (Pågående dödligt våld) i augusti

1
2
3

Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning | SKR
Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning | ifous.se
Framtidens barnskötare i fokus - Region Gotland
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o Utbildning för förstelärare under 22–23.
”Försteläraren - Processledaren i skolförbättringen”.
Genomförs i samarbete med Uppsala universitet och gäller alla skolformer.
Även linjeledare från Folkhögskolan deltar
Bemanning av gemensamma funktioner inom UAF
Studie- och yrkesvägledare (SYV)


Arbetsliv- och etablering upplever att de har ett begränsat handlingsutrymme gällande studie- och yrkesvägledarna (SYV). Styrs ofta utifrån rektorers sätt att bygga
sin egen organisation, på skolan.



Hur SYV ska organiseras och vad yrkesrollen ska innehålla är viktiga frågor. Det
finns även skillnad i arbetssätt och målgrupp mellan SYV på grundskolan och inom
gymnasie- och vuxenutbildningen.



En arbetsplan i vid bemärkelse är framtagen och kartläggning av arbetsuppgifter
pågår. Avdelning arbetsliv och etablering behöver stöd i arbetet med SYV-organisationen. Organisation och resursfördelning behöver troligen lyftas till diskussion på
förvaltningsledningsnivå. Tankar finns om att titta närmare på BEH och ta lärdom
av den organisationsstrukturen



Kan SYV, Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) lyftas närmare förvaltningsnivå?



Avdelningarna har förståelse för att det är svårt att rekrytera behörig personal



Inom Folkhögskolan behöver Studie- och yrkesvägledarfunktionen utvecklas och
breddas

Administrativt stöd/skoladministratörer


Skoladministratörerna anses ha en viktig roll och jobbar många gånger med direkt
ledningsstöd och myndighetsutövning. Innebär att de behöver kontinuerlig kompetensutveckling. En viktig funktion som bör värderas upp



Inom folkhögskolan har den administrativa resursen minskat, som en följd av tidigare besparingar men behoven kvarstår



Avdelningarna ser en stor fördel med att kunna leda och fördela arbetet för sina
egna administratörer

4.2

Vuxenutbildningen

Positivt:
 Arbetet med verksamhetsplan och ta fram delaktiviteter som arbetslagen är delaktiga i och som berör dem har varit lyckat. Lättare att tydliggöra med delaktiviteter
eftersom vuxenutbildningen är flera skolformer i samma avdelning.


Gott samarbete med arbetsliv och etablering. Skall starta kurs för att lotsa utlandsfödda kvinnor ut i arbete



Kombinationsutbildningarna är mycket bra för SFI-elever. Vi vill även starta yrkesSFI. Då integreras eleverna bättre och får stöd från olika håll
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Pedagogisk stöd är en välbehövlig satsning. Det fungerar bra och är ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde. Det finns en tydlig koppling till aktivitetsplanen. Att
eleven kommer till skolan är ett stort steg för flertalet elever, men det kommer dock
aldrig att synas i någon indikator



Lärvux verksamhets arbete med att lyfta deltagare med inlärningssvårigheter. En
vinst att få in det arbetssättet vid vuxenutbildningen. Behöver beskrivas och visas
upp än mer. En relativt kostsam verksamhet initialt, men den gynnar individer och
anses vara en samhällsekonomisk vinst



Samarbetet med gymnasiet har utvecklats och det finns i dag en bättre grund

Utvecklingsmöjlighet:







Samarbete kring personal är en viktig del för vuxenutbildningens delar och för hela
förvaltningen. Kan vi samarbeta med gymnasiet eller andra avdelningar?
Det tillitsbaserade ledarskapet. Vad menar vi och vad förväntar vi oss av tillitsbaserat ledarskap och att öka medarbetarnas delaktighet. En viktig fråga att kontinuerligt arbeta med
Arbetet med indikatorer och hur vi kan beskriva vårt eget arbete och utveckling
Svårt att få fram statistik. Utbildar vi till rätt jobb? Här behöver nämnden vara mer
intresserad
Elever som plötsligt slutar för att de fått jobb tilldelat från arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens underaktörer behöver ha bättre kontakt med vuxenutbildningen.
Nya lagen säger att det ska finnas en tvåårsplan för elevens utbildning.
Svårt att få till utbildning för individer med särskilt stöd. Hinder i styrdokument
och LSS-lag. Samarbetet med socialförvaltningen behöver förbättras. Individer kan
till exempel inte ta en utbildning om de går på daglig verksamhet för då blir de av
med sin ersättning. En fråga värd att diskutera med förvaltningschef och nämnd.
Socialförvaltningen har fått nedslag i sin kvalitetsgranskning för att de behöver
jobba mer tydligt kring detta. Här finns möjlighet att lära av andra kommuner

4.3

Ungdomsavdelningen

Positivt


Skapat en struktur så att den nu finns en ökad förståelse för ledet från Regionstyrelseförvaltningen, till UAF:s ledning, verksamhetsplan och till medarbetare. Tydligare
mål och delaktiviteter som fördelas på respektive ungdomsgård/område.



Handlingsplan utifrån medarbetarenkäten. På APT har det diskuterat utvecklingsområden och styrkor. Handlingsplan framtagen och återkopplad



Ett större lugn hos medarbetarna. Det finns en plan och en ram att jobba efter



Bra dialog med andra verksamheter såsom skola, socialtjänsten och polisen. Goda
samverkansforum.



Vi är i dag än mer där ungdomar är. Har till exempel stängt ned citygården och är
mer vid till exempel Östercentrum, där ungdomar rör sig. Medarbetarna är även
ofta vid Stenhuggaren, Biltema, där motorburen ungdom befinner sig. Viktigt med
vuxen närvaro. Detta är en del av projektet ”Ökad närvaro i offentliga miljöer”.
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Fått SIQ4-pris för den digitaliseringsprocess de gjort. Digitala fritidsgårdar,
spökvandring på landet, tävlingar med mera, vilka sker digitalt



Goda kontakter med vårdnadshavare. Alla utbildas i hur kontakt tas, samtal genomförs och nya får även gå bredvid för att lära sig hur. Viktigt att prata med vårdnadshavare på rätt sätt så de inte direkt tror det värsta när de blir kontaktade



Bra dialog med Högbyskolan. Vi har ett operativt samverkansforum, där de hela tiden pratar om ungdomsgrupper och nulägeskontroll. Där finns även bra samarbete
med Wisbygymnasiet



Fått tydlig och bra hjälp från förvaltningens lokalsamordnare

Utvecklingsmöjlighet:


Medarbetarna har låga ”förväntningar” på sig själva. De sätter inte högt värde på
det de själva gör utan anser att det ingår i jobbet. Behöver synliggöra och stärka yrkeskåren. De hanterar ofta problem hos ungdomar som ingen annan tar i



Översyn av hur arbetstiden används har gjorts och arbete pågår. Medarbetare upplever att de inte har någon planeringstid, men när den kartlagts och jämförts med
andra kommuner så ser vi att det finns mer planeringstid vid oss än vid andra kommuner.



Nya ”Fenix”huset på Gråbo skall innehålla mer kultur i verksamheten samt mer
samarbeten med till exempel studieförbund. Åldersgränsen kommer vara 13–25 år.
Men troligen med två olika åldersgrupper



Identitetsfunderingar kommer tidigt och det är viktigt att ungdomarna får komma
till oss i tid. Varit mycket fokus på HBTQ-frågor senaste åren vilket är viktigt, men
vår verksamhet är till för alla ungdomar vilket behöver lyftas fram tydligare



Inte alltid lätt att hänga med i ungdomskulturen. Gäller att vara öppen och flexibel.
Omvärldsbevakning är viktigt och gäller att lyssna både till både vad ungdomar vill
ha och se till vad vi anser att de behöver



Behöver ständig uppdatering och kompetensutveckling kring droger och missbruk.
Några har gått ANDT-coaching utbildning. Behövs påfyllnad på många olika sätt.

4.4

Gotlands folkhögskola

Positivt

4



Folkhögskolan har en god och tillgänglig utbildning för alla kategorier av individer.
Stora utmaningar under pandemin men arbetet har ändå gått bra under perioden



Folkhögskolan har del i många framåtsyftande insatser. Bland annat att möta upp
gymnasiets behov gällande elever med särskilda behov och hitta samverkansmodeller kring individer tillsammans med bland annat arbetsliv- och etablering och vuxenutbildningen

Utmärkelsen Svensk Kvalitet - SIQ
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Beläggningen på folkhögskolan (utbildningsplatser och rumsuthyrning) ser bra ut
inför sommaren 2022 efter ett par skakiga år på grund av pandemin



Deltidskurser har legat nere under pandemin. Nu högt deltagartryck. Många vill studera på deltid då det går att kombinera med arbete



En fördel med stor mångfald. Till exempel har flyktingar börjat inträdet till samhället via folkan. Kurs svenska dag 1, för ukrainare, har precis påbörjats



Linjeledare anser de har större möjlighet att genomföra egna visioner och arbeta
friar inom folkhögskolan än inom den skollagsreglerade gymnasieskolan. Riktar in
oss mer på deltagarnas behov vilket blir ett mer tillfredsställande arbete



Anses vara en viktig del i Hemse samhälle



Socialpedagogutbildningen Fårösund uppmärksammas i ett reportage i folkhögskoletidningen. Folkhögskolan anser sig kunna bemanna upp behovet av socialpedagoger inom Region Gotland

Utvecklingsmöjligheter


Rekryteringskanaler via Arbetsförmedlingen fungerar mindre bra, troligen på grund
av Arbetsförmedlingens omorganisation



Arbetet med digitalisering, och den digitala utrustningen, på skolan behöver utvecklas. Den digitala miljön skiljer sig åt mellan folkhögskolans olika linjer. Film- och
storylinjer har, av naturliga skäl, ett större inslag av digital teknik. Samtidigt har
vissa andra linjer blivit mer digitala under pandemin. Det varierar också vilka digitala verktyg som lärare och deltagare kan förfoga över



Studie- och yrkesvägledningen behöver utvecklas och breddas på folkhögskolan.



Folkhögskolan behöver locka flera deltagare till skolan i Fårösund. Det är lite för
homogent på grund av bortfall av vissa grupper och nedläggning av linjer vilket
samtidigt skapat stora skillnader i volymer mellan skolorna i Hemse och Folkhögskolan. Det finns dock påbörjade satsningar, exempelvis att rekrytera deltagare från
vissa socialt utsatta områden på fastlandet

4.5

Arbetsliv och etablering

Positivt


Avdelningens organisationsarbete har givit resultat. En mycket bred verksamhet där
ansvarsområden identifierats och blivit till en grundstruktur. Skapar en systematik
och underlättar så att avdelningen gör rätt saker



Avdelningen upplever att samarbetet med vuxenutbildningen utvecklats under de
senaste åren. Verksamheterna har funnit samsyn. Vuxenutbildningen är bra på att
producera utbildning och arbetsliv- och etablering är bra på att hjälpa individer till
utbildning eller arbete. Verksamheterna kompletterar varandra



Avdelningen känner sig nu mera synliggjord, viktig och kan ta mer plats. En viktig
del i detta är att avdelningschefen finns med i förvaltningens ledningsgrupp
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Det finns en tillit till avdelningens kompetens och förmåga att utvecklas. Avdelningen har växt och fått utökad budgetram under de senaste åren



Avdelningen har god kontakt med Arbetsförmedlingen. Det finns en gemensam
vilja att människor ska komma i arbete eller utbildning



Jobbar inte i egna stuprör längre. Att öppna upp och bredda kompetensen är alla
med på. Att få det i mål tar bara lite tid. Men vi tror på idén och det är en vinning
att möta behoven och hjälpa individerna. Att nyttja all kompetens och erfarenhet

Utvecklingsmöjligheter:


Avdelningen upplever att de har ett begränsat handlingsutrymme gällande studieoch yrkesvägledarna (SYV).



Kommunala aktivitetsansvaret (KAA), grundskolan, gymnasiet, studie- och yrkesvägledningen, ungdomsavdelningens arbete kring att främja skolnärvaro – mycket
hänger ihop och det kan röra sig om samma individer. Det behövs en gemensam
behovsbild.



Finns behov av en form av avsiktsförklaring eller uppdragsdefinition för avdelningen. För att synliggöra vad arbetsliv- och etablering ansvarar för - att skapa en
gränsdragning, bland annat gentemot regionstyrelseförvaltningen.



Det finns otydligheter i olika aktörers ansvar kring arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Intresset/behovet har ökat som en konsekvens av pandemin och arbetsmarknadsutredningen, med extra medel till verksamheter och en arbetsmarknadsstrateg inom region Gotland.



Det finns politiskt beslut på att alla ska ta emot fler individer i behov av arbetsmarknadsinsatser, men fortfarande är intresset svagt. Arbetsliv- och etablering vill
att regionens chefer får mer kunskap och ökad förmåga inom området.



Arbetet med delaktiviteter för att konkretisera och kunna mäta är ett pågående arbete. Svårt att mäta när det gäller arbetsliv- och etablerings verksamhet, exempelvis
hur mäter vi hur väl någon är integrerad i samhället. Vilka aktiviteter ger effekt?



Försörjningsstödet till individer kommer att minska och det behövs verktyg för att
få veta om det arbete arbetsliv och etablering gör påverkar försörjningsstödet. Kan
vi mäta att någon närmar sig egen försörjning?



Studie- och yrkesmässan/framtidsmässan är något som behöver lyftas och diskuteras mer. Vi arrangerar men den är en del av gymnasieprocessen. Hur vill vi att framtidens mässa skall se ut?

4.6

Gymnasiet

Positivt:


Introduktionsprogrammet fungerar bättre. Finns familjer som flyttar till Gotland
för att gå här. Arbetar med att utveckla uppföljningen pågår



Positivt att politiken visar ett större intresse för introduktionsprogrammen, Viktigt
när vi har ett stort lokalt ansvar
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Bättre samarbete med grundskolan kring barn med NPF-diagnos. Bättre kontinuitet
och överlämningar. Arbetet med överlämningar har utvecklats väl under de senaste
tre åren. Vi har nu god kunskap om de elever som överlämnas



Projektet fullföljd utbildning har varit bra och en bidragande faktor. Problematiken
kring frånvaro har lyfts än mer i och med projektet



Aktiviteter från verksamhetsplan blir för det mesta avklarade under året. De flesta
är gröna, några gula. Två gånger per år träffar ledningsgruppen medarbetarna på
APT och diskuterar kring aktivitetsplanen. Delaktigheten med personalen och verksamhetsplanen hänger väl ihop med försteläraruppdrag



Pandemin har inneburit vissa förändringar. Den digitala kompetensen har ökat
både hos elever och medarbetare.



Det finns en långsiktig planering på lärplattformen It´s Learning för eleverna. Vi
behöver då inte lika ofta plocka in vikarier. Vi har dock har även tagit in fasta vikarier. Det finns nu flera alternativ att använda.



Bra kontakt med polisen och samarbetet med socialtjänsten har också blivit bättre.



Elevstödjare och specialpedagoger. Inte lika många som exempelvis Solbergaskolan
men har gått från 2 till 4 stycken. Är väl medvetna om att vi inte löser allt själva, vi
behöver gott samarbete med bland annat BUP och grundskola

Utvecklingsmöjlighet:


Delvis svårt att få ungdomarna att förstå att de nu går i skolan igen efter pandemin



Den psykiska ohälsan har ökat. Elever i högskoleförberande program anses ha mer
psykisk ohälsa än eleverna på yrkesprogram. Synligt sätt är det flest flickor, men det
finns en oro för pojkar där ohälsa ofta inte är lika synlig.



Ofta svårt för lärarna att bygga relationer med eleverna på högskoleförberedande
program då lärare har många olika undervisningsgrupper. Detta gör det delvis svårare att fånga upp signaler och trycket på mentorsrollen blir också större



Inom yrkesprogrammen får ofta yrkeslärarna en betydelsefull roll. De har ofta
många timmar med samma grupp



Kuratorerna har ändrat sitt arbetssätt och jobbar mer uppsökande och utåtriktat,
samt har utbildningstillfällen både för elever och medarbetare



Risk finns att undervisningen blir något uppgiftsbaserad och att den lärarledda och
nära undervisningen delvis försvinner. Elever jobbar mer själva och lämnar sedan
in uppgifter. Samtidigt går vi mer och mer över till digitala lärmiljöer. Här behöver
vi fortsätta att prata om den garanterade lärarledda undervisningstiden och den nära
klassrumsundervisningen som en betydelsefull del för eleverna



Svårt att fånga upp elever och vad de vill göra i framtiden. Behov finns på arbetsmarknaden, därför är det viktigt att prata yrken/ studie- och yrkesvägledning i tidig
ålder
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De olika branscherna har ofta stort behov av utbildad personal, men de har inte alltid tid att sitta med och arbeta tillsammans med gymnasieskolan. Samarbeten via
bland annat programråd, behöver utvecklas för att få fler elever till utbildningarna

5 Bedömning och slutsats
5.1

Gemensamma Regionövergripande delar

I region Gotlands kvalitetsnätverk har förvaltningens kvalitetschef lyft frågan om chefsstöd
ur ett kvalitetsperspektiv till diskussion samt uppmärksammat om att regionens övriga nätverk (HR, ekonomi, kvalitet, digitalisering, kommunikation och lokalförsörjning) behöver
ha närmare samverkan kontinuerligt.
Ett första steg utifrån detta är att det är inplanerat en workshop där kvalitetsnätverk och
HR-nätverk deltar. Utöver det förs samtal om inplanering av gemensamma träffar mellan
alla nätverk framöver.
Förvaltningschef och förvaltningsledning får i uppdrag att lyfta följande frågor till egen diskussion och vidare till koncernledning och berörda nätverk;


Kan Regionstyrelseförvaltningens (RSF) organisation leverera det som förvaltningarna förväntar sig utifrån tänkt organisation?



Behöver RSF:s uppdrag, ansvarsfördelning och gränsdragningar förtydligas eller
förändras?



Förvaltningens behov av chefsstöd ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv
inom följande områden
o HR
o Ekonomi och upphandling
o Kommunikation
o Digitalisering och systemstöd
o Lokal- och försörjningsfrågor

Diskussionen bör även innefatta behovet av att kartlägga förvaltningarnas behov av kompetenshöjande insatser inom områdena
5.2

Övergripande för UAF

Digitalisering
Digitaliseringen är och skall vara en given del av region Gotlands och förvaltningens arbete. Kontinuerligt skall det göras bedömningar, kartläggningar och ställningstaganden
kring om, när och hur digitalisering kan genomföras samt om det bidrar till effektivisering
eller inte.
Detta fungerar många gånger väl men vi ser även att detta kan skapa stress och en känsla av
otillräcklighet hos cheferna. Anledningar till detta kan variera men några delar kan vi som
genomgående och det är förberedelser, plan för implementering och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov
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Digitalisering- och utvecklingsgruppen inom avdelning stöd- och utveckling får i
uppdrag att arbeta med utveckling av följande;
Klargöranden och förtydliganden om vad RSF-Dia, UAF central förvaltning och vad respektive avdelningen skall ansvara för inom digitaliseringsområdet
Införande av nya system
Oavsett om det är förvaltningsövergripande eller avdelningsspecifika system så behöver det
finnas en plan för följande delar; förberedelser inför införande och en plan för implementering där kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov är en viktig del. Införanden bör
ske i projektform men vidden av projektet avgör och planen för implementering anpassas
utifrån systemens omfattning.
Förslag på kompetenshöjande insatser framöver
Office 365


Kartlägga behov av kompetensutveckling och utforma olika utbildningspaket som
digitaliseringsgrupp inom central förvaltning sedan genomför systematiskt

Nämndsekreterare får i uppdrag att arbeta med utveckling av följande;
W3d3 – regionens ärendehanteringssystem


Plan för implementering av systemet, där det tydligt framgår hur beslut om införande tagits, syfte, tidplan och möjlighet till utbildning

Lokaler och försörjningsfrågor
Dessa delar fungerar många gånger väl men vi ser även att detta kan skapa stress och en
känsla av otillräcklighet hos cheferna. Förvaltningen har ett stort arbete att göra tillsammans med bland annat teknikförvaltningen (TKF) när det gäller tillgång till lokaler, nybyggnation, renoveringar och periodiskt underhåll
Förvaltningschef och förvaltningsledning får i uppdrag att lyfta följande frågor till
diskussion och beslut


Hur mycket ansvar skall varje avdelning ta för egen lokalförsörjning och periodiskt
underhåll? Vilket stöd kan avdelningarna förvänta sig från central förvaltning och
hur fördelas resurserna?



Samverkan mellan vuxenutbildningen och gymnasiet gällande lokaler. Bedömningen är att det krävs en tydligare uppföljning av beslut, av nämnd och förvaltningschef, för att säkerställa samverkan och lokalnyttjandet. En sammanhållande
och beslutsmässig kraft från centralt förvaltning kan vara en väg att gå



Det är överlag ett stort tryck på att få fram lokaler. GVN:s avdelningar bedöms behöva mer stöd från central förvaltning i lokalfrågan

Försörjningsenheten inom avdelning stöd- och utveckling får därför i uppdrag att
arbeta med utveckling av följande delar;


Fortsatt arbete med att tydliggöra gränsdragningar i ansvar och kostnader mellan
UAF och TKF
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Folkhögskolan problem med eftersatta lokaler och byggnader samt möjlighet till renovering behöver kartläggas och bedömas tillsammans med Folkhögskolan.



Erbjuda TKF möjlighet till utbildning inom tillgängliga lärmiljöer

Kompetensutveckling generellt
Förvaltningsledning får i uppdrag att diskutera, besluta och förtydliga gränsdragningar i ansvar och genomföranden samt vilka resurser som finns att tillgå.


Vad kan/skall avdelningarna själva planera och genomföra och vad kan/skall central förvaltning ansvara för?

Gemensamma funktioner inom UAF
Förvaltningsledningen får i uppdrag att diskutera och besluta i följande frågor;
Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Utifrån den nyligen framtagna arbetsplanen för studie- och yrkesvägledning samt pågående
kartläggning av yrkesgruppens arbetsuppgifter.


Tydliggöranden kring arbetsuppgifter och eventuella gränsdragningar



Fördelning av SYV-resurser inom förvaltningen



Avdelning arbetsliv och etablering behöver stöd i arbetet med att utveckla SYV-organisationen. Avdelningen upplever att den har ett begränsat handlingsutrymme.



Kan SYV och Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) lyftas närmare förvaltningsnivå?



Hur kan Studie- och yrkesvägledarfunktionen inom Folkhögskolan utvecklas?

Administrativt stöd/skoladministratörer


En viktig funktion som bör värderas upp. Innebär att de behöver kontinuerlig kompetensutveckling.



Folkhögskolan har ökat behov av administrativt stöd

5.3

Positiva delar från avdelningar

Under kapitel 4 finns en sammanställning över de positiva delar som varje avdelning valt eller hunnit att lyfta fram i samtalen. Detta är en viktig del för de som berättar, de som lyssnar och de som skall läsa rapporten. Att under samtalen få möjlighet att diskutera, lyfta
fram, bekräfta och reflektera med den egna gruppen men också med någon utifrån tillför
något extra till delarna och helheten. Vart befann vi oss för ett, två år sedan och vart befinner vi oss i dag? Att synliggöra för varandra och få bekräftat att det kontinuerligt sker positiv utveckling har mycket stor betydelse.
Alla har även varit överens om att det borde avsättas mer tid för den här typen av samtal
och att detta skulle kunna kombineras med analys och uppföljning av utvalda delar.

Page 22 of 86

19 (20)

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Analysrapport VÅR 2022
GVN

5.4 Utvecklingsmöjligheter

Under den här delen följer förslag inom olika områden som behöver fortsatt utveckling
Förvaltningsledningen får i uppdrag att diskutera och i förekommande fall besluta i
följande frågor;


Utbildningsutbud vuxenutbildning, Folkhögskolan och gymnasiet ur ett förvaltnings- och regionövergripande perspektiv. Kopplas även till branschernas behov av
utbildad personal och hur delaktighet och samarbete kan utvecklas



Regionens kompetensplattform/samverkansforum. Vilka behov och förväntningar
har förvaltningen på plattformen?



Studie- och yrkesmässan/framtidsmässan. Hur kan framtidens mässa utformas?



Hur kan Lärcentrum, vuxenutbildningen, bidra till kompetensförsörjningen? Frågan
är även aktualiserad vid RUA (Regionalt utvecklingsansvarig)



Utveckla samarbete mellan Ungdomsavdelningen och Folkhögskolans scocialpedagogutbildning



Utveckla närmare samarbete mellan gymnasiet och grundskolan när det gäller studie- och yrkesvägledning, framtida yrken och gymnasieprogram



Kan vi skapa längre ledtider och mer tid till analys, uppföljning och utveckling



Samarbete kring personal. Finns det möjlighet att utveckla och utöka samarbete
mellan gymnasiet, vuxenutbildningen och/eller andra avdelningar?



Hur kan vi utveckla bättre kontakt med Arbetsförmedling och underaktörer?



Hur kan vi utveckla samarbetet mellan vuxenutbildning och socialförvaltning



Utforma en avsiktsförklaring/uppdragsdefinition för avdelning Arbetsliv och etablering
Arbetsliv och etablering behöver mer stöd i arbetet med att få ut individer i behov
av arbetsmarknadsinsatser i arbete. Regionens chefer behöver mer kunskap och
ökad förmåga inom området.
Avdelningar bör på förvaltningsledningsmöten få möjlighet att återkommande berätta om positiva erfarenheter och utvecklingsmöjligheter. Att få möjlighet att diskutera, bekräfta och reflektera ökar arbetsglädjen och bidrar till kollegialt lärande
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Verksamhetsberättelse Gotlands folkhögskola
Förlag till beslut

Gotlands folkhögskolas verksamhetsberättelse för 2021 godkänds

Sammanfattning

Gotlands folkhögskola sammanställer varje år en verksamhetsberättelse som de
skickar in till folkbildningsrådet. I verksamhetsberättelsen för år 2021 framgår
det att folkhögskolan präglades i hög grad av coronapanemins effekter. Vid en
tillbakablick på verksamheten vid Gotlands folkhögskola är det uppenbart att
mycket av skolans normala liv och sociala möten var kraftigt beskurna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-29
Verksamhetsberättelse 2021
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Torsten Flemming
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Inledning
Verksamhetsåret 2021 präglades i hög grad av coronapandemins effekter. Vid en tillbakablick på
verksamheten vid Gotlands folkhögskola är det uppenbart att mycket av skolans normala liv och
sociala möten var kraftigt beskurna.
För folkhögskolan, som till stor del arbetar med
dialog och möten mellan människor, var det
gångna året en pedagogisk utmaning. Samtidigt
är det med beundran och stolthet vi blickar tillbaka. Lärare och annan personal har lyckats ge
deltagarna bästa möjliga utbildning och upplevelse
trots de radikalt ändrade förutsättningarna.
Skolan har genomfört ett stort antal utbildningar
med hög kvalitet på de båda enheterna i Fårösund
och Hemse. En utmaning under året har varit att
hålla volymerna uppe efter att ett antal utbildningar lades ner under 2021. Alla helårskurser
som erbjöds har genomförts under året. Därtill
har SFI erbjudits på båda enheterna fram till
höstterminens slut då SFI i Fårösund upphörde.
Sommarterminen som var planerad att ta emot
många hundratals kursdeltagare fick på grund av pandemin begränsas till mindre grupper helt utan inter-

nationella deltagare, vilket totalt sett innebar lägre
volymer med ett betydande intäktsbortfall som följd.
Gotlands folkhögskola gjorde under året anspråk
på en del av de nya helårsplatser som tilldelats
folkhögskolorna i landet. Men det har inneburit
en särskild utmaning under året att anpassa resurser och verksamhet efter att Arbetsförmedlingens
anvisningar mer eller mindre avstannat till följd
av den omorganisation som beslutades för myndigheten. Gotlands folkhögskola har därför inte
kunnat använda alla de utbildningsplatser som
tilldelats avsedda för särskilt svaga grupper.
Ungefär hälften av de som studerade på folkhögskolan kommer från fastlandet. Omkring
60 deltagare valde att skriva sig på Gotland
under 2021, vilket ger ett välkommet tillskott
till det gotländska befolkningsunderlaget.
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Regional utveckling i närsamhället
Region Gotland är huvudman för Gotlands folkhögskola. Sedan några år tillbaka ingår folkhögskolan
som en del av verksamheterna i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och sorterar under gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som även utgör folkhögskolans styrelse. Folkhögskolan har två väl
fungerande enheter i Fårösund och Hemse.
Regional utveckling definieras på folkhögskolan
som ett brett begrepp som innefattar alla de förutsättningar som krävs för att människor ska kunna
leva och bo i en bygd. Det handlar inte bara om försörjning utan också om att människor är delaktiga
i en demokratisk process, likaså i kommunikation,
kultur- och föreningsliv.
Gotlands folkhögskola ser sig som en viktig aktör i
samhällsutvecklingen och deltar aktivt i lokalt och
regionalt utvecklingsarbete. Men folkhögskolans
roll och uppdrag är inte enbart regionalt utan det
finns också ett nationellt uppdrag. Folkhögskolan
utbildar för den gotländska arbetsmarknaden men
också för kompetensförsörjning i andra regioner.
Detta sker genom de yrkesutbildningar och yrkesförberedande utbildningar som folkhögskolan erbjuder.
Folkhögskolan har en viktig roll när det gäller att
höja den allmänna utbildningsnivån. Detta är extra

viktigt eftersom Gotland har en av de lägsta utbildningsnivåerna i landet. En viktig del i detta arbete
utgör den högskoleförberedande utbildningen
allmän kurs som tillgodoser ett utbildningsbehov
bland lokalbefolkningen.
Folkhögskolan har under året deltagit i den regionala kompetensplattformen och samverkar med
flera av de andra utbildningsanordnarna på ön. I
enlighet med den regionala filmstrategin samverkar
skolans filmutbildningar med branschen och utgör
en viktig del i försörjningen av medarbetare till
branschen.
Socialpedagogisk utbildning som är en 2-årig yrkesutbildning har kommit att utgöra en viktig del i
försörjningen av medarbetare i såväl skolans värld
som inom behandlingsområdet och civilsamhällets
ungdoms- och fritidsgårdar.
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Utveckling och profilering
Det västerländska och svenska samhället står inför nya stora klimatutmaningar. En samlad forskarkår
menar att en minskning av belastningen på jordens resurser är nödvändig. Det handlar om hur vi ska
ställa om till ett hållbart och uthålligt samhälle i alla avseenden – ekologisk hållbarhet och hållbara
försörjningssystem av mat, vatten och energi till social och ekonomisk hållbarhet. För att kunna göra
dessa omställningar krävs en bred insikt och en djupare kunskap.
Under 2021 har en projektering och planering
påbörjats för att starta en ny utbildning; Ett hållbart liv – liv och natur i balans. Under den här
utbildningen fokuserar vi på möjligheterna till att
bromsa konsumtionen och öka kunskapen om de
lösningar som finns – för individ och samhälle.
Gotlands folkhögskola deltar i kampanjen Gotland ställer om som syftar till att öka det allmänna
intresset med ett klimatneutralt Gotland 2040.
Sverige har höga ambitioner att bidra till genomförandet av Agenda 2030 vilket tydliggörs och
konkretiseras bland annat i Handlingsplan Agenda
2030 (plan för 2018-2020) som regeringen fastställde i juni 2018. Handlingsplanen beskriver
regeringens centrala åtaganden och lyfter fram vikten av att genomförandet måste bygga på ett brett
samhällsengagemang på samhällets alla nivåer.

Region Gotland har statens uppdrag att leda och
samordna det regionala tillväxtarbetet i länet. Just
nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional
utvecklingsstrategi (RUS) med syfte att uppnå en
hållbar regional utveckling. Det regionala utvecklingsarbetet är inriktat på en socialt, miljömässigt
och ekonomiskt hållbar utveckling – helt i linje
med Agenda 2030s övergripande ambitioner .
I Handlingsplan Agenda 2030 framhålls vikten av
att folkbildningen (folkhögskolor och studieförbund) bidrar till att höja den generella kunskapen
vad gäller hållbar samhällsutveckling på både
lokal och regional nivå. Gotlands folkhögskola
har en tydlig och stark förankring hos den gotländska allmänheten och vill axla den utmaning
och förväntan som uttrycks i Agenda 2030.
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Utvärdering av Aktivitetsplan 2021
Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund
Vi vill vara ett center för kultur i alla former
• Ett av statens fyra syften med statsbidraget till folkhögskolan är att bidra till att bredda intresset för och
öka delaktigheten i kulturlivet. Gotlands folkhögskola har under 2021 inte kunnat erbjuda den mängd
av olika kulturarrangemang som man brukar på grund av coronarestriktionerna.
•

Normalt sett brukar arrangemangen vara öppna för allmänheten, allt från stora evenemang som konserter och utställningar, till mindre och mer frekventa samlingar med både dans- och musikuppträdanden.
Den verksamheten har mer eller mindre fått ställas in men några digitala event har genomförts.

•

Deltagarna som studerar på de estetiska linjerna inom textil, foto, musik, film och skrivande brukar ha
årliga turnéer eller utställningar och andra publika arrangemang. Dessa har under 2021 i hög utsträckning tvingats genomföras som digitala evenemang.

Avbrottsfrekvens under pandemin
• Folkhögskolan arbetar kontinuerligt med antagning och mottagande. Ansökningshandlingar och
studerandekommunikation sker digitalt via skolans administrativa system Schoolsoft. Skolan arbetar
för att nå så låg avbrottsfrekvens som möjligt, men har kunnat notera en ökande andel studerande med
psykisk ohälsa vilket troligtvis bidrar till en väsentlig del av avbrotten. Under höstterminen 2021 avbröt
11 av 124 deltagare på allmän kurs sina studier vilket motsvarar 8,8%. Det kan jämföras med 7% höstterminen 2020. På särskilda kurser valde 12 personer av totalt 297 att avbryta studierna. Det innebär 4
%, vilket är samma procentsats som höstterminen 2020.
Söktryck på allmän kurs och särskilda kurser
• Tillgången på arbete har under ett flertal år varit ovanligt god i Sverige, det sista året med rekordlåga
arbetslöshetssiffror. Därtill har tillgången på utbildningsplatser såväl inom kommunal vuxenutbildning
som yrkeshögskola, högskola och folkhögskola väsentligt utökats. Detta har inneburit en ökad konkurrens om sökande vilket har kunnat avläsas i antalet sökande till folkhögskolans kurser. Det gäller naturligtvis inte bara Gotlands folkhögskola utan generellt för utbildningsinstitutioner i hela landet.
•

Under 2021 fanns fortfarande pandemin som ett orosmoment, en viss ökning av antalet permitterade
eller varslade ökade över hela landet. Söktrycket på allmän kurs på Gotlands folkhögskola var hösten
2021 1,9 sökande per plats vilket kan jämföras med hösten 2020 där motsvarande siffra var 1,7. På särskilda kurser var söktrycket hösten 2021 2,9 sökande per plats, motsvarande siffra 2020 var 2,5.

En hög andel av kursdeltagarna ska uppge att de rekommenderar oss till andra
• Omdömet som deltagarna lämnar är en viktig del i rekryteringen av nya.
•

Målvärdet har satts till att minst 90% av deltagarna ska uppge att de rekommenderar
skolan till andra. Vid vårenkäten 2021 var det 93% vilket kan jämföras med 95% 2020.

Bidra till ett ökat självförtroende och ökad självinsikt hos deltagarna
• Att arbeta med varje deltagares enskilda behov och utgå från de behoven i lärandet är en del av folkhögskolans pedagogiska modell och en central arbetsmodell hos skolans personal. I skolans vårenkät ställs
frågan om studierna har gett deltagarna ökat självförtroende. 2021 blev indexvärdet 79, vilket är något
bättre resultat än 2020.
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Erbjuda en bra och trygg boendemiljö
• Av de deltagare som bodde på skolans båda internat höstterminen 2021 svarade 93 % att de trivs (jämför med 91% 2020) och indexvärdet på frågan om de anser att skolan arbetar för att skapa en god stämning och en trygg miljö blev 89% (2020 var det 87%).
Ett demokratiskt förhållningssätt
• Ett av statens syften med stöd till folkhögskolor är att stärka och utveckla demokratin. För att ha en
möjlighet att arbeta med dessa frågor måste vi själva ha ett demokratiskt förhållningssätt som genomsyrar hela skolan.
•

På frågan om deltagarna anser att skolan arbetar på ett demokratiskt sätt som uppmuntrar delaktighet
och inflytande får skolan positiva svar från 82% i vårens deltagarenkät. Målvärdet är angivet till 71%.

Jämställdhet
• Gotlands folkhögskola arbetar sedan många år för jämställdhet och ökad genusmedvetenhet. Jämställdhetsarbetet omfattar beslutsprocesser, rekrytering och lönesättning. Flera av skolans utbildningar
har normkritik och genuskunskap i sina kursplaner. Skolan har arrangerat temadagar om jämställdhet.
Skolans likabehandlingsplan som implementeras i varje kurs under höstterminen garanterar att de olika
verksamheterna känner till och följer de fastlagda målen för jämställdhet i folkhögskolans arbete.
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
• Gotlands folkhögskola arbetar kontinuerligt och systematiskt med kvalitet i verksamhetens olika delar.
Kvalitetsarbetet tar sin utgångspunkt i ett för folkhögskolorna gemensamt framtaget kvalitetsdokument, Fyra hörnstenar, som identifierar det specifika i folkhögskolans uppdrag och arbete. Pedagogik,
bildningsmiljö, ledning och formalia är de områden som utgör fokusområden för det systematiska kvalitetsarbetet.
•

Skolan genomför årligen deltagarenkäter för att ta reda på om deltagarna upplever att skolan erbjuder
det som utlovats. Även medarbetarenkäter genomförs parallellt med medarbetarsamtal för att identifiera förbättringsområden. Resultaten bearbetas och hanteras genom handlingsplaner som sedan följs
upp.

•

Processkartläggning och en årlig revision utifrån statsbidragsvillkoren av administrativa funktioner och
hantering av det formella ansvaret är viktiga delar för att säkerställa hög kvalitet och trygghet i hanterandet av såväl ekonomi som intyg och formaliahantering. Ledningsgruppen arbetar kontinuerligt med
frågan om ledning och styrning, under året har fokus legat på tillitsbaserat ledarskap. En annan viktig
del av det systematiska kvalitetsarbetet är att säkerställa forum för att lyfta viktiga frågor såväl för deltagare som medarbetare och sådana forum genomförs kontinuerligt. Exempelvis skolråd/kursråd, boenderåd/internatmöte, matråd, skyddsronder, APT och samverkansmöten där frågor lyfts och protokollförs
för att kunna hanteras på ett relevant sätt.

Arbetsmiljö och kompetensförsörjning
Vi vill befästa och utveckla den goda arbetsmiljön på folkhögskolan
• Genom att följa upp medarbetarenkäten och upprätta handlingsplaner utifrån de behov som framkommit vid undersökningarna arbetar skolan systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Även medarbetarsamtalen utgör ett viktigt instrument för att komma åt eventuella brister. Genom att kontinuerligt samtala
om folkhögskolans mål och hur skolan kan/ska arbeta för att nå dessa skapas en bred samstämmighet
och medvetenhet hos kollegiet vilket bidrar till uppfyllelsen av de satta målen.

12
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Ett rakt och tydligt ledarskap
• Folkhögskolan arbetar utifrån ett tillitsbaserat ledarskap. Ett rakt och tydligt ledarskap som skapar
förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet, effektivitet och arbetsglädje är ett uttalat mål
för folkhögskolan. Genom delegerat ledarskap kommer målsättning och tydlighet nära de olika verksamheterna. Ytterligare en form att utveckla en god arbetsmiljö i de olika arbetslagen är att arbeta med
kollegial handledning. Det arbetet har påbörjats men det finns mer att utveckla.
Särskilt uppmärksamma arbetsbelastning och ojämn arbetsfördelning
• Att arbeta med ett stort mått av frihet utifrån förtroende och tillit kräver en ökad uppmärksamhet och
en individuell förmåga till gränssättning. Förmåga och möjlighet att påverka ojämn arbetsbelastning är
en återkommande och prioriterad fråga i samverkansarbetet med de olika facken.
Alla medarbetare ska ha god kunskap om likabehandlingsplanen
• Folkhögskolans arbete vilar på en tydlig värdegrund där ett respektfullt förhållningssätt mot varandra
och likabehandling är grundbultar i det demokratiska arbetssättet. Detta förutsätter att alla medarbetare har god kunskap om och är väl förtrogna med skolans likabehandlingsplan. Planen är därför återkommande vid olika typer av personalsamlingar.
Analys av medarbetarenkäten
• Medarbetarenkäten utgör grunddokumentet i det sociala skyddsrondsarbetet. De svagaste resultaten
eller uppenbara bristerna identifieras och analyseras på enhetsnivå. Särskilda handlingsplaner upprättas
för att komma till rätta med eventuella brister och redovisas i ett regionalt analysverktyg gemensamt för
hela Region Gotland.
Användning av digitala verktyg
• Under året har kunskapen om och användandet av digitala plattformar och pedagogiska metoder baserade på digital tekning ökat i väsentlig omfattning.
•

Utbildningarna som går under paraplyet Story Academy arbetar kontinuerligt med streamade föreläsningar från andra delar av världen.

•

På etablerings- och SFI-kurserna sker ett aktivt arbete med att utveckla deltagarnas digitala kompetens.

Gotlands kompetensförsörjning
Bidra till att utbildningsnivån i samhället höjs
• Folkhögskolan har en viktig roll när det gäller att höja den allmänna utbildningsnivån. Detta är extra
viktigt eftersom Gotland har en av de lägsta utbildningsnivåerna i landet. Viktigast här är förstås allmän
kurs som tillgodoser ett utbildningsbehov bland både lokalbefolkningen och i landet i stort.
•

Folkhögskolan är en av de medverkande och aktiva aktörerna i den regionala kompetensplattformen
vars syfte är att höja samhällets kompetensnivå och att förse den gotländska arbetsmarknaden med
utbildade personer. Utbildning har en avgörande betydelse för det gotländska samhället.

•

Dagens samhälle kräver aktiva och kunniga medborgare i alla åldrar som kan tillvarata sina demokratiska fri- och rättigheter. Den tekniska utvecklingen påverkar såväl arbetsliv som privatliv. Ökad valfrihet ställer krav på förmåga att inhämta och kritiskt granska information. För att fungera i det moderna
samhället och i det sociala samspelet krävs inte bara kompetens och kunskap utan också bildning.
Nödvändigheten att tolka och möjlighet att hantera den ständigt ökande mängden av information och
erbjudanden/val utgör en viktig del av individens demokratiska rättigheter.

•

Ett föränderligt samhälle kräver en högkvalitativ och flexibel utbildning för såväl unga som vuxna i alla
åldrar. Förändringarna i samhället och på arbetsmarknaden kräver ständig förnyelse av utbildningsut13
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bud och -former som utvecklar individen och individernas studieförmåga, studieintresse och vilja att ta
ansvar för det egna lärandet. I detta avseende har folkhögskolan en viktig roll att spela.
Att bidra till att efterfrågan på kompetenser tillgodoses
• I detta avseende är folkhögskolan en viktig aktör i det gotländska samhället. Dagens arbetsliv ställer
allt större krav på högre utbildning. Många vuxna är intresserade av vidareutbildning men hindras i sin
yrkeskarriär av att de saknar behörighet för högre studier. Många behöver stimulans och stöd för att ta
steget vidare.
•

Genom att möjligheten till kompletterande utbildning erbjuds på hemorten ökar dels förutsättningarna
för att den enskilde påbörjar och genomför högre studier, dels att hen förblir boende i kommunen under
och efter studierna. Efterfrågan på arbetskraft med högre utbildning ökar ständigt, en bred och högkvalitativ gymnasieskola och folkhögskola/vuxenutbildning är ett effektivt sätt att öka andelen med högre
utbildning på Gotland.

•

Den enskilt viktigaste faktorn för en framgångsrik utveckling av det gotländska samhället och näringslivet torde vara den yrkesverksamma befolkningens utbildning och kompetens. Utbudet inom såväl
folkhögskolan som vuxenutbildningen kommer att ha stor betydelse för tillväxten i regionen. Det är
viktigt att på Gotland eftersträva former som främjar såväl kontinuitet som flexibilitet. Nya grupper
som behöver få en andra chans efter avbrutna studier tillkommer ständigt.

•

Innehållet i utbildningsutbudet ska svara mot det faktiska behovet på arbetsmarknaden men framförallt
av nya kompetenser som kommer att krävas för att vi ska få ökad tillväxt. Folkhögskolan måste därför
utöver kurser som är högskoleförberedande även erbjuda kurser som har direkt koppling till det regionala behovet utifrån det regionala tillväxtarbetet.

•

Flera av folkhögskolans utbildningar leder direkt in på en arbetsmarknad med stor efterfrågan. De
som läser på utbildningarna till socialpedagog och filmarbetare är hett eftertraktade på den gotländska
arbetsmarknaden och går ofta direkt till arbete efter avslutad utbildning. Samhällsnyttan i kombination
med individens utveckling är målsättningen i folkhögskolans arbete.

Allas ansvar för skolans uppdrag
Utveckla och bredda arbetet med genuskunskap och de olika diskrimineringsgrunderna
• Folkhögskolans likabehandlingsplan är ett levande dokument och uppdateras årligen. Den tar sin
utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna som återfinns i diskrimineringslagen. Där finns vision,
mål, handlingsplan och utvärdering beskrivna.
•

Vid starten av läsåret 2021 påbörjades implementeringen av planen för nya deltagare, och vid höstterminens slut skedde en första utvärdering. Av skolans alla deltagare hade 89% fått kännedom om den och
drygt 76% fått möjlighet att lämna synpunkter. Det får man anse som ett gott resultat efter så kort tid.
På frågan om man upplevt någon form av trakasserier på skolans svarade 95% nej och resterande 5% ja.
Dessa fördelades relativt jämnt över samtliga diskrimineringsgrunder.

Strategisk kompetensutveckling
• Personalen på Gotlands folkhögskola ska ha en grundkompetens inom några särskilda områden som ska
vara gemensamma oavsett arbetsroll. Arbetet med att identifiera dessa kompetenser har resulterat i fyra
prioriterade områden. Målsättningen med detta är att inom några år kompetensutveckla all personal på
olika sätt beroende på behov i sitt arbete. Områdena är:
• Hållbarhet och omställning
• Folkbildningskunskap
• Bemötande/kommunikation
• Tillgängliga lärmiljöer
14
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Integration och etablering
Utveckla samarbetet mellan kurserna
• Under 2021 har kurserna som riktar sig till nyanlända haft en minskad tillströmning till följd av att
färre utlandsfödda kommer in i landet och under pandemin påverkades antalet med destination till
Gotland. På etableringskursen har det gått totalt 7 personer under 2021. På SFI (Svenska för invandrare) har 190 personer varit inskrivna under vår- och höstterminen.
•

Integration i det svenska samhället måste ske på olika nivåer och en av dessa nivåer har för folkhögskolan varit att arbeta mer med gemensamma projekt över linjegränserna. Exempel på detta har varit
Klassträffarna i Hemse då olika klasser en gång per vecka träffat etableringskursen och SFI och gjort
gemensamma aktiviteter. Satsningen har varit mycket lyckad. I Fårösund har man regelbundet bjudit in
till liknande möten mellan etablering och SFI och övriga deltagare på skolan.

Bidra till att målgruppen snabbare hittar sin plats i samhället
• Målgruppen ingår i flera olika arbetsintroducerande aktiviteter som hanteras av Arbetsförmedlingen
(AF). Därtill introduceras deltagarna till individuella praktikplatser där skolan har varit behjälplig med
kontakter.

Risk- och väsentlighetsanalys
Identifiering av händelser
• Interna och externa händelser som kan påverka folkhögskolans möjligheter att nå sina mål identifieras
och redovisas till förvaltningen vid tre tillfällen per år. Dessa delårsrapporter ska innehålla en beskrivning av väsentliga och kritiska händelser inom kvalitet, ekonomi och medarbetare. På så sätt är risk- och
väsentlighetsanalysen systematiserad och dokumenterad.
Riskbedömning och åtgärder
• När en intern eller extern händelse har identifierats görs en riskanalys med utgångspunkt från deras sannolikhet och konsekvens för verksamheten.
•

I skyddsronderna (både den fysiska och psykosociala) identifieras risker och händelser värderas och processas i alla personalgrupper.

15
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Genomförda kurser
Kursen ges under 1–4 år på grundskole- och gymnasienivå beroende på
deltagarnas skolbakgrund och arbetslivsenhet

Allmän kurs

Film Crew
Fotolinjen

Musiklinjen

SeQF-intyg utfärdas till de på allmän kurs som uppnått grundskole- eller
gymnasiekompetens. SeQF är en del av det europeiska ramverket för
nivåplacering av utbildningar och jämförbar i hela Europa.
Tvåårig yrkesutbildning med fokus på att lära sig arbeta med film-/
TV-produktioner genom skarpa projekt.
Ettårig grundläggande, yrkesförberedande fotoutbildning.
Ettårigt projektår där det arbetas med ett eget fotoprojekt.
Ettårig utbildning som erbjuder en grundkurs i musik och fördjupningar
i gitarr, sång, ensamble, musikproduktion och körsång.
Utbildningen kan också byggas på med ett fördjupningsår.

Skrivarlinjen

Ettårig utbildning i skönlitterärt skrivande.
Ettårigt projektår på distans där det arbetas med ett eget skrivprojekt.

Socialpedagogisk
utbildning

Tvåårig yrkesutbildning med två inriktningar; socialpedagogik samt
mänskliga rättigheter och kulturkommunikation. I den senare ingår en
studieresa till Indien. Med anledning av coronapandemin ställdes den
senare inriktningen in 2021.

Story

Tvåårig yrkesutbildning. Utbildningen är utformad utifrån den kommersiella film- och TV-branschens förutsättningar.

Story Master Class

Ettårig yrkesutbildning på distans med 2 fysiska träffar per termin.
Utbildningen är utformad utifrån den kommersiella film- och TV-branschens förutsättningar.

Story Showrunner

Ettårigt projektår där man får leda en produktion från manus till färdig
TV-serie.

Textillinjen

Etableringskurs

Ettårig utbildning som ger en bred grund inom det textila området.
Ettårigt projektår där det arbetas med ett eget textilprojekt.
En 6-månaders orienterande och arbetsförberedande kurs för nyanlända. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska ha stärkt sina
möjligheter att få ett arbete. Kursen bygger på ett samarbete mellan
Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen och rekrytering sker via
Arbetsförmedlingen.
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Svenska från dag 1

Kursen riktar sig till asylsökande personer och finansieras genom ett särskilt anslag från Regeringen via Folkbildningsrådet. Syftet med kursen
är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en
framtida etablering i samhället.
I januari 2016 fick Gotlands folkhögskola tillstånd av Skolinspektionen
att bedriva kurser i SFI. Många av deltagarna som fullgjort sin Etableringskurs har övergått till att studera SFI, andra deltagare har sökt sig till
folkhögskolan.

SFI/
Svenska för
invandrare

Under året har 190 deltagare varit inskrivna.
Varje sommar erbjuds ett antal kortare sommarkurser. Dessa kan vara
allt från 3 dagar till 5 veckor och ha ett varierat innehåll.

Sommarkurser

Under 2021 genomfördes 17 kurser utspridda över sommaren. Varje kurs
hade färre deltagarplatser än tidigare med anledning av pandemiläget.
Några kurser som genomfördes var Arkeologi, Upplev södra Gotland på
cykel och Landskapsmåleri.

Statistik
Genomförda och inrapporterade deltagarveckor, oavsett finansieringsform
Kurstyp

Kursnamn

2021

2020

2019

1

Allmän kurs

1 893

1 892

1 864

4

Allmän kurs, yrkesinriktad

298

144

-

2

Särskilda kurser

4 270

6 145

4 196

22

Särskilda kurser, extra platser

68

-

2 264

3

Korta kurser/Sommarkurser

145

72

207

9

Uppdragsutbildning

34

17

-

15

SMF, Studiemotiverande folkhögskolekurs

96

174

-

26

Svenska från dag 1

0

157

632

21

Etableringskkurs

54

-

382

8

SFI, Svenska för invandrare

1 646

1 828

2 683

8 504

10 429

12 228

Total antal deltagarveckor
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Antal deltagare uppdelat per termin och kön
År

Totalt
antal HT

Antal
kvinnor

Antal män

Totalt
antal VT

Antal
kvinnor

Antal män

2021

238

139

99

257

149

108

2020

284

157

127

295

185

110

2019

339

208

131

367

222

145

2018

533

337

216

395

234

161

Lärartäthet per 1000 deltagarveckor 2019-2021
Kurstyp

2021

2020

2019

Allmän kurs

2,87

2,57

2,23

Särskild kurs

1,99

2,09

2,41

Deltagarnas förkunskaper 2020
Ingen
grundskolekompetens

Grundskolekompetens

Ingen
gymnasieutb.

3-årig
gymnasieutb.

Högre
utbildning

Allmän kurs

31

15

48

7

0

Särskild kurs

0

6

12

200

42

Kurs

Deltagarna fördelade efter ålder HT 2021
Kurs
Allmän kurs
Särskild
kurs
Etableringskurs/SFI
Svenska
från dag 1

< 18 år

18-24 år

25-29 år

30-45 år

46-60 år

> 60 år

0

31

9

5

1

0

0

34

11

30

17

1

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0
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Sommarterminen
Verksamheten på Gotlands folkhögskola kan delas in i tre terminer, läsårets två och sommaren som vi
kallar den tredje terminen. Sommaren är en viktig del av folkhögskolans totala utbud, inte minst för
att kunna nyttja lokalerna året runt på ett mer effektivt sätt.
Den delvisa nedstängningen under sommaren innebar ett stort intäktsbortfall vilket
fick betydande effekter på det ekonomiska
resultatet för verksamhetsåret som helhet.

Foto denna sida: Mona Edström 2021

Sommaren 2021 genomfördes sommarkurser men
i mindre omfattning och med mindre kursgrupper. Beslutet fattades utifrån de reserestriktioner
och smittspridningsrisker som myndigheterna
utfärdat med anledning av coronapandemin.
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Kvalitetsarbete
Här presenteras strategi, genomförande, åtgärder och utveckling som skett i verksamheten samt
eventuella resultat av tidigare åtgärder.
Folkhögskolans aktivitetsplan 2021 utgår
från statens syften med stöd till folkhögskolor samt förvaltningens prioriterade
utvecklingsmål inom områdena:
•
•
•
•
•

Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund
Arbetsmiljö och kompetensförsörjning
Allas ansvar för skolans uppdrag
Gotlands kompetensförsörjning
Integration och etablering

Verktyg som använts för att följa upp aktiviteter
• Kursspecifika studerandeenkäter cirka 1 gång/år
• Gemensamma studerandeutvärderingar för hela skolan 2 gång/år
• Medarbetarenkät 1 gång/år
• Processkartläggning efter behov och område
• Medarbetar- och lönesamtal vardera 1 gång/år
Resultaten av dessa utvärderingar bearbetas i
lednings- och personalgrupp samt i klass- och
kursråd när så är lämpligt. Resultat och eventuella åtgärdsplaner redovisas på förvaltningsnivå.

Skolan lämnar delårsrapporter löpande under året.
Vid dessa rapporter redovisas väsentliga kritiska
händelser och rapporterna utgör på det sättet en
fortlöpande och uppdaterad risk- och väsentlighetsanalys. Aktivitetsplanen revideras årligen utifrån
de behov och resultat som framkommit och som
skolan upplever. Varje linje tar utifrån studerandeenkäten fram förbättringsområden inom sin
verksamhet. Dessa reflekteras sedan tillsammans
med linjeledargruppen och vidare till ledningsgrupp. Reflektion kring metod och lärande är en
naturlig del av det vardagliga arbetet och därigenom sker ständig utveckling och förbättring.
Pågående utvecklingsarbeten
• Digitaliseringen i den pedagogiska verksamheten
• Antagningsprocessen
• Kompetensutveckling i tillgängliga lärmiljöer
• Implementering av hållbarhetsmålen utifrån Agenda 2030
• Arbete med den interna kommunikationen
med utbildningsinsatser inom Office 365
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Organisation
Folkhögskolestyrelsen/
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Eftersom Gotlands folkhögskola har Region
Gotland som huvudman och ingår i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen fungerar
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden även som folkhögskolestyrelse.

personalansvar. Linjeledarens ansvar definieras i
ett linjeledaravtal. Linjeledarna träffas tillsammans
med rektor/biträdande rektor ungefär 1 gång per
månad, antingen enhetsvis eller gemensamt, för planering och överläggning. Varje linje har sina egna
linjeråd då respektive linjes personal träffas för planering och samtal om den aktuella verksamheten.

Många beslut är delegerade till rektor enligt särskild
delegationsordning, men ärenden som hamnar
på styrelsens bord är exempelvis verksamhetsmål,
budget, uppdrag, kursutbud och uppföljning.

Kursråd, skolråd och internatmöten
Att lyssna in och ta tillvara deltagarnas åsikter
och låta det vara en naturlig del av verksamheten
är en av grundstenarna på en folkhögskola. Ett
av våra av staten fastställda syften är att ”stärka
och utveckla demokratin” och det kan ske både
i det lilla sammanhanget och i det stora.

Ledningsgrupp
Folkhögskolans ledningsgrupp fungerar som rådgivande organ för rektor. Ärenden som tas upp
i ledningsgruppen är av övergripande slag. Det
kan röra studeranderätt, förslag på kursutbud,
planering av gemensamma kursdagar, kompetensutveckling, budget och utvärderingar.

Till de olika deltagarråden utser klasserna sina
representanter vid kursens början. Råden har sina
samlingar ungefär 1 gång/månad. Inför ett rådsmöte tas aktuella frågor upp i klasserna för att
sedan föras vidare till rådet där det protokollförs.

Linjeledare och linjeråd
Varje linje företräds av en ansvarig linjeledare
som har ett av rektor delegerat ansvar för linjens
ekonomi, arbetsmiljö, planering och ett operativt

GVN

Gymnasium

De olika ärendena tas sedan upp för hantering.
Aktuella frågor som tagits upp kan vara studeranderätt, arbetsmiljö, information på hemsida,
matens innehåll, internatfrågor med mera.

Utbildningsdirektör

Integration

Biträdande rektor
Björn Sölvhammar
Film crew
SFI/Etablering

Admin. chef
Päivi Oliv

Arbetsmarknad

Servicechef
Daniel Malm

Gotlands
folkhögskola
Rektor
Thomas Nilsson
Allmän kurs

Kök & service
Administration

Skrivarlinjen

Fotolinjen
Musiklinjen
SFI/Etablering

Socialpedagogisk utbildning

Textillinjen

Story Academy
Kök & service
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Ungdomsenhet
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Studeranderättsligt arbete
Folkhögskolan är en fri skolform som styrs av få gemensamma regler.
Skollagen gäller inte för folkhögskolor och det finns inga statliga läroplaner.
Deltagarna på Gotlands folkhögskola har tillgång
både till studie- och yrkesvägledare och stöd från
kurator.
För att stärka den rättsliga ställningen för de som
studerar vid en folkhögskola har Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) tillsatts.
Om deltagaren under sin studietid inte anser
sig ha fått det som skolan utlovade i sin information kan hen vända sig till FSR för att få
sin sak prövad. Det är ett viktigt arbete som
pågår löpande hela året, på alla nivåer, för att
skolans information så tydligt som möjligt ska

spegla utbildningarnas faktiska innehåll.
Det studeranderättsliga arbetet är uppdelat i tre
områden:
Skolan måste säkerställa att all information
är tydlig och korrekt. Information som getts
till deltagare innan kursstart ska vara korrekt och även dokumenteras och arkiveras.
2. Skolans personal ska vara informerade och uppdaterade kring studeranderätt och skolans egen standard.
3. Deltagarna ska ha fått tydlig och lättillgänglig
information om hur överklagan till FSR går till.

1.
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Ekonomi
Under 2021 var folkhögskolans omsättning knappt
50,5 miljoner kronor, vilket är ungefär samma nivå
som föregående år. Främsta orsaken är den delvisa
nedstängningen av sommarkurser och annan extern
försäljning som pandemin orsakade.

Antalet genomförda deltagarveckor är grunden för
statsbidragets storlek. För Gotlands folkhögskola
har grundtilldelningen under 2021 varit 7 800
deltagarveckor. Tilldelade utökade platser för Gotlands folkhögskola har framför allt genomförts på
yrkeskurserna.

Det ökade antalet statsbidragsberättigade deltagarveckor har under rådande omständigheter varit
svåra att fylla fullt ut. Trots nämnda svårigheter
gjorde skolan ett blygsamt negativt resultat.

Kurser med specialdestinerade statsbidrag har också
bedrivits; studiemotiverande folkhögskolekurs
(SMF), etableringskurs och svenska från dag 1.

Omsättning under fem år uppdelad mellan stat, region och egen finansiering.
2021

2020

2019

2018

2017

Statsbidrag

20 920

21 187

21 110

21 196

20 147

Regionanslag

19 258

20 039

20 461

21 164

20 232

Egen finansiering

10 284

9 766

14 190

11 797

10 514

Totalt

50 462

50 992

55 761

54 157

50 893

100

20%

19%

38%

39%

41%

2021

25%

22%

21%

37%

39%

40%

42%

38%

39%

40%

2020

2019

2018

2017

75
50
25
0

Statsbidrag

Regionanslag

Egen finansiering
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Resultaträkning
Organisation: 46104 Folkhögskolan
TKR, vänt tecken
Resultaträkning

Budget 2021

Utfall 2021

Avvikelse

Utfall 2020

Resultaträkning

-19 113

-19 258

-144

-20 039

Intäkter

30 463

31 204

741

30 953

Kostnader

-49 576

-50 462

-886

-50 992

Intäkter
Intäkter

Budget 2021

Utfall 2021

Avvikelse

Utfall 2020

30 463

31 204

741

30 953

Försäljningsmedel

4 788

3 305

-1 483

3 509

Hyror och arrenden

3 810

4 661

851

2 545

18 098

20 920

2 822

21 187

3 767

2 318

-1 449

3 712

Bidrag*
Försäljning av verksamhet

Kostnader
Kostnader

Budget 2021

Utfall 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-49 576

-50 462

-886

-50 992

-761

-610

151

-542

-31 260

-31 341

-81

-33 242

Lokalhyror

-7 419

-8 748

-1 329

-7 957

Bränsle, energi och vatten

-2 570

-2 136

434

-2 408

Förbrukningsmaterial

-2 735

-2 600

135

-2 423

Diverse övriga tjänster

-4 216

-4 345

-129

-3 659

-615

-682

-67

-761

-1

-1

0

Bidrag entrepr utrustn mm
Kostnader för arbetskraft

Kapitalkostnader
Finanseilla kostnader
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Not
*Bidrag
KR, vänt tecken
Statsbidrag från folkbildningsrådet

Utbetalt 2021

Fastställt bidrag Differans

Organisationsbidrag

1 140 000

1 140 000

-

Verksamhetsbidrag

12 655 300

10 278 800

-2 376 500

Förstärkningsbidrag

242 500

270 100

27 600

Bidrag språkligt stöd

97 700

120 400

22 700

277 900

238 500

-39 400

1 603 440

4 459 400

2 855 960

Utökade platser Verksamhetsbidrag

581 400

-

-581 400

Kvalitetsfrämjande Verksamhetsstöd

-

364 900

364 900

Bidrag för korttidsutbildade
Yrkeskurser Verksamhetsbidrag

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM
Stödperson

2 419
2 410 000

Övriga stödinsatser

0

Övriga bidrag
Etableringskurs

103 000

SFI

264 704

SMF

161 000

Ersättning sjuklön Covid-19

34 631

Lönebidrag

404 382

Stöd för uteblivet mobilitetsstöd

871 200

Mobilitetsbidrag

256 960

Övrigt

6 000

TOTAL

21 110 117

Kostnader
Bidrag

-189 980
20 290 137
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Sammanfattning
Gotlands folkhögskola är en väl fungerande verksamhet som genom den unika utbildningsformen
folkhögskola kompletterar Gotlands övriga utbildningsverksamheter.
Verksamheten under 2021 kan trots de många
anpassningarna beskrivas som framgångsrik. Vid mätningar kan konstateras en hög
måluppfyllelse avseende utbildningskvalité
och deltagarnöjdhet. Gotlands folkhögskola
har en stabil och professionell medarbetarstab
som i hög grad bidragit till ett gott resultat.
Gotlands folkhögskola har en aktiv roll i
det lokala och regionala utvecklingsarbetet.
Genom sin geografiska förankring i Fårösund
och Hemse bidrar vi till ett levande lokalsamhälle och ett breddat kulturutbud som särskilt
når människor på norra och södra Gotland.
En av folkhögskolans stora utmaningar är att
erbjuda vuxenutbildning till människor med låg
utbildningsbakgrund och skapa förutsättningar

för deras fortsatta lärande. Gotlands folkhögskola kan konstatera att många av våra deltagare
upplever sina studier som meningsfulla och att
studierna gjort dem bättre rustade för att gå
vidare i livet. För många betyder det att de fått
behörigheter för vidare studier. Vi gläds också
över att de som fullföljt yrkesutbildningarna har
goda chanser till jobb efter avslutad utbildning.
Gotlands folkhögskola strävar efter att behålla
en hög utbildningskvalité och samtidigt vara
flexibel och anpassningsbar för att kunna möta
framtida utmaningar och behov. En förutsättning för detta är att vi också i fortsättningen kan
rekrytera kvalificerad och kompetent personal
och erbjuda ett utbildningsutbud som lockar deltagare från såväl Gotland som övriga Sverige.

Hemse 2022

Andreas Unger

Thomas Nilsson

Ordförande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rektor
Gotlands folkhögskola
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Gotlands folkhögskolas styrelse
Andreas Unger (M)

Kjell Genitz (C)

Ordförande

1:a vice ordförande

Aino Friberg Hansson (S)

Elisabeth Feurst (MP)

2:a vice ordförande

Ledamot

Jimmy Larsson (M)

Birgitta Nylund (S)

Ledamot

Ledamot

Therese Olofsson (C)

Malin Åberg (C)

Ledamot

Ledamot

Viktoria Öjefors (V)
Ledamot
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Fårösund

Visby

Gotlands Folkhögskola
Folkbildning sedan 1876 där
människor, kulturer, livsvillkor
och intressen möter varandra.
Vi är en del av Region Gotland.

Hemse

gotlandsfolkhogskola.se
GotlandsFolkhogskola
gotlandsfolkhogskola
Gotlands folkhögskola

Fårösund
Kustparksvägen 6
624 70 Fårösund

Hemse
Storgatan 11
623 50 Hemse

Tel. 0498-20 38 80

Tel. 0498-20 36 50

E-post: folkhogskolan@gotland.se
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Hanna Sällström Jonasson

Ärende GVN 2022/90
Datum 22 april 2022
Sida 1 (2)

Det f

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning av yrkesutbildningar på Vuxenutbildningen
Förlag till beslut

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Inom Vuxenutbildningen Gotland studerar många elever någon form av
yrkesutbildning. Det efterfrågas en uppföljning av om utbildningarna leder till
arbete. Skolverket kan tillhandahålla viss begränsad statistik med viss
eftersläpning. Idag saknas systemstöd för att kunna göra en mer omfattande
uppföljning på kommunnivå som är hållbar även utifrån ett GDPR-perspektiv.
Frågan är ställd till systemleverantören.
Ärendebeskrivning

På arbetsutskottet den 10 mars 2022 (GVN AU § 29) beslutades att: ”För att
kunna veta hur många av de som studerar på yrkesprogrammet på
vuxenutbildningen leder till arbete, vill ordförande ge förvaltningen i uppdrag
att undersöka hur en uppföljning av de elever som har gått ut
yrkesprogrammet ska kunna genomföras. Ärendet ska presenteras på nämnden
i juni”.
Inom Vuxenutbildningen Gotland studerar många elever någon form av
yrkesutbildning, så kallat regionalt yrkesvux. Det kan ske som sammanhållen
utbildning i så kallade yrkespaket men även som fristående kurser. Formen kan
även skilja sig åt; distans, närundervisning, kombinationsutbildning,
lärlingsutbildning etc. Det bör även tilläggas att många elever
kompetensutvecklar sig inom sitt yrke för att exempelvis få en mer varaktig
anställning eller högre lön. Exempel på detta är äldreomsorgslyftet, barnskötare
i fokus. En del elever utbildar sig även för att få en examen för att sedan kunna
studera vidare (i likhet med elever inom gymnasieskolan).
Vid webbansökan till Vuxenutbildningen hade det varit önskvärt att eleverna
kunde ge ett godkännande om att spara uppgifter inför uppföljning 1-3 år efter
avslutad utbildning. Idag finns inte systemstöd för detta och frågan är ställd till
systemleverantören sedan tidigare. Med andra ord finns det inte någon GDPRsäkrad lösning för att kunna genomföra en undersökning på ett ändamålsenligt
sätt. Förutsatt att detta så småningom är på plats så skulle detta kunna
möjliggöra uppföljningen.

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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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2022/90
Sida 2 (2)

Inför uppföljning bör huvudmannen fundera på dels syftet med
undersökningen och vilka utbildningar som ska/bör omfattas. Ska
verksamheten (Vuxenutbildningen) hantera undersökningen eller ska central
förvaltning hantera frågan alt. ska tjänsten köpas in. Frågeställningarna bör
även vara genomtänkta. Som exempel, är det endast etablering inom det yrke
som eleven utbildat sig inom eller är det etablering på arbetsmarknaden i stort
som efterfrågas vid uppföljningen?
Skolverket publicerar årligen en uppföljning av elever och utbildning inom
regionalt yrkesvux, inklusive etableringen på arbetsmarknaden efter avslutad
utbildning1. Nuvarande rapport utgår från regionalt yrkesvux 2020 men den
senaste tillgängliga statistiken om etablering rör de som avslutade regionalt
yrkesvux 2018. I höst kommer uppföljningen av 2021, i den kan kommer man
se etableringen för de som avslutade regionalt yrkesvux 2019.
Skolverket publicerar tyvärr inte uppgifterna på kommun-nivå men kan vara
behjälpliga att sammanställa viss statistik, beroende på omfattning och
tidsåtgång.
Bedömning

Det finns vissa hinder som behöver lösas innan uppföljning kan ske på ett
systematiskt sätt kopplat till systemstöd och GDPR samt kring uppföljningens
syfte, omfattning och frågeställningar. I avvaktan på detta finn Skolverkets
publikationer att tillgå. Förslaget är att nämnden godkänner rapporten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, 2022-04-22

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till

Anvisning: Vilka som ska meddelas/delges.

1

Länk till den senaste rapporten: https://www.skolverket.se/publikationsserier/beskrivandestatistik/2021/uppfoljning-av-regional-yrkesinriktad-vuxenutbildning.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Hanna Sällström Jonasson, rektor vuxenutbildningen

Ärende GVN 2022/25
Datum 29 april 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning yrkeshögskolan 2022
Förlag till beslut

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Region Gotland har inte någon Yrkeshögskoleutbildning i egen regi då den
senaste ansökan ej blev beviljad. Gotland har få studerande på
yrkeshögskoleutbildningar vilket kan inverka negativt på
kompetensförsörjningen inom flera branscher. Samarbetet mellan UAF, RF
och offentliga- och privata arbetsgivare behöver utvecklas för att YH ska bli
det redskap för kompetensförsörjningen som är lämpligt.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har inte längre någon Yrkeshögskoleutbildning i egen regi.
Vuxenutbildningen ansökte om en ny industriinriktad utbildning,
Processtekniker, som inte beviljades vid Myndigheten för yrkeshögskolans
(MYH) beslut i januari 2022. Utbildningen var tänkt att underlätta industrins
kompetensförsörjning, bland annat Cementas behov av nya kunskaper hos
deras anställda inom teknikområdet. Den formella anledningen till avslaget var
att innehållet i utbildningen inte ansågs vara på tillräckligt hög nivå utan för
många utbildningsmoment bedömdes vara på gymnasialnivå.
Gotland saknar i dagsläget lämpliga inriktningar på ungdomsgymnasiet som
skulle kunna vara en rekryteringsbas till denna YH-utbildning. Det gör att YHutbildningen behöver innehålla en hel del moment på gymnasial nivå för att
utbildningen ska fungera och vara den kompetensförsörjning som den
gotländska industrin så väl behöver.
Då detta på kort och lång sikt kan ha negativ effekt på kompetensförsörjningen
för industrisektorn har Vuxenutbildningen ett pågående samarbete med
Regionstyrelseförvaltningen om hur vi ska hantera detta. Det här problemet
berör även fler branscher. Troligen betyder detta att det nog är få, om ens
någon, av landets övriga regioner som har så pass få studerande per 1000
invånare inom Yrkeshögskolan som Gotland.

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 2022/25
Sida 2 (2)

Samarbeten med utbildningsanordnare inom yrkeshögskola

Idag har Vuxenutbildningen ett samarbete med
Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB (KUI) vad gäller utbildningar inom
omsorgen. En utbildning till specialistundersköterska multisjuka äldre har
ungefär 25 deltagare från Gotland. En annan utbildning är till Stödpedagog där
knappt 10 deltagare är från Gotland. Dessa utbildningar lyfter
Socialförvaltningen som goda exempel och något som kommer att bidra till
ökad kvalitet inom äldreomsorgen.
Vuxenutbildningen har också ett samarbete med Nackademin och deras
utbildning till Arbetsledare bygg och anläggning där en handfull gotlänningar
läser utbildningen. Även deras utbildning Energiingenjör har ett par studerande
från Gotland.
Utöver detta planerar Vuxenutbildningen att ha fler samarbeten med YHutbildare för att få fler utbildningar med koppling till Gotland. Här behöver,
precis som nämnts ovan, samarbetet mellan UAF, RF och offentliga- och
privata arbetsgivare utvecklas för att YH ska bli det redskap för
kompetensförsörjningen som är lämpligt.
Övriga yrkehögskoleutbildningar på Gotland

Utöver detta bedriver Yrkesakademin en distansutbildning affärsutvecklare
inom besöksnäringen med Visby och Växjö som bas. Folkuniversitetet har
också en grupp gotlänningar som tillsammans med studerande från andra delar
av landet läser en utbildning till fastighetsskötare. Dessa utbildningar har
Vuxenutbildningen inte något formellt ansvar för.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, 2022-04-29

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Handläggare Hanna Sällström Jonasson, Rektor Vuxenutbildningen

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2021/144
Datum 29 april 2022
Sida 1 (4)

Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delrapport projekt Lärvux lärling
Förlag till beslut

Rapporten godkänns

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningen beviljade Vuxenutbildningen under 2022
projektmedel för att starta upp lärlingsutbildning inom Komvux som särskild
utbildning. Ett projektdirektiv skrevs fram och beslutades. Detta är en
delrapport.
Ärendebeskrivning
Delrapport Lärvux lärling

Som beskrevs i projektbeskrivningen föreligger det svårigheter att nå de inom
målgruppen som lärlingsutbildning Särskild utbildning vänder sig till. Det är
inte heller helt lätt att motivera målgruppen att studera även om det på sikt
ökar chanserna till en anställning.
Under pågående projekttid har sex individer varit aktuella för lärlingsutbildning
inom olika yrkesområden; barnomsorg, vård, hotell, fastighetsskötsel samt
trädgård. Hittills har ingen påbörjat lärlingsutbildning inom Särskild utbildning
Orienteringskurs

För att möjliggöra för målgruppen att ”våga ta steget” och påbörja en
utbildning har vi möjliggjort för en orienteringskurs inom temaområdet
Arbetsliv och arbetsmarknad.1 Utformningen av kursen har skett utifrån dialog
med arbetskonsulent inom OOF (Omsorg om funktionshindrade,
Socialförvaltningen) som har goda kunskaper om målgruppens behov för att
komma vidare till nästa steg. I skrivande stund pågår ansökningsprocessen till
orienteringskursen.
Förhoppningen är att orienteringskursen ska medföra att man vågar söka sig
till Vuxenutbildningen för att prova på studier samt ge en grund att stå på inför
val av vidare studier eller annat. Kursen syftar till att ge grundläggande
kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige samt ge individen
möjlighet till att samla, analysera och sätta samman information om utbildning, arbetsliv
och sig själv.2
Det här har lett till att personer som har daglig verksamhet utifrån andra
diagnoser än vad som ger rätt till särskild utbildning hör av sig. Individer med

Region Gotland
1 För mer information
E-post
Bankgiro 339-8328
Postadress SE-621 81 Visby
omregiongotland@gotland.se
orienteringskurser se https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrerautbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/anordna-orienteringskurser-inomWebbplats www.gotland.se
Plusgiro 18 97 50-3
Besöksadress Visborgsallén
19
vuxenutbildningen
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59 of 86 212000-0803
Facebook
facebook.com/regiongotland
Organisationsnr
Telefon +46 498 26 90 00
2 Ibid.
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Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2021/144
Sida 2 (4)

liknande behov av upplägg och struktur. Vi har därav gjort det möjligt för så
kallad samläsning. Eleverna läser samma kurs beträffande ram och struktur
oavsett skolformsdel, innehållet blir dock individuellt anpassat utifrån förmåga.
Projektmål

Nedan görs en beskrivning av hur långt vi har kommit med de delmål vi satt
upp för projektet.
Informationssatsningar

Att sprida information om utbildningar inom Särskild utbildning är ständigt
pågående. Beträffande Lärling inom särskild utbildning har vi hittills vänt oss
till:
-

Arbetskonsultenter OOF
Handledare/stödpedagoger inom OOF
Besökt olika dagliga verksamheter och berättat om möjligheten till
Lärlingsutbildning.
Coacher inom arbetsliv och etablering
SIUS-konsulenter arbetsförmedlingen
Samhall
Affischer på väl valda ställen.
Habiliteringen
FUB Gotland
Vuxenutbildningens hemsida, Region Gotland
Facebook – Vuxenutbildningen
Öppet hus, Vuxenutbildningen 4/5

Tillgång till yrkeslärare för Särskild utbildning

Vuxenutbildningen har anställt en lärare inom barn- och fritid från 1/5. Aktuell
lärare kan också hålla kurser i grundläggande hälsa samt svenska grund inom
Särskild utbildning. Lärare kommer också ha kurser och uppföljning av elever
på den ordinarie barnskötarutbildningen.
Rutiner för ansöknings- kartläggnings- och antagningsprocess

I nuläget har Vuxenutbildningen valt en rutin som bygger på intresseanmälan
och därefter ett personligt samtal. Det behövs för att klargöra ”rätt till” särskild
utbildning, det vill säga att individen har en konstaterad IF eller förvärvad
hjärnskada.
För att på ett bättre sätt kartlägga individens erfarenheter, kunskaper och
behov har samordnare och undervisande specialpedagog deltagit i
Specialpedagogiska skolmyndighetens kurs ”Specialpedagogiskt perspektiv på
vuxenutbildning”. Där bland annat kartläggande samtal och olika
kartläggningsmaterial presenteras och diskuteras.
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Studie- och yrkesvägledare

Vuxenutbildningen har utökat SYV-resursen vilket också kommer särskild
utbildning till del. Studie- och yrkesvägledning riktat mot särskild utbildning är
i nuläget fördelat på flera olika studie- och yrkesvägledare.
Samverkansrutiner med OOF (Socialförvalningen)

Processkarta för rutiner etablerad. Dels för övergång från Daglig verksamhet
till studier och det omvända om det blir nödvändigt. Det vill säga i de fall där
individen behöver gå tillbaka till daglig verksamhet och få ett nytt LSS-beslut
på det.
Samverkan med gymnasiesärskolan

Kontinuerlig dialog med ansvarig rektor samt försteläraren som har i sitt
uppdrag att arbeta med APL för gymnasiesärskolans elever. Det finns också en
avsikt att vidare diskutera möjligheter att samverka kring vissa yrkeskurser
inom områden som jordbruk, växtodling och skötsel av utemiljöer.
Samverkan Arbetsförmedlingen – bl a SIUS konsultenter.

Kontakt etablerad. Överenskommelser kring samverkan efter en avslutad
lärlingsutbildning. Särskild utbildning kommer bland annat att finnas
aktualiseras i individens inledande kontakt med AF.
Etablera kontakter med olika branscher för Lärlingsplatser

I nuläget är det bestämt att först när elev anmält intresse för lärlingsutbildning
börjar sökandet efter lärlingsplats. När plats är säkerställd kan elev påbörja sin
utbildning. Ett dilemma är att man konkurrerar med många andra
utbildningsanordnare tillika behov av APL/praktik och lärlingsplatser.
Komvux som särskild utbildning på Gotland

Informationsarbetet med att göra särskild utbildning ”känt” på Gotland pågår.
Vad gäller övriga kurser inom särskild utbildning så ser vi att man börjar få upp
ögonen för skolformsdelen. Det inkommer efterfrågan på specifika
yrkeskurser.
Vad gäller sammanhållen yrkesutbildning/lärlingsutbildning är det som befarat
svårare att nå målgruppen. Ett dilemma är bland annat att man inte får en känd
”yrkestitel” och att det inte finns en arbetsgivare som är beredd att anställa.
Vissa av de individer som sökt sig till Vuxenutbildningen och velat ha mer
information om lärlingsutbildning tillhör inte målgruppen. Det beror bland
annat på att individerna kan vara kollegor inom daglig verksamhet, d v s ha rätt
till samma LSS-insats men då inte rätt till samma utbildningsväg. Skollagen är
dock mycket tydlig, endast personer med IF eller förvärvad hjärnskada har rätt
till särskild utbildning.3
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-29

3

Skollag 20 Kap, 11,11a §§. 29 Kap, 8§
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Delrapportering av projektet - Stödinsatser för att främja
skolnärvaro
Förlag till beslut



Informationen tas emot

Sammanfattning

Ungdomsavdelningen har beviljats medel av Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för att genomföra två projekt under ht 2021 till
december 2022. Det ena projektet benämnd ”Stödinsatser för att främja
skolnärvaro” och det andra benämns ”Ungdomar i offentlig miljö”. Denna
tjänsteskrivelse är en delrapportering om det först nämnda projektet.
Projektet syftar till att få ungdomar tillbaka till studier och utbildning genom
socialpedagogiska metoder. Det kan börja i det lilla med samtal både digitalt
och fysiskt med tema och syfte. Vidare kan arbetet sträcka sig från att få
ungdomar att träna sig socialt, se sina möjligheter och handfast få dem till
skolan. Varje individuellt uppdrag har en tidsplan och metod att utgå ifrån och
görs utifrån uppdrag från rektor och arbetsgrupp. Arbetet inom projektet har
avgränsats till Klintskolan och Högbyskolan.
Det har hittills genererats många goda resultat som förhoppningsvis kommer
bli än bättre i december när projektet avslutas. Förvaltningens bedömning är
att insatserna behövs och är väl genomförda. Om en fortsättning blir aktuell
behöver insatserna breddas till fler skolor, vilket absolut är möjligt inom ramen
för Ungdomsavdelningens verksamhet. En fritidsledare har möjlighet att göra
specifika insatser mot skolor och enskilda elever. Det koncept som används
inom detta projekt är en bra grund för att utveckla för ett mer vidgat samarbete
mellan Ungdomsavdelningen och öns grundskolor.

Stödinsatser för att främja skolnärvaro.

Projektet har initierats av ungdomsavdelningen som sett en möjlighet att kunna
bistå skolor med resurser och kompetens. Att ej fullfölja sin skolgång är en
riskfaktor som kan leda till flera svårigheter att inte klara av livet i sin helhet.

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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I skolan arbetas det hårt för att få elever att ta sig till skolan och många
lösningar görs för den enskilde individen men det finns begränsningar i hur
långt och mycket skolan kan bistå. Ungdomsavdelningen erfar att det finns
andra delar att jobba med och att lösningen på svårigheterna inte alltid finns
inom skolans väggar.
Projektet ligger väl i linje med Regionens mål ”Alla fullföljer gymnasiet och har
goda förutsättningar för ett livslångt lärande”. Projektet kan även ses som en
del av förvaltningens satsning på ”Fullföljd utbildning” som är ett ettårigt
projekt tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Fullföljd
utbildning fokuserar på att förbättra det förebyggande arbetet och ge fler unga
en möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina studier.
I första hand riktar sig detta projekt till att få ungdomar till skolan. Här finns
olika vägar och metoder som kan vara stödjande verksamhet för familj/
vårdnadshavare, ungdomar och även till, från och i skolan.
Projektet syftar till att få ungdomar tillbaka till studier och utbildning genom
socialpedagogiska metoder. Det kan börja i det lilla med samtal både digitalt
och fysiskt med tema och syfte. Vidare kan arbetet sträcka sig från att få
ungdomar att träna sig socialt, se sina möjligheter och handfast få dem till
skolan. Jobba med familjerådslag och stöd till vårdnadshavare. Varje
individuellt uppdrag har en tidsplan och metod att utgå ifrån och görs utifrån
uppdrag från rektor och arbetsgrupp.
I samråd med skola skapas möjligheter för ungdomar att få individuella
lösningar och hjälp utöver den resurs som skolan besitter. Att jobba med Jagstärkande metoder och aktiviteter ses som en väg att få ungdomar att aktivt
göra steg framåt.
Projektets Effektmål





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

Projektets mål





Tydliga och levande kommunikationsvägar skapas gentemot skola.
Ungdomar får stöd och återgår till ordinarie skolgång eller studieform.
Metoder och uppdrag utvecklas och kommuniceras.

Denna delrapportering innehåller:

1.
2.
3.
4.
5.

Inledning och förutsättningar
Arbetets upplägg
Antal individer och insatstimmar som ingår i rapporteringen.
En vecka ur en fritidsledares/närvarocoach perspektiv
Metodbeskrivning
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Antal orosanmälningar
Vad har varit det viktigaste för närvarocoacherna att fokusera på?
Några ord från personal på Klinteskolan
Kommentarer från biträdande rektor på Högbyskolan
Framtida förändringar för att uppnå bättre resultat
Samarbetet med skolorna, hur har det fungerat
Ekonomi

1.

Inledning och förutsättningar

I texten så benämns personerna som jobbar med detta projekt för ibland
koordinatorer och ibland som närvarocoacher. Detta är för att initialt fanns
inte ett namn att kalla ”stödpersonerna” för och då användes ordet
koordinatorer för det finns i Uppsala kommun där man jobbar med
problematisk skolfrånvaro. Under projektets gång har ordet närvarocoach
blivit mycket mer beskrivande för vad uppdraget syftar på. Det blir även mer
begripligt för elever och vårdnadshavare eftersom det är elevens närvaro i
skolan som ska främjas.
Det är totalt fyra personer som arbetar med detta projekt och med projektet
”Ungdomar i offentliga miljöer”.
I detta projekt är arbetet riktat mot Klinteskolan och Högbyskolan
2.

Arbetets upplägg

Att det finns elever med en problematisk skolfrånvaro är något som varit ett
problem under lång tid i skolorna. Att hitta lösningar på detta är därför något
man inom Ungdomsavdelningen intresserat sig för. Hur lösningarna skulle se
ut var något man inte på förhand kunde veta då varje individ har sina orsaker
till att frånvaron är hög. Genom att göra en frånvarokartläggning så kunde man
i vissa fall få fram vad det var som gjorde att eleven inte kom till skolan.
Denna kartläggning bör göras av någon med god relation till eleven men i
många fall saknades denna relation. Närvarocoacherna har därför satsat på att
träffa eleverna och vårdnadshavare för att se vad deras gemensamma bild är
och att därifrån bygga upp en plan på hur bästa hjälp kan erhållas. Att bygga
upp en relation och ett förtroende till elev och vårdnadshavare har varit det
som har varit både det svåraste och det absolut viktigaste. Genom detta arbete
har coacherna kunnat få de svar som skolan söker och de har då kunnat koppla
in rätt hjälp och resurser. Att närvarocoacher lyckas med att skapa relation är
för att de inte ses som skolan utan någon som vill lära känna eleven och göra
deras röst hörd.
Till en början var det få elever som fick insatser men samtidigt behövdes tid
för att bli insatta i arbetet för att göra varje insats så bra som möjligt. Nu är det
nio insatser och fler är på gång.
Det är fyra elever som hämtas upp med bil och körs till skolan. Två av dem
hämtas upp i Visby, en hämtas närmare Högbyskolan och en i Klintehamn. De
övriga fyra som närvarocoachas tar sig oftast själva till skolan och deras
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problematik med frånvaro är inte beroende av att inte kunna ta sig till skolan.
De vet dock om att möjligheten finns för dem de dagar de missar skolbussen.
För vissa av eleverna har det varit avgörande att man blir hämtad till skolan för
att man skall komma till skolan. Det har i vissa fall berott på att man inte trivs
på skolbussen och i andra fall att man inte har det stödet hemifrån som gör att
man kommer i tid till en buss. Det finns även en elev som inte alls går i skolan
men som erbjuds studiebesök i miljöer som på sikt kan få eleven att komma in
i en anpassad studiegång.
3.

Antal individer och insatstimmar:

På Klinteskolan är det en elev som närvarocoachas. På Högbyskolan är det åtta
elever, men fler på gång innan terminen är slut.
Elev 1

Skola
Högby

Start
Okt 21

Specifik insats
Hämta på morgonen,
aktivera med motion alla
dagar i veckan. 3 dagar
med gym och 2 med
promenader. Se till att
frukost äts innan första
lektion. Jobba med att
skapa relation så att
förmågan att
kommunicera utvecklas.
Att förbereda inför
gymnasiet med
studiebesök på aktuella
program.

Elev 2

Högby

Okt 21

Att stämma av på
morgonen hur måendet
är och hur eleven
kommer till skolan. Vid
behov hämta eleven men
annars möta upp i skolan
och finnas där som ett
stöd för att göra
skoldagen lättare. Bygga
relation över tid för att
förstå varför ångest och
det dåliga måendet
påverkar skolgången.
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Utmaningar, framsteg
I början var det svårt att
hålla tiderna för
ungdomen. Detta i
samband med dålig
förmåga att kommunicera
var ett problem. I början
gjordes den mesta
kommunikationen via
mamman men det
utvecklades snabbt och
idag sker
kommunikationen bara via
elev och coacher. Tider
hålls. Eleven har ökat i vikt
vilket var ett mål med
träningen och eleven har
fått en jämnare sömn och
bättre rutiner sen träningen
kom i gång.
Eleven har haft ett
narkotikamissbruk som
uppdagats under perioden
vi jobbat med eleven. Även
den psykiska hälsan har
försämrats avsevärt och
eleven har under en period
varit inlagd på
psykavdelning. Att få igång
en fungerande
kommunikation har varit
svårt då eleven stundtals
inte velat prata med någon.
Ett flertal orosanmälningar
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Att göra studiebesök
inför gymnasiet på
aktuella program.

Elev 3

Högby

Okt 21

Elev 4

Högby

Dec 21

har gjorts och coacher har
haft tät kontakt med
vårdnadshavarna och har
deltagit på möten med
socialtjänsten om elevens
mående och vad som
behöver göras. Coacher
hjälpte eleven att komma
iväg på praktik på
fastlandet på en
gymnasieskola som eleven
vill gå på.
Att stämma av på
Att få elevens förtroende
morgonen hur måendet
har varit det svåraste i detta
är och hur eleven
fall. Denna elev har svårt
kommer till skolan. Vid
att släppa in nya personer i
behov hämta eleven men sitt liv. Coacherna har
annars möta upp i skolan kommit med förslag om
och finnas där som ett
motion när hen känner sig
stöd för att göra
trött men det har varit som
skoldagen lättare. Bygga
att eleven redan bestämt
relation över tid för att
sig för att den skall hem
förstå varför ångest och
och då har det inte
det dåliga måendet
fungerat. När det kom ett
påverkar skolgången. Att vitesförelägg så hjälpte det
hjälpa eleven att hitta nya eleven enormt mycket i
verktyg att använda när
fråga om närvaro. Från att
eleven känner sig trött
vara hemma två dagar i
och bara vill hem.
veckan så kom eleven varje
dag. Måendet och orken
har helt vänt och
vårdnadshavarna ser en
enorm skillnad på sitt barn
och dess sociala liv.
Coacherna har hämtat
Eleven har haft stora
eleven hemma då den har svårigheter med rutiner på
uttryckt att avståndet till
morgonen. Vissa dagar har
bussen är för långt och att coacherna fått vänta upp
eleven själv känner att
till 45 minuter innan eleven
den inte klarar att ta sig
kommit ut och det har
den biten. Coacherna har krävts mycket övertalning
stöttat och hjälpt eleven
för att få eleven att vilja gå
att ta sig till möten på
till skolan. Eleven har haft
BUP då det finns en
svårt med det sociala
ovilja till att delta på dessa samspelet i skolan och det
möten.
har gjort att eleven inte
kommer till skolan. Den
psykiska hälsan har sviktat
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Elev 5

Högby

Mars
22

Att bli hämtad i hemmet
varje dag. Jobba med att
ha en tydlig och bra
kommunikation.

Elev 6

Högby

Mars22

Att ha en daglig
telefonkontakt för att se
hur dagsformen är. Att
hämta vid behov. Att
finnas som samtalsstöd
och sällskap under
raster.

Elev 7

Högby

April22

Möta upp eleven i skolan
och finnas där när
lektioner kraschar. Att
samtala över en
promenad eller gå undan
för att jobba enskilt med
skolarbete en stund.
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ordentligt och
sömnproblem har gjort att
eleven vissa dagar inte går
att väcka. De framsteg vi
sett är att vi tillsammans
med vårdnadshavare fått
eleven att träffa BUP och
MiniMaria för att reda ut
orsakerna till varför det
psykiska måendet är som
det är och hur man kan
råda bot på den fysiska
biten med
sömnproblemen.
Problematiken har legat i
att ta sig till skolan då buss
har varit en hindrande
faktor. Coacherna ser att
det fungerar väldigt bra
med att köra hen till skolan
och det finns en bra
kommunikation.
Att jobba med en
öppenhet och att få
förtroende har varit svårt
stundtals. Tiden har inte
varit tillräcklig,
förhoppningsvis kommer
ske en utveckling där med
tid.
Eleven har tidigare upplevt
våld i hemmet och detta är
något som påverkar
elevens mående. Eleven
har svårt att motivera sig
till att göra skolarbete och
behöver tidvis få stöd i att
göra andra saker på skolan
för att hitta tillbaka in i
skolarbetet igen.
Coacherna har följt denna
elev under en väldigt kort
tid men skapat relation och
samtalat en del med eleven
och detta skall det byggas
vidare på mer inför hösten
då eleven skall komma in i
nya lokaler i skolan och
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Elev 8

Högby

Feb 22

Coacherna kommer att
genomföra studiebesök
med eleven. Eleven har
aldrig befunnit sig i
skolan och har ingen
skolgång i dagsläget.

Elev 9

Klinte

Dec 21

Följa till angränsande
lokal för att genomföra
skoluppgifter. Vara med
under lunchen för att
eleven skall äta.

4.

detta har eleven sett som
problematiskt.
Att kommunicera med
familjen har varit ett
bekymmer som vi har gjort
enorma framsteg i. Det
finns nu tider bokade för
studiebesök och som mål
på längre sikt ses att man
kanske kan få eleven att ha
en anpassad skolgång.
Eleven har inte alls varit i
skolan under början av
hösten 21 men sedan
december 21 så kommer
eleven till skolan dagligen.
I början i en lokal i
närheten av skolan men
numera i ett klassrum på
skolan där en anpassad
grupp finns.

En beskrivning av en vecka ur en fritidsledares/närvarocoach
perspektiv:

På måndagar är två coacher i tjänst då de andra två har jobbat helg och är
lediga. Även fredagar är två i tjänst då de övriga skall jobba helg. Tisdag,
onsdag och torsdag är alla fyra i tjänst. Närvarocoacherna åker dessa dagar
oftast två och två. En person tränar med en elev tre dagar i veckan och tar en
promenad med samma elev de andra två dagarna. De andra personerna hämtar
upp andra elever i Visby, Etelhem och Klintehamn. Samtidigt har de
telefonkontakt med de elever som tar sig själva till skolan men som behöver
det stödet på morgonen.
Måndag startar kl 06:45 för att hämta upp bil och jobbmobil på kontoret.
Kontaktar den elev som ska med och träna klockan 07:00. Anländer till
adressen där eleven skall hämtas på och samtidigt börjar man kontakta övriga
elever för att se om de är vakna och om de är redo för skolan.
I de fall man inte får något svar av eleven så kontaktas vårdnadshavarna för att
se om de har information om hur morgonen går där hemma. Sedan går bilen
mot gymmet i Hemse, anländer dit 07:50 och byter om för träning. 08:40
träning slut och dags för dusch och ombyte. 08:55 anländer till skolan och ser
till att eleven får frukost som skolan bjuder eleven på. På skolan möter man
upp de övriga eleverna och ser att de är på plats.
En vanlig dag så är det någon som inte kommer till skolan och man påbörjar
då arbetet med varför eleven inte kommer till skolan och där involveras eleven,
vårdnadshavare, mentor, rektor. Under den tiden då det rådde restriktioner så
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var det vanligt att en familjemedlem var sjuk så eleven behövde vara hemma,
då plockar mentor ihop material som vi kan köra hem till eleven så den inte
missar mer än nödvändigt i sitt skolarbete.
Dagen fortsätter med att man möter upp elever i skolmiljön och finns
tillgänglig för coachning så de skall lyckas stanna kvar i skolan och inte avvika.
Coachningen består av att genom samtal jobba med elevens förmågor och
deras självförtroende för att på sikt kunna stärka eleven så att den kan fungera i
skolan utan att behöva coachernas stöd. Dessa elever har ofta har stora
svårigheter i det sociala samspelet med andra elever och i en del fall psykisk
ohälsa så blir det många samtal med eleverna och med personal på skolan för
att se hur man kan förbättra situationen för eleven. Runt lunchtid så finns en
bra koll på hur eleverna har det och hur deras dagsform är och först då kan
coacherna lämna skolan. Ankomst till Visby runt 13-tiden och då är dags för en
rast på 30 minuter. Efter rasten så skrivs anteckningar på hur dagen gått med
de olika eleverna och efter det beger man sig ut till skolor i Visby för att jobba
med det andra projektet, nämligen Fältgruppen som jobbar med att möta
ungdomar i offentlig miljö.
Tisdag: Även denna dag startar 06:45 och eleven som man tränar med på
måndagar hämtas upp i vanlig ordning. Denna dag så promenerar man med
eleven innan skolan startar. Under dessa promenader så hinner man med att
prata väldigt mycket och det är otroligt viktigt för relationsskapandet som vi
hela tiden jobbar med. Frukost innan skolstarten precis som på måndagen och
sedan är det samma jobb med att se till att övriga elever är på plats och vad det
finns stöttning att ge just denna dag.
Onsdag: Som måndag med träning på gym i Hemse. Troligtvis så är det ett
möte inbokat med biträdande rektor på Högbyskolan som är den som ger
uppdrag vid denna skola. Under mötet sker avstämning hur det går för
eleverna och vad som kan förbättras och skruvas på. Efter ett sådant möte
innebär det oftast att kontakt med vårdnadshavare behöver tas så att alla
inblandade runt eleven är på samma spår och har samma information att jobba
utifrån.
Torsdag: Som tisdag med promenad. Ett sip-möte med socialtjänsten, skolan
och vårdnadshavare inbokat under förmiddagen för att vara med och hjälpa till
att stötta eleven med elevens mående som sedan i slutändan gör att eleven
enklare kan förbättra sin närvaro i skolan.
Fredag: Som måndag och onsdag så är det gymträning för elev. På fredagar
bestäms med eleven om vem som jobbar på måndagen och vem som hämtar
och finns tillgänglig för eleverna. Detta för att de skall känna sig trygga under
helgen och att de skall slippa fundera över hur veckan skall starta.
Utöver denna beskrivning hur en vecka kan se ut så dyker det ofta upp en hel
del diskussioner och frågor kring dessa elever. De elever som närvarocoachas
är de elever med den allra största problematiken på dessa skolor. Det har
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framkommit saker såsom att en elev har berättat att hen har haft ett
drogberoende under en längre tid, någon elev har ett självskadebeteende och
skär sig, någon elev har varit tvungen att placeras utanför hemmet då det
framkommit att boendet inte anses lämpligt. Dessa saker är sådant som
coacherna är med och upptäcker och också rapporterar vidare till socialtjänsten
så eleverna kan få adekvat hjälp.
Att beskriva en vanlig vecka är väldigt svårt för de ser alla olika ut och det ställs
ständigt krav på att coacherna är lyhörda och observanta i denna roll. Dock
arbetar coacherna med att få veckorna att se så lika ut som möjligt för att skapa
trygga och funktionella rutiner för eleverna.
5.

Metodbeskrivning

För de allra flesta av dessa elever så handlar det om att bryta mönster och
rutiner som gjort att man inte kommer till skolan. Det kan vara att man inte
kommer upp på morgonen för att man inte kommit i säng i god tid. Då kan
coacherna hjälpa till med att få eleven mer aktiv genom att träna eller
promenera innan skolan. Detta för att eleven skall känna sig tröttare på kvällen
så den lättare kan komma i säng i tid. Det är unika lösningar i varje fall och den
gemensamma nämnaren är som sagt att försöka bryta tidigare invanda rutiner
och tankar. Coacherna medverkar på uppföljningsmöten med eleven,
vårdnadshavare och skolpersonal var 5:e vecka om hur det går och vad som
behöver ändras på eller läggas till i insatsen.
Exempel på nulägesanalys kan vara att eleven har svårt för att åka skolbussen
för att när eleven skall kliva på bussen så är det många på bussen och eleven
har svårt för trånga utrymmen och när det blir många personer på bussen.
Eleven har ingen fritidsaktivitet men vill börja träna och röra mer på sig för att
må bättre. Coachernas roll blir då att hämta upp eleven med bil på morgonen,
ta med eleven för att träna på gymmet tre dagar i veckan innan skolan. Vid
uppföljningsmöte så får eleven beskriva sin upplevelse och sitt mående när det
gått ett par veckor och om träning och hämtning ska fortsätta.
En del elever behöver ett telefonsamtal på morgonen för att komma upp och
någon som möter upp dem på skolan. Då blir det den insatsen görs för den
eleven.
Coacherna har uppföljningsmöten med eleven, vårdnadshavarna och rektor. På
dessa möten görs en nulägesanalys tillsammans och utifrån det nuläget så
arbetas en plan på lösningar fram som är för just den eleven och dess
skolnärvaro. Dessa uppföljningsmöten sker var 4-5 vecka och då görs det en
ny nulägesanalys och man ser om det som beslutades på förra mötet har gjort
någon nytta och hur det utvecklat elevens närvaro.
6.

Antal orosanmälningar:

Det har gjorts orosanmälningar på fyra av insatserna. Ett flertal har gjorts på
några av dem. I dessa orosanmälningar så har det tagits upp oro för psykiskt
mående, hemsituation, droganvändning och vårdnadshavares förmåga att ge
sitt barn förutsättningar för en fungerande skolgång.
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Vad har varit det viktigaste för närvarocoacherna att fokusera på?

Det viktigaste är att coacherna har givit dessa ungdomar tid och möjlighet att
bli sedda. Att skapa en relation med dem har bidragit till att det blivit möjligt
att ändra deras rutiner och ge dem andra verktyg för att försöka klara sin
skolgång. Det är även väldigt viktigt att även skapa en relation med
vårdnadshavarna för att avlasta dem i den situation de befinner sig i.
Coacherna har kunnat vara en brygga mellan vårdnadshavare och ungdom och
att kunnat få vårdnadshavaren att släppa tankarna på skolan för en liten stund
för att i stället kunna fokusera på att få en bättre relation med sin ungdom.
8.

Här följer några citat från personal på Klinteskolan:

Utvärdering av projektet ”Stödinsatser för att främja skolnärvaro”
”Jag blev jätteglad när jag hörde om projektet. Som elevassistent till flera elever med relativt
hög frånvaro har det länge varit brist på hållbara och långsiktiga lösningar. När elever får
trygga relationer med personer – utanför både skolan och hemmet – som bryr sig om att
kontakten med skolan ska fungera så gör det verkligen stor skillnad.
Här har vårt samarbete med närvarocoacherna varit mycket tacksamt. De har med stor
lyhördhet för elevens behov hjälpt till att skapa fungerande rutiner och vänt total frånvaro till
daglig närvaro. Vi har kunnat föra dialog kring anpassningar av tider och studieupplägg där
deras insikt i elevens mående har varit en mycket bra tillgång.
Det är dock synd att skolans ledning inte gett dem utökat mandat att ge stöd till fler elever,
vi ser och känner verkligen att behovet finns.”
Måns Ericsson, elevassistent, Klinteskolan
”Vilken fantastisk möjlighet och resurs att användas av för att hjälpa familjer, barn och
ungdomar att klara av att gå till skolan och få hjälp med den sociala kontakten. Elever som
har svårt med skolan och det sociala behöver extern hjälp utanför skolan för att stärka dem
att komma till skolan.
Samarbetet med närvarocoacherna har fungerat väldigt bra. Vi har haft en öppen dialog och
kommit fram till gemensamma strategier för att hjälpa eleven och familjen. Vi har sett stora
framgångar hos elevens självförtroende. Från att inte tro på sig själv och våga göra något man
inte är helt säker på, till att eleven tror på sig själv, klarar mer förändringar än tidigare,
vågar prata för sin sak och vad som funkar för hen.
Det vi saknar är ledningens roll i ärendet. Att fördela denna viktiga resurs till fler elever och
familjer som kämpar för att klara skolgången och det sociala. Återkoppla, följa upp och
jobba som ett team”.
Mikael Ringkvist, lärare, Klinteskolan
”Klinteskolan har tilldelats två ”närvarocoacher”. Målet med denna tilldelning av
fritidsledare var att de skulle vara skolan behjälplig med att få elever med problematisk
skolfrånvara att återgå till skolan.
Under de månader som närvarocoacherna varit kopplade till Klinteskolan har de primärt
arbetat med en elev i årskurs 8. Deras uppdrag har varit att få tillbaka eleven till en
skolundervisning. De har kunnat hjälpa eleven genom att möta upp honom i hemmet och fått
honom tillbaka till en undervisningssituation. Elevens speciella behov har tillgodosetts genom
att coacherna har fått eleven till en lokal i skolans utkant där de kunnat bedriva
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undervisning. Tack vare denna insats har eleven kunnat närma sig skolan allt mer. Idag går
eleven i en särskild undervisningsgrupp i skolan lokaler. Coacherna har även kunnat hjälpa
eleven i dess sociala svårigheter genom att hitta på aktiviteter efter skoltid”.
Martin Karlsson, Speciallärare Klinteskolan
Närvarocoacherna är ett fantastiskt stöd och hjälp för vår son och oss föräldrar. De har känt
in hur vår son mår och vad han behöver och mäktar med för dagen. Med små steg har de gett
honom stöd i hans väg tillbaka till skolan och vi vill säga att deras insats har varit
avgörande för hur bra det går för honom. För oss föräldrar har det varit fantastiskt att de
har kommit varje vardag och först gått på promenader, sedan varit på kuff och sedan på
studion, att vi har fått den hjälpen är vi väldigt glada över.
Närvarocoacherna är en viktig länk mellan skolan och oss. De ger oss information om vad
som händer kring vår son i skolan och hjälper oss med de frågor och funderingar vi har i
kontakten med skolan. De sätter vår sons välmående i första hand vilket är väldigt skönt
för oss föräldrar. Om de märker att vår son inte mår bra av något i skolan ingriper de och
är med och påverkar så att det ska bli bättre för honom. Närvarocoacherna gör ett jättefint
arbete med stort engagemang och för oss har det varit avgörande för sonens mående och
skolgång. ”Text från vårdnadshavare”
9.

Kommentarer från biträdande rektor på Högbyskolan

Den personal från Ungdomsavdelningen som arbetar med eleverna besitter en
hög kompetens om hur man bemöter och handleder elever i stor sårbarhet och
svårighet. De har också visat att de har en hög kompetens att möta
vårdnadshavare och andra släktningar som kan befinna sig i olika stadier av
oro, frustration eller kris. För mig som skolledare har detta varit en kärnfråga.
Jag har med full tillit till deras kompetens kunnat lämna över eleverna till
Ungdomsavdelningen. Ungdomsavdelningens förmåga att förändra i stunden,
skruva insatser för elevens bästa, kommunicera med skola, vårdnadshavare,
andra myndigheter har och är ett ovärderligt stöd för mig och skolan när det
gäller att hitta insatser mellan ”säng och skolgård”. Flexibiliteten och förmågan
att förändra har varit förutsättningen för att nå framgångar.
10. Framtida förändringar för att uppnå bättre resultat?

För att få detta uppdrag så optimalt som möjligt så bör man inte blanda
skoluppdraget med att också bedriva en fältgrupp. Att enbart fokusera på dessa
elever är ett måste då de tar tid och det är så mycket som sker utanför skolan
som påverkar om de kommer till skolan. Det är viktigt att lägga tid på att
kunna se vem eleven är utanför skolan och jobba med att få eleven att må bra
för att det skall påverka skolnärvaron. Kontinuitet är viktigt och att det är
samma person som har kontakt med eleven och vårdnadshavaren är viktigt då
man lättare kan skaffa ett förtroende då. Det relationsskapande arbetet är av
yttersta vikt för att få med sig både elev och vårdnadshavare i det tuffa arbete
som ligger i att förbättra en elevs skolnärvaro.
En möjlighet skulle vara att hela avdelningen deltar utifrån ungdomsgårdarnas
placering runt om på ön. Fler skolor kan då ges möjlighet att få hjälp med de
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elever som har problematisk skolfrånvaro. Närvarocoach kan vara något som
involveras i fritidsledarens ordinarie roll och arbete.
11. Samarbetet med skolorna, hur har det fungerat?

På Högbyskolan har det arbetet med att främja skolnärvaro fungerat väldigt
väl. Ett mycket bra samarbete där skolledare har getts tid för att arbeta med
uppdraget. För att lyckas med detta viktiga arbete är det av stor betydelse att
skolledare har tid för att engagera sig och att tid finns avsatt för att främja
närvaroarbetet.
På Klinteskolan har inte skolledningen arbetat på samma sätt som på
Högbyskolan. Av den anledningen har coachernas arbete sett annorlunda ut.
Det finns en upplevelse av en mindre tillgänglig skolledning. Däremot har det
funnits ett väl fungerande samarbete med pedagoger och lärare.
12. Ekonomi

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beviljat medel till projekten
Stödinsatser för att främja skolnärvaro samt Ungdomar i offentliga miljöer
motsvarande 2 272 000 kronor under projekttiden aug 2021 till 31 dec 2022.
Om projekten blir framgångsrika i sin utformning får nämnden ta ställning till
om insatserna ska permanentas inom ungdomsavdelningens ordinarie
verksamhet. En utökning av befintlig ram blir då nödvändigt.
Bedömning

Detta är en delavstämning av projektet Stödinsatser för att främja närvaro. Det
har hittills genererats många goda resultat som förhoppningsvis kommer bli än
bättre i december när projektet avslutas. Förvaltningens bedömning är att
insatserna behövs och är väl genomförda. Om ramtillskott erhålles kan
projektet avslutas i förtid och Ungdomsavdelningen kan under hösten
implementera projektet i sin ordinarie verksamhet.
Om en fortsättning blir aktuell behöver insatserna breddas till fler skolor, vilket
absolut är möjligt inom ramen för Ungdomsavdelningens verksamhet. En
fritidsledare har möjlighet att göra specifika insatser mot skolor och enskilda
elever. Det koncept som används inom detta projekt är en bra grund för att
utveckla för ett mer vidgat samarbete mellan Ungdomsavdelningen och öns
grundskolor.
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Beslutsunderlag
Projektdirektiv 2021-06-29
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-10
Beslut om medel 2021-12-10 GVN Au §90

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Mottagare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport. Anmälningar om kränkande behandling, 2022:1
Förlag till beslut



Rapporten godkänns.

Sammanfattning

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

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





Har kränkningarna upphört?
Om ja, har uppföljning gjorts?
Kan ärendet avslutas efter uppföljningen?
Om nej, vilka åtgärder har det föranlett?

Bedömning

Under första delåret har två (2) anmälningar om kränkande behandling
inkommit till huvudman.
Den första anmälan avser Vuxenutbildningen och handlar om en elev som
diskriminerat en annan elev. Den andra anmälan handlar om en elev som blivit
hotad och slagen av en annan elev, denna anmälan avser Wisbygymnasiet.
Båda ärenden är utredda och avslutade.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Rapport. Ärenden hos Barn- och elevombudet (BEO) och
Skolinspektionen, 2022:1
Förlag till beslut



Rapporten godkänns

Sammanfattning

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

Inga anmälningsärenden har inkommit vid dags dato 2022.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Rapport. Klagomålshantering, 2022:1
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Rapporten godkänns.

Sammanfattning

I skollagen 4 kap. 7 och 8 §§ står att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för
att ta emot och utreda klagomål. Huvudman ska även vidta åtgärder om det
framkommer att det finns brister i verksamheten. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen rapporterar terminsvis till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden när det gäller synpunkter, klagomål och beröm.
Under vårterminen till dags dato har det via regionens synpunktshantering till
förvaltningen inkommit fyra (4) ärenden.
Ärendebeskrivning

Ett ärende avser Vuxenutbildningen och klagomål på personal från anonym
anmälare. Två klagomål gäller skolmaten vid Wisbygymnasiet även dessa från
anonyma anmälare. Det fjärde gäller Ungdomsenheten och Klintehamns
fritidsgårds ändrade öppettider.
Bedömning

Alla ärenden har omhändertagits och följts upp av ansvariga.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Ekonomisk rapport, maj 2022
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten
Sammanfattning

Förvaltningen har sett över verksamheternas årsprognos som inlämnades för april månad,
detta i förhållandet att maj månads ekonomiska utfall har gått på. Vid kontroll och
genomgång av det ekonomiska utfallet gör förvaltningen bedömningen att verksamhetens
inlämnade årsprognoser för april månad kvarstår även för maj månad.
Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 6,7 miljoner kronor, vilket för
månadsrapporten april är en förbättrad prognos med 400 000 kronor i jämförelse med den
prognos som inlämnades till delårsrapport 1. Samtliga inlämnade prognoser från
verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat, förutom posten tilläggsbelopp,
särskilda stödinsatser för elever i gymnasieskolan som visar ett negativt resultat.
Periodens resultat har ökat från 12,9 miljoner kronor till 51,2 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har förbättrats med 38,3 miljoner kronor
Nettokostnaden har för perioden minskat och motsvarar 25,2 procent ökningstakten för de
egna kostnaderna 4,3 procent och intäkterna 37,8 procent.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 11 elever färre än budgeterat. Färre antal
elever och minskade interna ersättningar medför ett positivt resultat på 486 000 kronor. I
resursfördelningen finns en buffert för ofördelade elever (en reserv för elevökningar) på
motsvarande 2,7 miljoner kronor. I resursfördelningen medräknas även inkomna
ersättningarna för asyl och etablering dessa ersättningar räcker inte till i förhållande till dess
ändamål, för att exempelvis finansiera studiehandledare m.fl. Sammantagen beräkning för
resursfördelningens prognos blir positiv på 2,3 miljoner kronor. De interkommunala
utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas göra ett positivt
resultat på 187 000 kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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Periodens resultat
Kontostruktur

Budget
Jan - Maj
2022

Utfall Jan
- Maj
2022

Avvikelse
Jan - Maj
2022

Utfall JanMaj 2021

-143 176

-91 956

51 220

-122 982

105 772

148 979

43 207

108 083

1

1

0

9

35 210

77 482

42 272

41 151

Försäljning vara/tjänst

4 836

4 795

-41

3 553

Intern resursfördelning

63 736

63 215

-521

60 761

1 989

3 486

1 497

2 609

KOSTNADER

-248 948

-240 934

8 013

-231 064

Personal

-109 330

-103 584

5 746

-100 723

-9 742

-9 362

380

-8 333

-27 072

-27 753

-681

-26 415

-5 698

-4 426

1 272

-3 602

-23 671

-23 507

164

-23 039

-2 055

-2 044

12

-2 041

-63 630

-61 080

2 550

-58 912

-7 749

-9 178

-1 429

-8 000

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet
Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Tabellen visar periodens resultat, januari-maj, för 2022. I jämförelse mellan åren ökar
periodens resultat från 12,9 miljoner kronor till 51,2 miljoner kronor vilket gör att
periodens resultat har förbättrats med 38,3 miljoner kronor. Periodens ”höga” positiva
resultat beror på statsbidragen vid vuxenutbildningen. De tidigare inlämnade prognoserna
delår 1 och månadsrapporten för april, har statsbidragen vid vuxenutbildningen varit
periodiserade för respektive period. Tidigare år har inte statsbidragen periodiserats i den
ekonomiska rapporten avseende maj månad. Statsbidragen vid vuxenutbildningen är
betydligt högre i år i jämförelse med tidigare år.

Page 80 of 86

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2022/5
Sida 3 (8)

Periodens resultat per avdelning, tkr
Avdelning/enhet

Period. Res
2022

Ordförande
Utbildningsdirektör
Vuxenutbildning

Period. Res
2021

Prognos
delår 1

Prognos
April

Bokslut
2021

106

65

216

216

197

-172

-1 132

3 176

3 176

1 274

37 636

5 771

500

500

183

Folkhögskolan

3 292

632

0

0

-147

Ungdomsverksamhet

2 831

1 271

400

400

819

Arbetsliv och etablering

1 595

2 815

0

0

1 150

Wisbygymnasiet, rektor

6 591

3 674

0

0

2 008

Antagning, interkom. ers.

-1 402

53

187

187

52

Inack- och reseersättning

-295

-163

52

52

237

Övergripande kostnader gymnasieskola

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Resursfördelning

-76

392

-139

-139

62

1 153

-380

1 942

2 266

-63

-2

-89

0

0

-117

-35

-58

0

0

-211

51 221

12 852

6 334

6 658

5 444

Övergripande kostnader samtliga
-IT
-Försörjning
Nämndens resultat

Periodens resultat för 2022 visar i jämförelse med 2021 ett ökat resultat med 38,3 miljoner
kronor. Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan det med hjälp
av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå resultatmässigt för
enheten. Ett exempel som kan nämnas här är periodens resultat för Wisbygymnasiet, där
perioden naturligtvis inte medräknar höstens organisation och elevtal, för hösten finns
naturligt förändringar beroende på hur många elever som väljer att gå i den kommunala
skolan i den egna kommunen o.s.v. Utbildningsdirektören har en negativ avvikelse för
perioden, det beror på att utbetalningarna, helårsbelopp, till studieförbunden på 2,8
miljoner kronor gick på i februari månad.
Prognosen för utbildningsdirektören är positiv vilket beror på att det inte är något utfall på
budgeterad tjänst som avdelningschef och att nämnden har en buffert samt att
förvaltningen inte kommer att nyttja budgeten som är kopplad till investeringar och som
avser förstudier och planer. Vuxenutbildningen ligger bättre till för perioden och lämnar en
positiv prognos – läs tidigare resonemang under tabellen för ”Periodens resultat”.
Folkhögskolan har ett bättre resultat för perioden i år det beror bland annat på lägre
personalkostnader och mer i statsbidrag från folkbildningsrådet. Ungdomsverksamheten
har ett högre resultat för perioden i jämförelse med föregående period, detta beror dels på
det tilläggsanslag som ungdomsavdelningen fått för projekten ungdomar i offentlig miljö
och stödinsatser för att främja skolnärvaro. Den positiva prognosen på
ungdomsavdelningen förklaras bland annat av vakanser.
Wisbygymnasiet ligger bättre till för perioden detta beror på ett statsbidrag från Skolverket
avseende yrkeslärare samt högre kompensation för sjukfrånvaro och en högre ersättning
för elever (ökat grundbelopp). För gymnasiet och perioden ligger även ersättningen för
lärarlönelyft och karriärtjänster på vilket det inte gjorde vid samma period i förra året.
Avvikelse på antagning och interkommunal ersättning förklaras av fler utbetalningar för
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elever studerande vid kommunal skola i annan kommun. Utbetalningarna har blivit fler för
perioden och detta beror när fakturorna betalas på helårsbasis jämnar det ut sig. Slutligen så
redovisar resursfördelningen ett överskott för perioden och även en positiv prognos för
året vilket beror på att nämnden har en buffert för elevvolymer motsvarande 2,7 miljoner
kronor.
Nettokostnadsutveckling
Kontostruktur

Utfall Jan
- Maj
2022

Utfall
Jan- Maj
2021

Förändring

Förändring
%

Resultat

-91 956

-122 982

31 026

-25%

INTÄKTER

148 979

108 083

40 896

38%

1

9

-8

-90%

77 482

41 151

36 331

88%

Försäljning vara/tjänst

4 795

3 553

1 242

35%

Intern resursfördelning

63 215

60 761

2 453

4%

3 486

2 609

878

34%

KOSTNADER

-240 934

-231 064

-9 870

4%

Personal

-103 584

-100 723

-2 861

3%

-9 362

-8 333

-1 029

12%

-27 753

-26 415

-1 338

5%

-4 426

-3 602

-825

23%

-23 507

-23 039

-468

2%

-2 044

-2 041

-3

0%

-61 080

-58 912

-2 168

4%

-9 178

-8 000

-1 178

15%

Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter

Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet
Förbrukn. mtrl
Lokaler
Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Nettokostnaden har för perioden minskat och motsvarar 25,2 procent ökningstakten för de
egna kostnaderna 4,3 procent och intäkterna 37,8 procent.
Intäkter

Intäkterna är 40,9 miljoner kronor högre för perioden år 2022 i jämförelse med samma
period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är högre beror framför allt på
att statsbidragen är generellt högre för alla verksamheter, dock något lägre vid avdelningen
arbetsliv och etablering– läs tidigare resonemang om vuxenutbildningen under tabellen för
”Periodens resultat”. Försäljning av vara och tjänst har ökat vid Wisbygymnasiet och avser
elevcafé samt så har betalning från andra kommuner för elever studerande vid
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Wisbygymnasiet inkommit tidigare i år. Ökningen på intern resursfördelning beror på
högre ersättning per elev på gymnasiet.
Intern resursfördelning avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen gymnasiet,
ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till rektor för
det antal elever som är inskrivna på respektive gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas
att elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla
förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och
lärverktyg.
Kostnader

Kostnaderna är totalt 9,9 miljoner kronor högre för 2022 i jämförelse med 2021, ökningen
motsvarar 4,3 procent. Personalkostnaderna har ökat med 2,9 miljon kronor motsvarande
2,8 procent. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 2,2 miljoner kronor avser
löneökningar1 för 2021 och schablonberäknat för april och maj. Om hänsyn tas till att
neutralisera för löneuppräkningar så återfinns personalkostnadsökningar vid avdelningarna
vuxenutbildning och gymnasiet. Kostnaden för köp av huvudverksamhet har ökat och det
är framför allt utbetalningar för elever i kommunal skola i annan kommun samt vid
vuxenutbildningen. Nedan tabell visar utfallet för elevvolymer vid alla huvudmän för maj
månad. En minskning kan ses av elever i den kommunala skolan i den egna kommunen
och även en minskning vid andra huvudmän, förutom fristående gymnasieskola i annan
kommun.
Volymer
Resursfördelningen
Wisbygymnasiet
Summa

Antagningsenhet, interkommunal-

2022

2021

Differens

1 518

1 541

-23

1 518

1 541

-23

2022

2021

Differens

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

201

226

-25

Kommunal gymnasieskola, annan kom.

62

59

3

Fristående gymn, annan kommun

54

36

18

317

321

-4

1 835

1 862

-27

Elever från annan kommun
Summa
Elever från annan kommun åtta färre i maj (tot 9)

Totalt

1

Här jämförs lönenivå 2020 med 2021 för perioden januari till och med mars.
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Årsprognos
Kontostruktur

Budget
2022

Senaste
prognos
2022

Avvikelse

Utfall
2021

-346 814

-340 156

6 658

-324 461

253 893

255 367

1 474

248 354

2

2

0

26

Statsbidrag

84 518

87 040

2 522

85 269

Försäljning vara/tjänst

11 607

148 481

136 874

10 496

Intern resursfördelning

152 991

15 069

-137 922

147 878

4 775

4 775

0

4 685

KOSTNADER

-600 707

-595 523

5 184

-572 815

Personal

-266 246

-263 935

2 311

-252 046

Köp av tjänst

-22 596

-22 062

534

-21 184

Köp huvudverksamhet

-64 984

-66 388

-1 404

-64 890

Förbrukn. mtrl

-13 678

-13 252

426

-12 881

Lokaler

-56 819

-56 295

525

-55 634

-4 968

-4 965

3

-4 951

-152 815

-149 990

2 825

-143 454

-18 601

-18 637

-36

-17 775

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter

Övriga intäkter

Avskrivn. internränta
Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 6,7 miljoner kronor
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Prognos intern resursfördelning och köp av huvudverksamhet, april månad2
Resursfördelningen

Not1

Budget,
tkr

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Utfall,
tkr

Differens,
tkr

Utfall
volym

Budget
volym

135 909

135 423

486

1 526

1 537

135 909

135 423

486

1 526

1 537

Budget,
tkr

Utfall,
tkr

Differens
volym
-11
-11

Exklusive buffert 2 701 tkr

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

Utfall, tkr

Utfall
volym

Budget
volym

Differens
volym

26 836

26 191

645

208

212

-4

Kommunal gymnasieskola, annan kom.

7 820

7 689

131

59

60

-1

Fristående gymn, annan kommun

7 137

7 726

-589

59

55

4

Elever från annan kommun
Summa
Not

Not

0
41 793

41 606

187

326

327

-1

177 029

673

1 852

1 864

-12

Antal elever från annan kom. budgeterat 8 är 8 elever

Totalt

177 702

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 11 elever färre än budgeterat. Färre antal
elever och interna ersättningar medför ett positivt resultat på 486 000 kronor. Prognosen är
framräknad genom att periodens verkliga elevtal ligger kvar under våren och det
prognostiserade elevtalet för hösten påräknas
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas
bli en elev färre, nettoförändring i minskningen av en elev medför ett positivt resultat på
187 000 kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i
den egna kommunen är medräknade.

2

Avsnittet avser april månad 2022 – inga större elevförändringar kan ses för maj månad som påverkar
prognosen nämnvärt
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Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen

Not1

Resultat,
tkr

Etableringsersättning, Migrationsverket
Studiehandledare modersmålsundervisning

1 152
-1 506

Ersättning för asyl, Migrationsverket

284

Flödesbidrag, interna ersättningar

486

Buffert, elevvolymer
Medfinansiering, ungdomsverksamheten

2 701
-360

Medfinansiering, särskola
Medfinansiering Lotsen
Summa
Antagningsenhet, interkommunal ersättning
m.fl.

-71
-420
2 266
Resultat,
tkr

Utbetalningar, alla

187

Summa

187

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar påräknas
resultatenheten resursfördelningen blir resultatet positivt på 2,3 miljoner kronor.
Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett positivt resultat på
187 000 kronor.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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