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Ärendenr GVN 2013/104

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2013-09-26

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Vuxenutbildningens planerade utbildningsutbud
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningschefen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
beslutar om följande inriktningar för den kommunala vuxenutbildningen 2014:
•
•
•
•

SFI, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning
(klassrums- och distansundervisning).
Lärcentrum
Lärlingsutbildning inom områdena slakteri och hästskötsel.
Inom gymnasial yrkesutbildning för vuxna utbildningar inom följande
områden:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vård- och omsorg (fortsätter)
Hotell- och restaurang
Träteknik
Sjöfart
Underhåll och svetsteknik
Yrkesförare
Jordbruk, grundkurs
Biodling
Handel

Bakgrund

Den kommunala vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller
hennes behov och förutsättningar och sträva efter flexibla lösningar när det
gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer. Samarbete med arbetslivet, Af
och arbetsmarknadens parter är av betydelse för yrkesutbildningens kvalitet
och för elevens fortsatta etablering på arbetsmarknaden. Den kommunala
vuxenutbildningens vision att de studerande tar initiativ och ansvar för att
utveckla framtiden utifrån en kunskap om sig själva och omvärlden samt att
verksamheten erbjuder flexibla och lustfyllda mötesplatser för lärande och
utveckling.
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Ärendenr GVN 2013/104

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

Nuläge antal studerande/deltagare Vuxenutbildningen och
Arbetsmarknadsenheten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svenska för invandrare
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasiekurser, klassrum
Gymnasiekurser, distansundervisning
Lärlingsutbildning
Yrkesvux
Interkommunala utbildningar
Lärcentrum
Arbetsmarknadsenheten
TOTALT

110
55
154
400
2
120
14
35
70
950

Hur planeras kursutbudet?

När kursutbudet planeras måste den kommunala vuxenutbildningen att i första
hand utgå från vuxenutbildningsförordningen som betonar den studerandes
behov och önskemål. Utöver det är det frågan om att anordna utbildningar
som bidrar till utvecklingen av Gotland. Viktiga samarbetspartners i
planeringen av utbildningsutbudet är arbetsförmedlingen och det gotländska
näringslivet. Ett forum förr detta är kompetensplattformen som är en
mötesplats för näringsliv och utbildningsanordnare. Exempel på andra inputs
är den interna dialogen och marknadsundersökningar
Planerat kursutbud 2014

Inför 2014 planerar den kommunala vuxenutbildningen att fortsätta med SFI,
grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning (klassrumsoch distansundervisning). Verksamheten med Lärcentrum fortsätter.
Lärcentrum är en plats för studier där de studerande har tillgång till
handledning, datorer och andra hjälpmedel. Lärlingsutbildning planeras inom
områdena slakteri och hästskötsel. Inom gymnasial yrkesutbildning för vuxna
planeras utbildningar inom följande områden:
-

Vård- och omsorg (fortsätter)
Hotell- och restaurang
Träteknik
Sjöfart
Underhåll och svetsteknik
Yrkesförare
Jordbruk, grundkurs
Biodling
Handel

Alf Nilsson
T.f. Utbildningschef
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Ärendenr GVN 2013/93

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2013-09-23

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Internremiss: regelverk för serviceförvaltningen
RS § 241
RSau § 230
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningschefen föreslår att:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom
• principerna för styrning av serviceförvaltningens tjänster
• kategorisering av tjänster som köps av serviceförvaltningen
Bakgrund

Serviceförvaltningen (SF) bildades 2009-04-01 genom att sammanföra
servicefunktioner från förvaltningarna till ny organisatorisk enhet för att skapa
stordriftsfördelar som är till fördel för Region Gotland. SF:s uppdrag är att på
affärsmässig grund bidra till att de interna kunderna inom regionen
(förvaltningarna) är framgångsrika och kan fokusera på sin kärnverksamhet.
Sammanfattning

På uppdrag av regiondirektören har serviceförvaltningens uppdrag och
tjänsteutbud utvärderats under hösten 2013. Utvärderingen har pekat på behov
att förtydliga serviceförvaltningens uppdrag och utbud av stödtjänster samt
regelverket för SF inklusive förhållandet till kunderna/förvaltningarna.
Bedömning

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har inget att erinra mot
regionstyrelsens förslag.
Alf Nilsson
Utbildningschef
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Ärendenr 2013/423

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Bo Magnusson

Datum 5/8 2013

Regionstyrelsen

Regelverk för Serviceförvaltningen
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta att
Ställa sig bakom principerna för
o Styrning av serviceförvaltningens tjänster
o Kategorisering av tjänster från serviceförvaltningen
Samt att remittera förslaget till nämnder med remisstid till 18/10 2013

Bakgrund och överväganden

Serviceförvaltningen bildades 2009-04-01 genom att sammanföra
servicefunktioner från förvaltningarna till ny organisatorisk enhet.
På uppdrag av regiondirektören utvärderade ledningskontoret
serviceförvaltningen under hösten 2012. Utvärderingen pekade på
behov att förtydliga serviceförvaltningens uppdrag och förtydliga regelverket
för serviceförvaltningen, inklusive förhållandet mellan serviceförvaltningen och
kunderna/förvaltningarna.

Uppdragsformulering för riktlinjer har haft följande utgångspunkter
• Oförändrad förvaltningsorganisation och oförändrad politisk styrning
• Berör enbart serviceförvaltningens verksamhet
• Principer fastställs av Regionfullmäktige
• Förslaget skall internremitteras till nämnder
Arbetet med att ta fram regelverk för serviceförvaltningen har bedrivits
gemensamt med ledningskontoret och serviceförvaltningen.

GVN 2013-10-16
4 av 131

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (3)

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/423

Region Gotland

Syfte med SF

Serviceförvaltningens tjänster ska bidra till:
• Koncernnytta - nytta för alla
• Kundnytta - nytta för den enskilde förvaltningen
Koncernnytta formuleras som
• Gemensam nytta av komplexa o kostsamma system ex infrastruktur (IT
tele), ekonomisystem, personalsystem, intranät mm
• Skalfördelar; det blir mindre sårbart och billigare genom större "massa”
• Samordnade och rättssäkra rutiner: t ex inom upphandling som
säkerställer produkter med rätt kvalitet och uppfyllda miljökrav
• Stödja styrning genom att SF:s medarbetare har kulturkompetens; kunskap
om hela Region Gotland och dess ramverk
Kundnytta formuleras som
• Underlätta för förvaltningar att ha fokus på sin kärnverksamhet
• Kontinuerlig tillgång till stödtjänster med professionell kompetens där
samordning av specialister ger möjlighet till utveckling av tjänster
• Tillgång till medarbetare med kulturkompetens; kunskap om hela Region
Gotland och dess ramverk
• Tillgång till standardiserade rutiner som underlättar, effektiviserar och
säkrar egen hantering t ex upphandling
Princip för styrning av serviceförvaltningens tjänster

Koncernstyrning sker genom
• Styrdokument (policy och regelverk) från RF och RS
• Strategisk samrådsgrupp mellan ledningskontoret och serviceförvaltningen
• Nätverk, med strategiskt ansvar från ledningskontoret
• Vid behov, operativt forum med syfte att befrämja sammanhållen kultur
och lärande av varandra t ex HR- och ekonomiforum
Kund-/förvaltningsstyrning sker genom
• Dialog och överenskommelser mellan serviceförvaltningen och
förvaltningar t ex via kundråd
Uppföljning sker genom styrmodellen
Modellen förutsätter att förvaltningschefer har tillgång till strategiskt stöd inom
områdena: ekonomi, personal, kommunikation, kvalitetssäkring och
verksamhetsutveckling och gemensamma resurser (It, lokaler, transporter etc.)
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/423

Region Gotland

Princip för kategorisering av tjänster som serviceförvaltningen utför

För att förtydliga tjänster som serviceförvaltningen utför och tydliggöra roll och
ansvarsfördelning, har tjänster sammanställs och sedan kategoriserats i tre
kategorier.
Kategori 1
Koncerngemensamma, obligatoriska tjänster. Ledningskontoret är ägare ledningskontoret leder, styr och samordnar, prioriterar, har resurser, och har
utvecklingsansvar.
Kategori 2
Tjänster som regiondirektören med stöd av koncernledningsgruppen har beslutat
skall levereras av serviceförvaltningen. Tjänster påverkbara till volym
Kategori 3
Tjänster där förvaltningarna väljer leverantör
Tjänster påverkbara till innehåll, pris och volym
Det innebär att möjligheten för kunder/förvaltningar att välja leverantör är
begränsad för tjänster enligt kategori 1 och 2.
Avsikten är att ledningskontoret skall styra tydligare men styra färre tjänster, och
därigenom ge serviceförvaltningen och kunder/förvaltningar utrymme för att
utveckla nya tjänster både utifrån hur serviceförvaltningen kan ”paketera” och
genom sin medverkan i strategisk utveckling förbättra tjänster till kunder, och att
kunder/förvaltningar vid behov skall kunna efterfråga nya/förändrade tjänster
från serviceförvaltningen. Likaså skall kompetensen inom serviceförvaltningen tas
tillvara i större utsträckning i strategiskt utvecklingsarbete.
För att få brett beredningsunderlag inför Regionstyrelsens behandling av
regelverket inför Regionfullmäktiges beslut om principer kommer
ledningskontoret att träffa företrädare för samtliga förvaltningsledningar innan
remiss skall behandlas av nämnderna.

Jan Olsson
tf regiondirektör
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Ärendenr GVN 2013/105

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2013-10-08

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Remissvar: Gymnasieingenjörsutbildning – Vidareutbildning i form av
ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Utbildningsdepartementets
Ds 2013:53 (U2013/5204/GV)

Ärende Rs 2013/597
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningschefen föreslår att:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens remissyttrande över
Utbildningsdepartementets skrivelse 2013:53 Gymnasieingenjörsutbildning
– Vidareutbildning i form av ett fjärde år i gymnasieskolan, för vidare
befordran till Regionstyrelsen.
Region Gotland har inbjudits att yttra sig över Utbildningsdepartementets
utredning Ds 2013:53. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVF)
inom Region Gotland fokuserar i sitt förslag till yttrande på frågor som rör
relationen mellan teknikprogrammet, åk 1-3 samt åk4, arbetslivet och
högskolan ur ett regionalt perspektiv.
Inledning

GVF är positiv till den tydlighet för eleverna som finns i förslaget. Det behövs
bra högskoleförberedande program på gymnasiet men det finns också ett
behov av möjlighet till direkt inträde på arbetsmarknaden för tekniker med en
teoretisk kompetens som är mer direkt användbar i många yrkesområden. Det
kan också vara en bra grund för senare studier till högskole- eller
civilingenjörsexamen.
Förslaget innebär ett tydligare val för den enskilde eleven. Detta skapar i sin tur
en ökad klarhet för avnämarna i form av högskolan och arbetsgivarna.
Förslaget ger också en större tydlighet för arbetsgivarna om vilken kompetens
som eleverna kan förväntas ha efter examen.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2013/105

Region Gotland

GVF vill dock poängtera nödvändigheten av att alla elever oavsett ort ges
likvärdiga möjligheter att söka det fjärde året. Det blir inte möjligt för mindre
kommuner med ett litet elevunderlag att erbjuda det fjärde året då en
meningsfull teknisk utbildning kräver omfattande investeringar i utrustning,
lokaler och kompetens.
Ett fjärde tekniskt år inom teknikprogrammet.

GVF ställer sig positivt till utredarens förslag att åter införa ett fjärde tekniskt
år inom gymnasieskolan.
I likhet med förslaget tycker GVF att elever med en examen från programmet
för teknik skall vara behöriga till ett fjärde tekniskt år. Det fjärde året ska, enligt
regionens åsikt, förbereda för ett yrkesliv som gymnasieingenjör. Det är idag
ett problem att alltför få elever som går ut gymnasiet söker ingenjörsutbildning
på högskolan och GVF ser att ett fjärde tekniskt år inom gymnasieskolan
sannolikt leder till att fler elever direkt eller senare kommer att söka till
högskole- och civilingenjörsutbildning.
Synkronisering av timplaner

Då det fjärde året inte kommer att kunna genomföras i alla kommuner
kommer bara ett begränsat antal skolor att erbjuda de olika inriktningarna i ett
fjärde år.
För att alla elever skall kunna söka det fjärde året är det nödvändigt att
timplanerna synkroniseras så att eleverna har rätt förkunskaper inför det fjärde
året. Detta problem är också uppmärksammat i förslaget utan att någon
lösning presenteras.
Slutbetyg efter årskurs 3

Det är viktigt att slutbetyg erhålles efter åk 3 vilket ger behörighet att söka
högskola eller ett fjärde år inom gymnasiet.
Kvalitet på ingenjörsutbildningen

För att de blivande gymnasieingenjörerna skall få de rätta kunskaperna och bli
anställningsbara krävs en anpassning av alla årskurserna enligt de krav som
arbetslivet ställer på de olika inriktningarna. Eleverna skall efter årskurs tre vara
redo att läsa tillämpad teknik i ett fjärde år eller djupare teoretiska teknikstudier
på högskola.
Studiemedel

Det är i detta sammanhang viktigt att det klargörs vad som gäller avseende
rätten till studiemedel. Studiestödet för gymnasieelever är betydligt lägre än för
högskoleelever. Vidare är det annorlunda regler för stöd till inackordering och
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2013/105

Region Gotland

reseersättning. GVF förutsätter att förmånerna blir motsvarande de för
gymnasieelever.
Inriktningar

GVF erbjuder följande inriktningar inom Teknikprogrammet åk 1-3.
Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik
För de övriga inriktningarna bedöms elevunderlag och intresse vara för litet för
att kunna erbjuda en effektiv utbildning.
Ingen av de inriktningar som erbjuds inom teknikprogrammet har samma
teknikområden som de tekniska högskoleutbildningarna. För att de blivande
teknikerna skall kunna arbeta i de olika yrkena måste fokusering ske mot de
etablerade teknikområdena som är etablerade inom arbetsliv och högskola.
Som exempel kan nämnas
Maskinteknik, konstruktion, hållfasthet och produktion
Elektronik, design, logik, produktion
Elkraft, konstruktion, belastning
Byggteknik, konstruktion, hållfasthet, projektledning, arbetsledning,
kalkylering,
Kemi, laboratoriearbete, utvärdering,
IT-ingenjör, systemering, programmering, utveckling
Studie- och yrkesvägledning

Information och studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet är av mycket stor
vikt och för många elever en förutsättning för väl underbyggda val. Det är
också en förutsättning för att flera av utredarens förslag ska fungera så som det
är tänkt.
Informationen ska vara objektiv, aktuell och lättillgänglig och rikta sig till såväl
elever på grundskolan, elever i gymnasieskolan och föräldrar. Särskilt måste
informationen vara tydlig om möjligheterna till ett fjärde år på
teknikprogrammet då eleven kommer att få ytterligare ett val efter årskurs tre
men redan från årskurs nio måste känna till denna möjlighet.
Erfarenheter av försöksperioden

Under detta läsår har en elev sökt från GVF:s teknikprogram. Det första året
gick två elever det fjärde året. Förvaltningen har inte gjort någon uppföljning
av hur dessa elever har upplevt sitt fjärde år och vi kan därför inte kommentera
erfarenheterna avseende kvalitet och hur eleverna har uppfattat sitt fjärde år.
Arbetsmarknad lokalt/regionalt

Behovet av arbetskraft inom teknikområdet bedöms som hög enligt
promemorian. Detta avser alla tänkbara inriktningar inom utbildningen.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2013/105

Region Gotland

Grundorsaken är att det idag utbildas för få ingenjörer i kombination med
stora pensionsavgångar.
För Region Gotland bedöms utvecklingen likartad. Den stora andel
industrijobb som Gotland hade tidigare har minskat och till stor del ersatts
med arbetsuppgifter inom tjänstesektorn. Detta gör att behovet av tekniker har
förändrats och det kommer att efterfrågas mer kompetens inom IT-drift och
IT-utveckling. Inom samhällsbyggnadssektorn är behovet fortsatt stort både
för drift och för nybyggnation. En fortsatt efterfrågan inom industri, elektronik
och kemiområdena kvarstår dock. Noteras bör också att Gotland utpekas som
ett av de områden i Sverige där expansionen inom alternativ energiproduktion
kommer att vara störst.

Alf Nilsson
Tf utbildningschef
Rolf Andersson
Handläggare
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Remiss

2013-08-29

U2013/5204/GV

Utbildningsdepartementet
Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten

Gymnasieingenjörsutbildning – Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt
år i gymnasieskolan (Ds 2013:53)

Remissinstanser:
1. Statens skolverk
2. Statens skolinspektion
3. Skolväsendets överklagandenämnd
4. Myndigheten för yrkeshögskolan
5. Statskontoret
6. Universitetskanslersämbetet
7. Universitets- och högskolerådet
8. Centrala studiestödsnämnden
9. Lunds universitet
10. Umeå universitet
11. Linnéuniversitetet
12. Luleås tekniska universitet
13. Kungl. Tekniska högskolan
14. Mittuniversitetet
15. Blekinge tekniska högskola
16. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
17. Ungdomsstyrelsen
18. Arbetsförmedlingen
19. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
20. Regelrådet (N 2008:5)
21. Bollnäs kommun
22. Borlänge kommun
23. Botkyrka kommun
24. Enköpings kommun
25. Filipstads kommun
26. Flens kommun
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27. Gotlands kommun
28. Göteborgs kommun
29. Halmstads kommun
30. Hässleholms kommun
31. Kalmar kommun
32. Karlstads kommun
33. Linköpings kommun
34. Ludvika kommun
35. Lycksele kommun
36. Malmö kommun
37. Nässjö kommun
38. Oskarshamns kommun
39. Piteå kommun
40. Rättviks kommun
41. Sandvikens kommun
42. Solna kommun
43. Stockholms kommun
44. Söderhamns kommun
45. Tidaholms kommun
46. Varbergs kommun
47. Vilhelmina kommun
48. Vänersborgs kommun
49. Växjö kommun
50. Örebro kommun
51. Samverkansorganet i Jämtlands län (Regionförbundet
Jämtlands län)
52. Samverkansorganet i Östra Götalands län (Regionförbundet
Östsam)
53. Almega
54. Byggindustrins Yrkesnämnd
55. Elbranschens Centrala yrkesnämnd
56. Fastighetsbranschens utbildningsnämnd
57. Friskolornas riksförbund
58. Företagarförbundet
59. Företagarna
60. Landsorganisationen i Sverige (LO)
61. Lantbrukarnas Riksförbund
62. Lärarförbundet
63. Lärarnas Riksförbund
64. Sveriges universitets- och högskoleförbund
65. Industriarbetsgivarnas kompetensråd
66. Motorbranschens Yrkesnämnd
67. Sveriges elevråd – SVEA
68. Sveriges Elevkårer
69. Sveriges Ingenjörer
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70. Sveriges Kommuner och Landsting
71. Sveriges Skolledarförbund
72. Sveriges Vägledarförening
73. Svenskt Näringsliv
74. Teknikföretagens yrkesnämnd
75. Tjänstemännens Centralorganisation
76. Vuxenutbildning i samverkan
77. VVS-branschens yrkesnämnd
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den
29 november 2013. Svaren bör lämnas både på papper till
Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm och per e-post i ett
format som man kan kopiera textavsnitt från, t.ex. i Wordformat eller
teckenläsbar PDF, till u.registrator@regeringskansliet.se.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i
promemorian.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
publikation Svara på remiss – hur och varför? (SB PM 2003:2). Publikationen kan beställas från Regeringskansliets förvaltningsavdelning,
Information Rosenbad, 103 33 Stockholm. Publikationen finns även att
hämta på Internet: www.regeringen.se.

Eva Lenberg
Rättschef
Kopia till
Riksdagens utredningstjänst
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Till statsrådet och chefen för
Utbildningsdepartementet
Jan Björklund

I budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 Utgiftsområde
16) aviserade regeringen en försöksverksamhet med ett fjärde
tekniskt år i gymnasieskolan samt anförde att om försöksverksamheten faller väl ut bör det fjärde tekniska året bli ett permanent inslag i gymnasieskolan.
Från och med höstterminen 2011 pågår försöksverksamhet i
enlighet med förordning (2010:2040) om försöksverksamhet
med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.
Genom beslut av statsrådet Björklund den 18 september 2012
gavs f.d. ämnesrådet Erik Henriks och rådmannen Magnus
Åhammar, i uppdrag att utreda förutsättningarna för och utarbeta förslag till utformning och reglering av en fyraårig teknisk
utbildning inom gymnasieskolan. Resultatet av utredningen
kommer att ligga till grund för regeringens ställningstagande till
om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år ska införas
som en permanent del av gymnasieskolan.
Uppdraget omfattar att:
 sammanfatta och analysera erfarenheterna och resultaten av
den försöksverksamhet som bedrivs enligt förordningen om
försöksverksamhet,

1

GVN 2013-10-16
14 av 131

Till statsrådet Jan Björklund

Ds 2013:53

 utreda förutsättningarna för införandet av en fyraårig teknisk
utbildning som ett permanent inslag i gymnasieskolan,
 redovisa och analysera de ekonomiska konsekvenserna för
huvudmän och staten, samt
 överväga alternativa lösningar och lämna förslag till författningsreglering av en sådan utbildning.
Här redovisas resultatet av uppdraget.
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Sammanfattning

Sedan 2011 bedrivs en försöksverksamhet i enlighet med förordning (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt
år i gymnasieskolan. Statens skolverk har utvärderat det första
årets försöksverksamhet. Utbildningsdepartementet har, med
Skolverkets utvärdering som grund, sett över förutsättningarna
för att införa vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
som ett permanent inslag i gymnasieskolan. Arbetet med översynen och förslagen redovisas i denna promemoria.
Förslaget till vidareutbildning i form av ett permanent fjärde
tekniskt år i gymnasieskolan kan sammanfattas i följande
punkter:
-

Vidareutbildningen ska bygga på teknikprogrammet men
organiseras som ett fristående år. Utbildningen leder till
en gymnasieingenjörsexamen.
Vidareutbildningen ska omfatta 900 gymnasiepoäng och
är indelad i nationella profiler. Profilernas innehåll kan
vara riktat mot olika teknikområden (branschutgångar).
Kommunala skolhuvudmän och huvudmän för fristående
gymnasieskolor som anordnar teknikprogrammet får anordna vidareutbildningen.
Utbildningen ska finansieras genom riktade statsbidrag
till anordnande huvudman.
Alla behöriga elever, oavsett bostadsort, ska ha lika tillgång till utbildningen genom att utbildningen är riksrekryterande.
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Behörig att söka till vidareutbildningen ska den vara som
har erhållit gymnasieexamen från teknikprogrammet
(eller motsvarande utbildning efter komplettering) och
antingen påbörja utbildningen terminen efter det att han
eller hon avslutat teknikprogrammet eller senast det kalenderår som han eller hon fyller 22 år. De nationella profilerna i vidareutbildningen bygger på de nationella inriktningarna i teknikprogrammet. Krav på godkänt betyg
i specificerade kurser kan förekomma.
Vid fler sökande än tillgängliga elevplatser ska urvalet
normalt göras utifrån betyg från det avslutade nationella
teknikprogrammet.

Innehåll

Sammanfattning ............................................................... 7
1

Författningsförslag .................................................... 9

1.1

Förslag till lag om ändring i skollagen .................................. 9

2

Bakgrund ............................................................... 19

2.1

Teknisk utbildning – historik .............................................. 19

2.2

Behovet
av
ett
fjärde
tekniskt
år
–
arbetsmarknadsprognoser ................................................... 21

3

Pågående försöksverksamhet .................................... 23

3.1

Införandet av försöksverksamheten samt dess
innehåll och omfattning....................................................... 23

3.2

Närmare om försöksverksamhetens omfattning samt
resultat och erfarenheter från försöksverksamhetens
första år ................................................................................. 25
3.2.1 Omfattning av försöksverksamheten ...................... 25
3.2.2 Resultat – arbetsmarknadsinträde............................ 27
3.2.3 Erfarenheter .............................................................. 28
3.2.4 Sammanfattning ........................................................ 33

3

GVN 2013-10-16
18 av 131

Innehåll

Ds 2013:53

4

Permanentning av det fjärde tekniska året ................. 35

4.1

4.1. Första årets utvärdering – analys.................................. 36

4.2

Diskussion om alternativa organisatoriska modeller ......... 37
4.2.1 Ett separat fjärde tekniskt år .................................... 38
4.2.2 Ett fyraårigt tekniskt program ................................. 39

5

Principiella ställningstaganden ................................. 41

6

Förslag till utformning av vidareutbildning i form av
ett fjärde tekniskt år ................................................ 43

6.1

Utbildningens utformning och innehåll ............................. 44
6.1.1 Ett fristående fjärde tekniskt år ............................... 44
6.1.2 Utbildningens målgrupp........................................... 45
6.1.3 Utbildningens omfattning och garanterad
undervisningstid ........................................................ 47
6.1.4 Utbildningens förläggning ....................................... 48
6.1.5 Nationella profiler..................................................... 49
6.1.6 Ämnen, kurser och examensarbete .......................... 50
6.1.7 Individuell studieplan ............................................... 52

6.2

Behörighet och mottagande ................................................ 52
6.2.1 Behörighet och urval ................................................. 52
6.2.2 Ansökan och ansökningsförfarandet ....................... 55
6.2.3 Mottagande................................................................ 56

6.3

Examinering .......................................................................... 57
6.3.1 Gymnasieingenjörsexamen....................................... 57

6.4

Anordnande av utbildningen ............................................... 59
6.4.1 Krav för att anordna vidareutbildning ..................... 59
6.4.2 Nationellt råd ............................................................ 60

6.5

Finansiering .......................................................................... 61

6.6

Ikraftträdande ....................................................................... 63

4

GVN 2013-10-16
19 av 131

Ds 2013:53

Innehåll

7

Ekonomiska konsekvenser ........................................ 65

7.1

Statens kostnad .................................................................... 65

7.2

Skolhuvudmännens kostnad................................................ 67

8

Författningskommentarer ......................................... 69

5

GVN 2013-10-16
20 av 131

GVN 2013-10-16
21 av 131

Sammanfattning

Sedan 2011 bedrivs en försöksverksamhet i enlighet med förordning (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt
år i gymnasieskolan. Statens skolverk har utvärderat det första
årets försöksverksamhet. Utbildningsdepartementet har, med
Skolverkets utvärdering som grund, sett över förutsättningarna
för att införa vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
som ett permanent inslag i gymnasieskolan. Arbetet med översynen och förslagen redovisas i denna promemoria.
Förslaget till vidareutbildning i form av ett permanent fjärde
tekniskt år i gymnasieskolan kan sammanfattas i följande
punkter:
-

Vidareutbildningen ska bygga på teknikprogrammet men
organiseras som ett fristående år. Utbildningen leder till
en gymnasieingenjörsexamen.
Vidareutbildningen ska omfatta 900 gymnasiepoäng och
är indelad i nationella profiler. Profilernas innehåll kan
vara riktat mot olika teknikområden (branschutgångar).
Kommunala skolhuvudmän och huvudmän för fristående
gymnasieskolor som anordnar teknikprogrammet får anordna vidareutbildningen.
Utbildningen ska finansieras genom riktade statsbidrag
till anordnande huvudman.
Alla behöriga elever, oavsett bostadsort, ska ha lika tillgång till utbildningen genom att utbildningen är riksrekryterande.
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Behörig att söka till vidareutbildningen ska den vara som
har erhållit gymnasieexamen från teknikprogrammet
(eller motsvarande utbildning efter komplettering) och
antingen påbörja utbildningen terminen efter det att han
eller hon avslutat teknikprogrammet eller senast det kalenderår som han eller hon fyller 22 år. De nationella profilerna i vidareutbildningen bygger på de nationella inriktningarna i teknikprogrammet. Krav på godkänt betyg
i specificerade kurser kan förekomma.
Vid fler sökande än tillgängliga elevplatser ska urvalet
normalt göras utifrån betyg från det avslutade nationella
teknikprogrammet.

1

Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om ändring i skollagen

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)
dels att 1 kap. 12 §, 15 kap. 2, 5–8, 11, 22, 25 och 31 §§ samt
28 kap. 12 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas
ett nytt kapitel, 17 a kap., av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.

12 §
Lagen innehåller
Dessa är

-

29

kapitel.

Lagen innehåller
Dessa är

30

kapitel.

inledande bestämmelser (1 kap.),
huvudmän och ansvarsfördelning (2 kap.),
barns och elevers utveckling mot målen (3 kap.),
kvalitet och inflytande (4 kap.),
trygghet och studiero (5 kap.),
åtgärder mot kränkande behandling (6 kap.),
skolplikt och rätt till utbildning (7 kap.),
förskolan (8 kap.),
förskoleklassen (9 kap.),
grundskolan (10 kap.),
grundsärskolan (11 kap.),
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-

specialskolan (12 kap.),
sameskolan (13 kap.),
fritidshemmet (14 kap.),
gymnasieskolan (15–
17 kap.)

-

gymnasiesärskolan (18 och 19 kap.),
kommunal vuxenutbildning (20 kap.),
särskild utbildning för vuxna (21 kap.),
utbildning i svenska för invandrare (22 kap.),
entreprenad och samverkan (23 kap.),
särskilda utbildningsformer (24 kap.),
annan pedagogisk verksamhet (25 kap.),
tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell
uppföljning och utvärdering (26 kap.),
Skolväsendets överklagandenämnd och
Lärarnas ansvarsnämnd (27 kap.),
överklagande (28 kap.), och
övriga bestämmelser (29 kap.).

-

-

gymnasieskolan
17a kap.),

(15–

15 kap.

2§
Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet
och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt
deltagande i samhällslivet.
Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.
Utbildningen i gymnasieUtbildningen i gymnasieskolan ska i huvudsak bygga på skolan ska, med undantag för
de kunskaper eleverna fått i vad som följer av 17 a kap. 3 §, i
grundskolan eller i mot- huvudsak bygga på de kunsvarande utbildning.
skaper eleverna fått i grund-
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skolan eller i motsvarande utbildning.
5§
Gymnasieskolan ska vara
Gymnasieskolan ska vara
öppen endast för ungdomar öppen endast för ungdomar
som avslutat sin grundskole- som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning eller motsvarande
utbildning och som påbörjar utbildning och som påbörjar
sin gymnasieutbildning under sin gymnasieutbildning under
tiden till och med det första tiden till och med det första
kalenderhalvåret det år de kalenderhalvåret det år de
fyller 20 år eller, i fall som av- fyller 20 år eller, i fall som avses i 36 §, 21 år.
ses i 36 §, 21 år. I 17 a kap. 3 §
finns särskilda bestämmelser om
målgruppen för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt
år.
I 17 kap. 16 § andra och tredje styckena finns bestämmelser
om utbildning i gymnasieskolan för vissa elever från grundsärskolan.
Bestämmelserna om gymnasieskolan gäller bara för ungdomar
som är bosatta i landet. I 29 kap. 2–5 §§ finns ytterligare föreskrifter om bosättning och rätten till utbildning. Lag (2012:109).
6§
Ungdomar som har gått
Ungdomar som har gått
igenom en utbildning på ett igenom en utbildning på ett
nationellt program eller lik- nationellt program eller likvärdig utbildning eller har av- värdig utbildning eller har avlagt
International lagt
International
Baccalaureate (IB) är inte Baccalaureate (IB) är inte
längre behöriga för gymnasie- längre behöriga för nationella
skolan.
program och introduktionsprogram i gymnasieskolan.
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7§
Utbildningen i gymnasieskolan består av nationella program
som är yrkesprogram eller högskoleförberedande program.
I gymnasieskolan finns
I gymnasieskolan finns
också utbildning i form av också utbildning i form av
introduktionsprogram.
introduktionsprogram
och
Närmare bestämmelser om de vidareutbildning i form av ett
nationella programmen finns i fjärde tekniskt år..
16 kap. och om introduktionsNärmare bestämmelser om
programmen i 17 kap.
de nationella programmen
finns
i
16 kap.,om
introduktionsprogrammen i 17
kap. och om vidareutbildning i
form av ett fjärde tekniskt år i
17 a kap.
8§
Varje kommun ska inforVarje kommun ska inmera om de nationella pro- formera om de nationella programmen och om möjlig- grammen, om möjligheterna
heterna att få utbildning på att
få
utbildning
på
introduktionsprogram.
introduktionsprogram och om
vidareutbildning i form av ett
fjärde tekniskt år.
11 §
Utbildningen i gymnasieUtbildningen i gymnasieskolan ska, med undantag för skolan ska i huvudsak vara
gymnasial
lärlingsutbildning skolförlagd. Detta gäller dock
som avses i 16 kap. 11 §, i inte
gymnasial
lärlingsuthuvudsak vara skolförlagd. bildning som avses i 16 kap. 11
Även
introduktions- §.
Även
introduktionsprogrammen programinriktat programmen programinriktat
individuellt val, yrkesintro- individuellt val, yrkesintroduktion och individuellt alter- duktion och individuellt alternativ får utformas så att de inte nativ samt vidareutbildning som
12
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avses i 17 a kap. får utformas så
att de inte är i huvudsak skolförlagda.

22 §
Betyg ska sättas på varje avBetyg ska sättas
slutad
kurs
och
efter - på varje avslutad kurs,
genomfört
gymnasiearbete - efter genomfört gymnasiesamt i grundskolans ämnen i arbete och examensarbete, och
de fall undervisningen i dessa - i grundskolans ämnen i de fall
får
förekomma
i undervisningen i dessa får föregymnasieskolan.
komma i gymnasieskolan.
Regeringen får meddela föreskrifter om hur betygssättningen
ska gå till. Föreskrifterna får innebära undantag från bestämmelsen i 3 kap. 16 § om vem som beslutar om betyg.
25 §
Som betyg på gymnasieSom betyg på gymnasiearbetet ska någon av beteck- arbetet och examensarbetet ska
ningarna E eller F användas. någon av beteckningarna E
Om en elev har nått målen för eller F användas. Om en elev
gymnasiearbetet i examens- har nått målen för gymnasiemålen ska betyget E användas. arbetet eller examensarbetet ska
I annat fall ska betyget F betyget E användas. I annat fall
användas.
ska betyget F användas.
31 §
Ett landsting får anordna utbildningar på sådana nationella
program som avser naturbruk och omvårdnad.
Efter överenskommelse med en kommun får landstinget anordna utbildning även på andra nationella program.
Av 17 kap. 17 och 18 §§
Av första och andra styckena
följer vilken utbildning på in- och 17 a kap. 2 § följer när ett
troduktionsprogram som får landsting
får
anordna
anordnas av ett landsting.
vidareutbildning i form av ett
fjärde tekniskt år. Av 17 kap. 17
13
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och 18 §§ följer vilken
utbildning på introduktionsprogram som får anordnas av
ett landsting.
17 a kap. Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
Kapitlets innehåll
1 § I detta kapitel finns bestämmelser om
- krav för att anordna utbildningen (2 §),

-

målgrupp och syfte (3 och 4 §§),
utbildningens utformning och innehåll (5–14 §§), samt
behörighet, ansökan och mottagande (15–17 §§)

Krav för att anordna utbildningen
2 § En huvudman som anordnar teknikprogrammet får anordna
vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.
Målgrupp
3 § Vidareutbildningen ska vara öppen för den som har gått igenom
gymnasieutbildning på teknikprogrammet eller har likvärdiga kunskaper och som påbörjar vidareutbildningen terminen efter det att han
eller hon avslutat teknikprogrammet eller senast det kalenderår som
han eller hon fyller 22 år.

Syfte
4 § Vidareutbildningen syftar till en gymnasieingenjörsexamen och
ska utgöra grund för yrkesverksamhet som gymnasieingenjör.
Utbildningens utformning och innehåll
Examensmål
5 § Det ska finnas examensmål som innehåller mål för utbildningen.
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Nationella profiler
6 § Inom vidareutbildningen ska finnas särskilt profilerade utbildningsvägar (nationella profiler).
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka nationella profiler
som ska finnas. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om nationella profiler.
Utbildningens omfattning
7 § Vidareutbildningen är avsedd att genomgås på ett läsår.
Utbildningen ska bedrivas som heltidsstudier.
8 § Omfattningen av studierna anges i gymnasiepoäng. Utbildningen
omfattar 900 gymnasiepoäng varav 100 gymnasiepoäng avser ett examensarbete. För utbildningen ska det finnas en poängplan.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om poängplanen.

Garanterad undervisningstid
9 § En elev har rätt till minst 800 undervisningstimmar om
60 minuter (garanterad undervisningstid).
Ämnen och kurser
10 § För varje ämne ska det finnas en ämnesplan.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om ämnesplaner.
11 § Utbildningen inom varje ämne ges i form av en eller flera
kurser.
För varje kurs ska det anges hur många gymnasiepoäng som
kursen omfattar.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vad som krävs för att få påbörja en kurs.
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Individuell studieplan
12 § För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om den individuella studieplanen.
Rätt till ytterligare utbildning
13 § Har en elev efter avslutad kurs eller genomfört examensarbete
fått lägst betyget E, är huvudmannen inte skyldig att erbjuda ytterligare
utbildning av samma slag, om inte annat följer av föreskrifter meddelade med stöd av andra stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vad som krävs för att gå om en kurs.
Gymnasieingenjörsexamen
14 § För elever som har fått godkända betyg från en fullständig
vidareutbildning ska en gymnasieingenjörsexamen utfärdas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om gymnasieingenjörsexamen.
Behörighet, ansökan och mottagande
Behörighet
15 § För behörighet till vidareutbildningen krävs, utöver vad som
föreskrivs i 3 §, gymnasieexamen från teknikprogrammet eller likvärdiga kunskaper.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om behörighetsvillkor.
Ansökan och ansökningsförfarande
16 § I en ansökan till vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
ska anges vilken nationell profil och vilken utbildningsanordnare ansökan avser. Avser ansökan mer än en utbildning ska den sökande
ange i vilken ordning han eller hon önskar komma ifråga.
Ansökan ska ges in till den sökandes hemkommun. Om en in-
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kommen ansökan avser en utbildning som anordnas av en annan
huvudman, ska ansökan omedelbart sändas vidare till denne.
Beslut om behörighet och mottagande
17 § Huvudmannen för den sökta utbildningen prövar om en
sökande är behörig och om den sökande ska tas emot.
En offentlig huvudman ska ta emot alla behöriga sökande till utbildningen i första hand (riksrekrytering). Av 15 kap. 33 § första
stycket följer att motsvarande gäller huvudmän för fristående skolor.
28 kap.

12 §
Beslut av en kommun eller ett landsting får överklagas hos
Skolväsendets överklagandenämnd i fråga om
1. barns mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap. 5 §,
2. uppskjuten skolplikt enligt 7 kap. 10 § andra stycket,

3. skolpliktens förlängning enligt 7 kap. 13 § eller
skolpliktens upphörande enligt 7 kap. 14 §,
4. mottagande av en elev från en annan kommun enligt 9
kap. 13 §, 10 kap. 25 1 eller 11 kap. 25 §,
5. åtgärder enligt 10 kap. 29 § tredje stycket för en elev
som inte bor hemma,
6. placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavare
önskar enligt 9 kap. 15 § andra stycket, 10 kap. 30 §
andra stycket, 11 kap. 29 § andra stycket eller 19 kap. 19
§ andra stycket,
7. behörighet eller mot7. behörighet eller mottagande i första hand
tagande i första hand
enligt 16 kap. 36 § eller
enligt 16 kap. 36 §,
mottagande enligt 17
mottagande
enligt
kap. 14 § när det gäller
17 kap. 14 § när det
en utbildning i gymgäller en utbildning i
nasieskolan som utgymnasieskolan som
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formats för en grupp
elever,

utformas för en grupp
elever eller mottagande
enligt 17 a kap. 17 §,

8. tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan enligt
18 kap. 8 § andra stycket,
9. mottagande till kommunal vuxenutbildning enligt
20 kap. 13 §, 14 § andra stycket eller 22 §, till särskild
utbildning för vuxna enligt 21 kap. 7 § tredje stycket
eller till utbildning i svenska för invandrare enligt
22 kap. 15 §,
10. upphörande av utbildningen för en elev i kommunal
vuxenutbildning enligt 20 kap. 9 § andra stycket, i särskild utbildning för vuxna enligt 21 kap. 9 § andra
stycket eller i utbildning i svenska för invandrare enligt
22 kap. 16 § andra stycket,
11. att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning enligt
20 kap. 9 § tredje stycket, särskild utbildning för vuxna
enligt 21 kap. 9 § tredje stycket eller utbildning i
svenska för invandrare enligt 22 kap. 17 §,
12. åtagande om interkommunal ersättning enligt 20 kap.
21 § tredje stycket, eller rätt till utbildning eller annan
verksamhet för någon som avses i 29 kap. 2 § andra stycket
3.
Beslut som avses i första stycket 1, 4 och 7−12 får överklagas
endast av barnet, eleven eller den sökande.
________________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 och tillämpas på utbildning
som påbörjas efter den 1 juli 2015.
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2.1

Teknisk utbildning – historik

Under 1970- och 1980-talen reformerades gymnasieskolan och
de tidigare skolformerna yrkesskola, fackskola och gymnasieskola sammanfördes till en sammanhållen gymnasieskola
(Lgy70). Den fyraåriga tekniska linjen växte i popularitet och
antalet elever fördubblades från början av 1970-talet till 1980talets mitt. I slutet av 1980-talet fanns ca 13 000 elever i den tekniska linjens årskurs 1. Den fyraåriga tekniska gymnasieutbildningen var vid 1980-talets slut den i särklass största producenten
av teknisk kompetens på mellannivå då ca 10 000 gymnasieingenjörer utbildades per år.
Under 1980-talet kom den tekniska utbildningen att bli föremål för analys och debatt. Den snabba tekniska utvecklingen
med bl.a. informationsteknologins genombrott skapade förutsättningar för en strukturell utveckling mot ett ökat kunskapsoch tjänsteinnehåll i produktion och produkter. Internationella
jämförelser av den tekniska utbildningen visade att många länder,
utöver en lång civilingenjörsutbildning, hade en mellaningenjörsutbildning inom högskolan som byggde på ett treårigt allmänt gymnasium. Från många håll inom näringslivet kom propåer om att den svenska tekniska utbildningen på mellannivå
behövde förstärkas.
År 1987 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att belysa den
framtida inriktningen, omfattningen och organisationen av den
svenska tekniska utbildningen på mellannivå. I gruppens slut19
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rapport Samordnad ingenjörsutbildning på mellannivå (Ds
1988:20) föreslogs en förstärkt utbildning för ingenjörer på
mellannivå som innebar att en tvåårig teknisk ingenjörsutbildning inrättades inom högskolan. Denna skulle ersätta det fjärde
året av fyraåriga tekniska linjen inom gymnasieskolan. Genom
riksdagens beslut 1989 med anledning av propositionen
1988/89:90 om ingenjörsutbildning startades en successiv nedtrappning av det fjärde året på den fyraåriga tekniska linjen till
förmån för en tvåårig högskoleingenjörsutbildning.
Genom införandet av programgymnasiet vid 1990-talets
början upphörde den tekniska utbildningen som egen studieväg i
gymnasieskolan och i stället inrättades en teknisk gren inom det
naturvetenskapliga programmet. Detta visade sig vara negativt
för elevrekryteringen till den tekniska gymnasieutbildningen och
hösten 2000 återinfördes ett tekniskt program i gymnasieskolan.
Parallellt med avvecklingen av den fyraåriga tekniska linjen
påbörjades viss försöksverksamhet med en kortare teknikerutbildning. Försöksverksamheten omvandlades i början av 1990talet till reguljär påbyggnadsutbildning inom kommunal
vuxenutbildning men kom aldrig att få den betydelse och volym
som var avsedd. Utbildningarna avvecklades i samband med att
påbyggnadsutbildningarna reformerades år 2005.
Under tioårsperioden 1997–2007 kom intresset för ingenjörsutbildningarna inom högskolan att reduceras kraftigt. Civilingenjörsutbildningen hade drygt 12 000 förstahandssökande
toppåret 1997 för att därefter tappa sökande till knappt
8 000 sökande år 2007. För högskoleingenjörsutbildningen sjönk
antalet förstahandssökande från ca 9 000 år 1997 till drygt 3 000
sökande år 2007. Genom olika insatser för att öka intresset för
naturvetenskap och teknik har dock antalet sökande ökat de
senaste åren. Antalet sökande till högskoleingenjörsutbildningen
har ökat med ca 2000 sedan 2007 medan antalet sökande till civilingenjörsutbildningen har återgått till 1997 års nivå. Regeringen
har därför i budgetpropositionen för år 2013 föreslagit en utökning av antalet utbildningsplatser inom både civil- och högskoleingenjörsutbildningarna.
20
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Behovet av ett fjärde tekniskt år –
arbetsmarknadsprognoser

Gymnasieutredningen pekade i sitt betänkande Framtidsvägen –
en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27) på behovet av ett
fjärde tekniskt år inom teknikområdet som främst skulle förbereda för direkt inträde på arbetsmarknaden, t.ex. som arbetsledare inom industriell och teknisk produktion. Utredningen
bedömde att det fanns ett behov av en teknisk kompetensnivå
mellan operatörsnivån (gymnasieutbildade) och ingenjörsnivån,
dvs. att det fanns ett behov av gymnasieingenjörer.
I departementspromemorian Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G), som ligger till grund för den nu pågående försöksverksamheten, redovisades de bedömningar och
prognoser som Arbetsförmedlingen (AF), Konjunkturinstitutet
(KI), Statistiska Centralbyrån (SCB) m.fl. gjorde av arbetsmarknaden för personer med teknisk kompetens. Gemensamt i de
olika institutens bedömningar av framtidens behov var att många
äldre personer med ingenjörsutbildningar kommer att pensioneras inom en 15-årsperiod, vilket kan leda till ökad efterfrågan
inom fältet.
En uppdatering av prognosinstitutens senaste bedömningar
visar att bilden av den framtida arbetsmarknaden för gymnasieingenjörer är densamma som när försöksverksamheten startade.
Det bedöms således finns en framtida arbetsmarknad för tekniskt utbildade personer i skiktet mellan gymnasieskolans yrkesprogram och högskolans ingenjörsutbildningar.
I SCB:s rapport Trender och prognoser 2011, publicerad i
januari 2012, anges att tillgången på gymnasie- och högskoleingenjörer väntas minska kraftigt till år 2030 på grund av pensionsavgångar. År 2030 väntas efterfrågan på gymnasie- och högskoleingenjörer överstiga tillgången med cirka 50 000 personer.
I rapporten Var finns jobben? Bedömning för 2012 med en
långsiktig utblick (Ura 2012:1) beskriver Arbetsförmedlingen
främst arbetsmarknaden för de närmaste åren men verket
kommenterar även arbetsmarknaden på lite längre sikt. Inom
21
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teknikområdet beskrivs en fortsatt brist på arbetskraft. I rapporten anges att på fem–tio års sikt ökar rekryteringsproblemen.
Som orsak anges att trots ett ökat antal teknikutbildningar utbildas för få för att svara mot efterfrågan.
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3.1

Införandet av försöksverksamheten samt dess
innehåll och omfattning

Statens skolverk fick den 3 december 2009 regeringens uppdrag
att utreda och lämna förslag till innehåll och utformning av ett
framtida fjärde år byggt på teknikprogrammet (dnr
U2009/6853/G). Som nämnts i avsnitt 2.2 utarbetade en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet en departementspromemoria med förslag till en försöksverksamhet, vilken remitterades
den 1 mars 2010. Uppdraget till Skolverket utökades därefter i
april samma år genom en ändring av Skolverkets regleringsbrev
till att omfatta förslag till innehåll och utformning av ett fjärde år
som kunde genomföras som försöksverksamhet med start
hösten 2011. Uppdraget redovisades i en rapport i november
2010 (dnr U2010/7398/G). Departementspromemorian och
Skolverkets redovisning ligger till grund för förordningen
(2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i
gymnasieskolan (i det följande benämnd förordningen om försöksverksamhet). Enligt förordningen ska Skolverket senast den
1 december varje år som försöksverksamheten pågår, med början
2012, redovisa omfattning och vunna erfarenheter av försöksverksamheten till Regeringskansliet (15 § andra stycket). För
utbildningen ska det finnas ett nationellt råd som Statens skolverk ska ansvara för. Det nationella rådet ska bistå Skolverket
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med utformning och uppföljning av utbildningen (5 § förordningen om försöksverksamhet).
I försöksverksamheten erbjuds det fjärde tekniska året som
ett fristående år, vilket inte är en formell del av det tekniska programmet. Vidareutbildningen erbjuds med profilerna Informationsteknik, Innovation och produktion och Samhällsbyggande.
Inom profilerna kan olika utgångar väljas.
I försöksverksamheten gäller maximal frivillighet för deltagande för såväl anordnande skolhuvudmän som för sökande
elevers hemkommuner. Det är frivilligt för skolhuvudmän att
ansöka om deltagande i försöket och erbjuda utbildningen, men
det är också frivilligt för andra kommuner att betala för deltagande elever. Denna frivillighet är en konsekvens av att de
statliga bidragen inte täcker hela kostnaden för utbildningen i
försöket, vilket innebär att kommunerna enligt den kommunala
finansieringsprincipen inte kan åläggas att ta på sig ökade utbildningskostnader. Denna finansieringsprincip innebär att staten
inte bör införa nya obligatoriska utgifter för kommuner och
landsting utan medföljande finansiering.
Inför hösten 2011 ansökte 54 skolor om att få starta utbildning inom försöksverksamheten och Skolverket fördelade tillstånd till 10 skolor med sammanlagt 300 platser. Hösten 2011
deltog 157 elever i de utbildningar som startade, varav 155 elever
fullföljde utbildningen. Samtliga platser blev således inte tillsatta
i den första omgången vilket delvis kan förklaras av den korta
tiden för marknadsföring och att det var frivilligt för hemkommunen att betala för en elev som sökte det fjärde tekniska
året i en annan kommun. Inför hösten 2012 har ytterligare
10 skolor beviljats tillstånd att starta med totalt 254 elevplatser.
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Närmare om försöksverksamhetens omfattning
samt resultat och erfarenheter från
försöksverksamhetens första år

Nedan redovisas omfattning, resultatet och erfarenheter av försöksverksamhetens första läsår baserat på material från Skolverket inklusive den av Skolverket den 19 oktober 2012 redovisade rapporten enligt 15 § förordningen om försöksverksamhet
(dnr U2012/5885/GV).
3.2.1

Omfattning av försöksverksamheten

Till det första året fick Statens skolverk in 54 ansökningar fördelade enligt följande:
Profiler

Antal
Antal
skolor
skolor
som sökte som beviljats

Innovation och
produktion

39

5

Informationsteknik

14

3

Samhällsbyggande

6

2

Utgångar

Konstruktion och
produktion
Produktion
och
automation
Infrastruktur
Mjukvarudesign
Produktionsledning
Installation VVS
Elkonstruktion
Totalt

Antal
elevplatser

90
50
40
40
34
13
13
280
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44

9

250

10

1

30

Antagna till utbildningen
Antalet elever som påbörjade utbildningen hösten 2011 motsvarar 56 procent av beviljat antal platser, totalt 157 elever för de
tre profilerna. Förklaringen till att platserna inte fylldes är bl.a.
att utbildningen inte var känd bland eleverna tidigare, att de allra
flesta elever vid tillfället för Statens skolverks beslut redan hade
gjort sitt val av eftergymnasial utbildning men också att hemkommunerna har rätt att neka till att betala för det fjärde tekniska året samt att ungdomar som var äldre än den övre åldersgränsen för gymnasieskolan inte kunde mottas.
SAMTLIGA PROFILER
Totalt antal

Män
119

Samtliga
Procentuell fördelning

76 %

Profil
Antal

157
24 %

Informationsteknik
Män
Kvinnor
26
1

Samtliga

27

Procentuell fördelning

96 %

Profil
Antal

Samhällsbyggande
Män
Kvinnor
60
23

Samtliga
Procentuell fördelning

72 %
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Innovation och
produktion
Män
33

Profil
Antal
Samtliga

Kvinnor
14
47

Procentuell fördelning

70 %

30 %

Fördelningen mellan män och kvinnor i utbildningen är jämnare
i försöksverksamheten än på det treåriga teknikprogrammet,
trots att profilen informationsteknik bara lockat en kvinna.
3.2.2

Resultat – arbetsmarknadsinträde

Av de 83 elever som valde profilen samhällsbyggande hösten
2011 hade 72 (87 procent) arbete den 30 september 2012. Merparten hade en provanställning, vilket är det normala inom
branschen. Det absolut övervägande antalet hade också sådana
jobb där det krävs en utbildning motsvarande gymnasieingenjörsutbildningen. Det förefaller som om byggbranschens vana
såväl att hantera praktik inom arbetsplatsförlagt lärande (APL)
som att ta hand om avgångselever från gymnasieskolan också
kommit eleverna på gymnasieingenjörsutbildningen till del.
De elever som utbildat sig i informationsteknik har inte på
samma sätt en homogen bransch som utbildningen riktar sig
mot, varför de i mycket större utsträckning själva måste ta
initiativ till att få ett arbete. Av de 25 eleverna på profilen hade
14 (56 procent) arbete den 30 september 2012. Av de 47 eleverna
som gick profilen innovation och produktion hade, vid samma
tid, 34 arbete (72 procent).
Sammantaget innebär det att 120 av de 155 nya gymnasieingenjörerna är i arbete, dvs. 77 procent av alla elever.
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Erfarenheter

Igångsättandet

För att kunna starta försöksverksamheten 2011 blev tiden för
Skolverkets och skolornas förberedelser och marknadsföring
relativt kort. Av rapporten framgår att olika skolor och utbildningar lyckats olika bra och att utvecklingsarbete kvarstår.
Att inte utbildningarna blev fulltecknade får tillskrivas bl.a.
den korta tid skolorna haft till förberedelse och marknadsföring,
att elevernas hemkommuner har haft möjlighet att neka interkommunal ersättning samt att många elever söker flera utbildningar för att hålla alla dörrar öppna och i ett sent skede väljer
den utbildning som de prioriterar högst.

Förkunskaper
Av 8 § förordningen om försöksverksamhet framgår att behörig
sökande till det fjärde tekniska året är den som har slutbetyg från
ett fullständigt teknikprogram, liknande specialutformat program eller motsvarande utbildning med betyget lägst Godkänt i
minst 2 250 gymnasiepoäng. Vidare preciseras några kurser som
eleven måsta ha minst godkända betyg i. Däremot krävs inga
specifika tekniska kurser (profilkurser) för att bli behörig till de
olika profiler som finns i det fjärde tekniska året. Det innebär att
samtliga teknikelever, oavsett vilka kurser i teknik de läst inom
de tre åren, har getts tillträde till försökets samtliga profiler.
Detta har i en del fall inneburit svårigheter för både lärare och
elever. Vissa elever i klassen kan ha läst flera kurser tidigare inom
det specifika teknikområdet, medan andra helt saknat sådana
förkunskaper. Särskilt tydligt har detta varit för CAD-kurser där
vissa elever ”suttit av” kursen medan andra haft svårigheter att
hänga med.
De skilda förkunskaperna har inneburit olika stora problem
inom olika profiler. Inom IT-profilerna är elevernas dataintresse
viktigare än formella förkunskapskrav i form av vissa kurser.
Inom profilen Samhällsbyggande betonas däremot att förkunskaperna är viktiga. Flera skolor upplever svårigheter med
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elevernas skiftande förkunskaper och erfarenheter. Någon skola
har därför beslutat att ge eleverna i årskurs 3 vissa specifika
byggtekniska kurser som förberedelse för det fjärde tekniska
året.

Strukturella ramar

Inom försöket är det fjärde tekniska året öppet endast för elever
som kommer direkt från årskurs 3. Konstruktionen har diskuterats och samtliga skolor tycker att det borde vara möjligt att
göra ett studieuppehåll mellan årskurs 3 och det fjärde tekniska
året. Det skulle öka rekryteringsbasen och ge eleverna möjlighet
att resa, arbeta och återkomma till utbildning efter att de upptäckt att mer utbildning vore bra för den verksamhet de ägnat sig
åt.
Kursutlägget varierar mellan skolorna. Vissa tillämpar blockläggning, andra fördelar kurserna över hela utbildningstiden. Här
finns möjlighet till utveckling genom att skolorna tar del av
varandras erfarenheter. Skolor som hittat bra modeller kan utgöra inspiration för andra.
Inför framtiden lyfts även frågor om de olika profilernas
innehåll. Några profiler tycks behöva en översyn för att bättre
svara mot branschernas behov.

Arbetsplatsförlagt lärande
Eleverna uppfattar sin praktik, APL, som den allra mest värdefulla delen av utbildningen. Överlag tycker också företagen att
samarbetet med skolorna kring APL-delen har fungerat bra
eftersom man ofta haft etablerade kontakter med skolorna sedan
tidigare.
En skola med profilen Informationsteknik har haft betydande
svårigheter att hitta APL-platser. Utlovade platser har dragits
tillbaka. Statens skolverk har därför tydliggjort kraven på garanterade APL-platser inför ansökan om deltagande i försöket
hösten 2012.
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APL-perioderna förläggs olika på skolorna. Majoriteten har
fördelat de tio–tolv veckorna på två eller tre perioder med
tyngdpunkten på slutet av utbildningen. Flera skolor har en kort
APL-period i början av hösten som en arbetsintroduktion. Det
har varit uppskattat av företag. Ett par skolor har koncentrerat
hela APL-perioden till våren. En längre APL-period på våren har
uppskattats av alla, särskilt av eleverna.

Handledning
Handledningen från företagen har oftast fungerat väl. I försöket
finns skolor med väl utbyggd handledarutbildning. Ofta har man
använt handledarutbildning som utvecklats tidigare. För andra
skolor finns behov av att vidareutveckla samarbetet med företagen kring APL-verksamheten inklusive handledarutbildning.
Företagen efterfrågar klara instruktioner om vad som förväntas
av dem och handledaren. Eleverna svarar i enkäten att de är nöjda
med den handledning de fått på före-tagen, men skulle också
uppskattat mer företagsanknutet arbete, en ännu tätare kontakt
med handledare och feedback på sitt arbete.

Examensarbete
De flesta eleverna har utfört sina examensarbeten enskilt och i
samarbete med företagen, oftast under den sista APL-perioden. I
flera fall har företaget kommit med projektförslag, inte sällan
uppdrag som ändå skulle göras på företaget. Detta, att arbetet
kommit till nytta, har särskilt uppskattats av eleverna. Hur ett
examensarbete kan se ut och redovisas har diskuterats på de
flesta skolor. Några skolor efterlyser tydligare styrdokument
och en exempelbank. Några skolor kopplar ihop examensarbetet med någon annan kurs, t.ex. kursen Gymnasieingenjören
i praktiken. I de flesta fall har redovisningen skett på skolan och
företagen har bjudits in.
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Kursutbud och läromedel
Lärarna är generellt nöjda med kursutbudet. Även eleverna har
uppfattat kurserna som intressanta. När det gäller innehållet är
eleverna på IT-profilen mest nöjda. Dessa elever anser sig ha haft
störst möjlighet att påverka innehåll och upplägg. Övriga elever
kommenterar innehållet med att det behövs stödmaterial för
lärarna för att innehållet ska bli tydligt nog för eleverna. En skola
tycker att kursutbudet är för magert för att ge alla nödvändiga
kunskaper. En annan pekar på att det är svårt att anpassa kursinnehållet till företagens verksamhet. Flera produktionsbolag är
därför positiva till att låta lärare komma till företagen och praktisera, något som även lärarna är positiv inställda till.
Den för alla elever gemensamma kursen Gymnasieingenjören
i praktiken har uppfattats som mycket bra av lärare och företag,
men fått blandat mottagande av eleverna. Den behandlar ekonomi, juridik, gruppdynamik och arbetsmiljö. Några elevgrupper
tycker att det är den bästa kursen, andra tycker att den varit för
teoretisk och efterlyser mer praktiska inslag. Ofta undervisar
flera lärare på kursen för att det ska finnas spetskompetens inom
de olika områdena. Några skolor genomför kursen separat
medan andra integrerar innehållet i andra kurser. Att hitta den
rätta nivån på kursen har flera skolor lyft fram som ett problem.
Flera lärare menar att det behövs mer erfarenhet av kursen för
att de ska kunna göra ett bra upplägg på kursen.
Läromedel som är specifikt avpassade för det fjärde tekniska
året saknas i många kurser. Lärarna hämtar material från internet
och från andra utbildningar. Inom bl.a. IT-området finns etablerade nätverk där ämnesinnehåll, kursmål etc. kan diskuteras.
Även inom andra ämnesområden efterlyses liknande nätverk.

Profilkurser
Inom de olika profilerna läser eleverna specifika kurser beroende
på vilken utgång (teknikområde) de vill ägna sig åt. På skolorna
har kurserna mötts av olika grad av uppskattning från eleverna,
lärarna och företagen. Generellt tycks El- och VVS-inrikt-
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ningarna inom Samhällsbyggnadsprofilen ha haft störst problem
med att anpassas till elevgrupp och branschkrav. Här tycks en
översyn av utbildningsinnehåll och utformning behöva göras
inför framtiden så att utbildningen verkligen svarar mot
branschernas krav och behov. Inom andra områden, t.ex. ITprofilerna, tycks utbildningen bättre svara mot elevernas intressen och branschernas behov.
Av Skolverkets uppföljning framgår att det finns ett behov av
att mellan elever och lärare lokalt diskutera olika kursers innehåll
och utformning. Ett ökat utbyte av erfarenheter mellan försöksskolorna skulle kunna bidra till ett fortsatt utvecklingsarbete
lokalt. Inför en eventuell permanentning av det fjärde tekniska
året visar också erfarenheterna från det första försöksåret att en
översyn av de olika profilerna och deras innehåll är nödvändig.
Möjligen bör vissa profiler förändras för att bättre svara mot
branschernas behov eller så kan en översyn visa att någon
bransch bör lösa sin kompetensförsörjning genom andra utbildningar än det fjärde tekniska året. Här har det nationella programrådet en central uppgift tillsammans med Statens skolverk.
Deltagarna i det nationella rådet representerar de branscher utbildningen vänder sig till och bistår Skolverket med utformning
och uppföljning av utbildningen (5 § förordningen om försöksverksamhet).

Arbetsmarknad
Generellt sett är bedömningen att arbetsmarknaden är i stort
behov av gymnasieingenjörer. Många företagare har uttryckt
”äntligen” i intervjuerna. Tillverkningstekniska företag säger att
fjärdeårseleverna passar bra som produktionstekniker, produktionsplanerare, projektledare, inköpare och systemtekniker,
även om den ekonomiska situationen just nu gör det svårt för
företagen att nyanställa. Inom Samhällsbyggnadsområdet är
samordnings- och logistikingenjörer några yrken som lyfts fram
som lämpliga för dessa elever. Byggbranschen pekar på behov av
arbetsledare, kalkylatorer, projektledare och mängdberäknare.
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IT-branschen pekar på behovet av webbdesigners och systemvetare. Ett av de stora företagen inom telekombranschen säger
sig ha fått valuta för deltagandet då verksamheten är så konkret
att den lämpar sig väl för fyraårseleverna. Även landsting har
visat intresse för elevgruppen.
3.2.4

Sammanfattning

Erfarenheterna från det första året är positiva. Eleverna är i allmänhet nöjda med den utbildning de fått, särskilt betonar de
betydelsen av APL. Genomströmningen är också god. I
september 2011 hade 157 elever påbörjat utbildningen och våren
2012 fick 155 elever, motsvarande 99 procent, examensbevis.
Även andelen elever som fått arbete är hög. Den 30 september
2012 var 120 av de 155 nya gymnasieingenjörerna i arbete, vilket
motsvarar 77 procent. Övriga examinerade har antingen valt att
studera vidare, ta ett sabbatsår eller göra något annat.
Företagen är generellt sett nöjda med utbildningen, men betonar
vikten av att skolorna engagerar sig och stöttar företagen inför
och under APL-perioderna.
Skolorna har i flera fall tvingats säga nej till sökande från
andra kommuner, eftersom hemkommunen inte förklarat sig
villig att stå för kostnaden för utbildningen, och till sökande som
är äldre än åldersgränsen för gymnasieskolan. Detta har påverkat
rekryteringen negativt och är en delförklaring till att utbildningen inte fylldes till mer än knappa 60 procent det första
året.
Skolorna är nöjda med det stöd Statens skolverk gett och vill
fortsätta samverka under Skolverkets ledning. Man efterfrågar
fler nationella insatser i marknadsföringen av utbildningen.
Att eleverna har läst olika kurser på gymnasieskolans teknikprogram gör att några elever har tvingats läsa samma kurs två
gånger. Skolorna och det nationella rådet har olika uppfattning
om hur omfattande förkunskapskraven ska vara. Konsekvenserna av omfattningen av förkunskapskrav måste belysas ytter-
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ligare inför en eventuell permanentning av det fjärde tekniska
året. Skolverkets uppfattning är att en översyn över beslutade
profiler och utgångar också behöver göras.
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Det ideala vid en utvärdering av en försöksverksamhet är
naturligtvis att material från hela försöksperioden kan ligga till
grund för de slutsatser som dras om försökets resultat. När det
gäller nu aktuell försöksverksamhet finns dock en rad skäl för att
redan nu påbörja en utvärderingsprocess som kan ge indikationer
på om försöket svarar mot de ambitioner som knutits till verksamheten. Deltagande skolor efterfrågar tidiga besked om framtiden för att våga investera i personal, lokaler och utrustning.
Vidare påverkar möjligheten att kunna gå ett fjärde år elevernas
studieval i de tidigare årskurserna. Själva beslutsprocessen och
genomförandeperioden avseende en permanentning är också så
lång att det inte finns skäl att förlänga beslutsprocessen mer än
nödvändigt.
Tidigast möjliga tidpunkt för nödvändiga riksdagsbeslut och
efterföljande förordningsbeslut bedöms vara våren 2014. Det
innebär att de första eleverna som vid tiden för gymnasievalet
kan göra programval byggda på information om hur det reguljära
fjärde tekniska året är utformat och hur regelverket kring utbildningen ser ut, är de som börjar gymnasiestudierna hösten 2015.
Dessa elever börjar det fjärde tekniska året hösten 2018, dvs. om
sex år. Om modellen med ett fristående fjärde tekniskt år väljs
skulle elever kunna påbörja utbildning på ett reguljärt fjärde
tekniskt år från och med höstterminen 2015.
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4.1. Första årets utvärdering – analys

I avsnitt 3 finns en sammanfattning av de resultat och erfarenheter som Statens skolverk har rapporterat om gällande försöksverksamhetens första år. Grundmaterialet för denna rapport är av
naturliga skäl begränsat. Å andra sidan har samtliga deltagande
skolor besökts och det har hållits möten och intervjuer med
elever, skolpersonal och företagsrepresentanter. Vår bedömning
är därför att Skolverkets uppföljning och utvärdering av det
första försöksåret kan utgöra grund för vissa ställningstaganden.
Fortsatt uppföljning av försökets andra verksamhetsår får visa
om våra ställningstaganden från första försöksåret står sig över
tid. De slutsatser som kan dras av rapporten är följande.
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Utbildningen har uppfattats positivt av såväl elever,
lärare som deltagande företag. Genomströmningen har
varit mycket god och en stor andel elever har fått arbete
direkt, trots den lågkonjunktur som nu råder.
Skolor har visat stort intresse för utbildningen, men det
första året har inte resulterat i det antal elever som har
varit möjligt på grund av bl.a. kort rekryteringstid,
hemkommunernas möjlighet att neka ersättning och att
sådana elever som har passerat den övre åldersgränsen för
att mottas i gymnasieskolan inte har kunnat tas emot. I
en permanent verksamhet måste alla elever ha samma
möjlighet att bli mottagna till utbildningen och sökande
som är äldre än den övre åldersgränsen för gymnasieskolan måste ges möjlighet att tas emot.
En översyn av utbildningens profiler, utgångar och
kurser behöver göras i samarbete med branscherna (dess
representanter i det nationella programrådet vid
Skolverket) innan ett permanent fjärde år införs i
gymnasieskolan.
Huvudmännen behöver ytterligare tid för att utveckla
undervisningen med avseende på ämnesinnehåll,
ämnessamverkan och undervisningsmetoder, inte minst
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hur det arbetsplatsförlagda lärandet kan integreras med
det
övriga
lärandet.
Skolverket
kan
under
försöksperioden spela en betydelsefull roll som
utvecklingsstöd och erfarenhetsmäklare mellan skolorna.
Givet de förutsättningar som fanns vid försöksverksamhetens
start ger utvärderingen en klart positiv bild av verksamheten. Det
finns naturliga förklaringar till de relativt låga elevtalen, faktorer
som åtminstone delvis försvinner vid en permanentning av det
fjärde tekniska året. Vidare är huvudintrycket av utvärderingen
att utbildningsinnehåll och genomförande fungerat väl, men för
några utbildningsinriktningar tycks en förnyad branschkontakt
vara nödvändig. Det får ses som naturligt att en försöksverksamhet med en ny utbildning inte från början hittat sin bästa utformning. Detsamma gäller det lokala genomförandet. Uppföljningen visar att lärare och skolor har lagt upp och genomfört
utbildningen på olika sätt och med skiftande resultat. Här finns
det en utvecklingspotential och utrymme för lokalt utvecklingsarbete byggt på bl.a. samverkan mellan försöksskolorna. Skolverket genomför uppskattade träffar med försöksskolorna och
bör under den fortsatta försöksperioden axla rollen som stödresurs för det lokala utvecklingsarbetet.
Utbildningsdepartementet anser att uppföljningen och utvärderingen av det första försöksåret visar att utbildningen i allt
väsentligt fungerat väl givet de förutsättningar som gällt och att
arbetet mot en permanentning av verksamheten bör fortsätta.

4.2

Diskussion om alternativa organisatoriska
modeller

Historiskt och erfarenhetsmässigt finns två olika huvudalternativ, när en modell för en ny fyraårig teknisk gymnasieutbildning
diskuteras. Det är dels den sammanhållna fyraåriga tekniska
linjen som avvecklades i början av 1990-talet, dels den nuvarande
försöksmodellen med ett fristående tekniskt år. Denna senare
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modell har också tidigare förekommit i gymnasial utbildning i
form av högre specialkurser och påbyggnadsutbildningar. Båda
modellerna har för- och nackdelar vid en jämförelse. Nedan
följer en kortfattad summering av hur de två modellerna skulle
kunna användas för den nya fyråriga tekniska utbildningen i
gymnasieskolan.
4.2.1

Ett separat fjärde tekniskt år

Alternativet med ett separat fjärde år innebär att ett fjärde
tekniskt år införs i gymnasieskolan som en fristående utbildning
som leder till en gymnasieingenjörsexamen. Det fjärde tekniska
året är formellt inte en del av det tekniska programmet. Nuvarande försöksverksamhet har ett sådant upplägg. Modellen
innebär att alla program i gymnasieskolan är intakta men att
gymnasieskolan utökas med en valmöjlighet för de elever som
avslutat teknikprogrammet. Det fjärde tekniska året är sökbart
för den som uppfyller behörighetskraven, men någon garanti för
att bli antagen till det fjärde tekniska året lämnas inte. Antalet
elevplatser hos anordnande skolor utgör den möjliga volymen.
Modellen innebär att principen om lika tillgång till
utbildningen får ett större genomslag i praktiken än när det
gäller ett sammanhållet fyraårigt program. Eftersom modellen
kombineras med riksrekrytering blir alla elever, oavsett
bostadsort, förstahandssökande och alla som uppfyller kraven
för inackorderingstillägg, dvs. ekonomisk kompensation för
merkostnader som uppkommer som en konsekvens av att eleven
går i skola på annan ort, får samma möjlighet till sådant stöd.
Ytterligare en fördel med modellen är att en elev som vill gå ett
fjärde tekniskt år som inte ges på hemorten inte behöver flytta
till en annan ort omedelbart efter grundskolan utan först efter
att ha slutfört det tredje gymnasieåret.
En annan fördel är att modellen erbjuder en anordnare en
större flexibilitet jämfört med en modell med ett sammanhållet
fyraårigt program, då åtagandet att erbjuda det fjärde tekniska
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året inte ligger tre–fyra år fram i tiden. Modellen har därmed
kortare startsträcka för att erbjudas lokalt. Modellen kan antingen genomföras på grundval av en ansökan från skolorna om
att få anordna utbildningen och med ett begränsat antal utbildningsplatser eller med samma frihet för huvudmännen att anordna utbildningen som när det gäller nationella program.
Modellen har prövats i försöksverksamheten och fungerar väl.
Vidare har detta alternativ förmodligen större möjlighet att justeras till innehåll och utformning i enlighet med teknikutvecklingen inom de olika branscherna jämfört med en modell där
det fjärde tekniska året är en del av ett program. Slutligen skulle
elever kunna påbörja utbildning inom ramen för ett fristående
fjärde tekniskt år redan hösten 2015.
4.2.2

Ett fyraårigt tekniskt program

Modellen för ett flexibelt fyraårigt tekniskt program är den
tidigare så populära fyraåriga tekniska linjen. Teknikprogrammet
anordnas i dag på ett stort antal skolor (265 skolor läsåret
2011/12). Om det införs en möjlighet att göra programmet fyraårigt är det troligt att endast en mindre del av dessa, under en
inledningsfas, kommer att erbjuda ett fjärde år. Övriga kommer
sannolikt att erbjuda bara de tre första åren av programmet.
Flexibiliteten ligger i att programmet har två utgångar. De tre
första läsåren resulterar i en gymnasieexamen som, i likhet med
dagens tekniska program, ger behörighet till högskolan, främst
till tekniska utbildningar. Elever som väljer att gå vidare till det
fjärde tekniska året erhåller därutöver en gymnasieingenjörsexamen efter det fjärde tekniska året. Modellen erbjuder därigenom en möjlighet för eleven att, i likhet med modellen med ett
fristående fjärde år, skjuta upp valet mellan högskola och det
fjärde tekniska året till årskurs tre. Modellen innebär också att
eleven är garanterad det fjärde tekniska året när man en gång
blivit antagen till en skola som erbjuder alla fyra årskurserna,
förutsatt att nuvarande regelverk även ska gälla detta program.
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För elever som går på en skola med ett treårigt teknikprogram
och som inte erbjuder det fjärde tekniska året blir situationen en
annan. Då måste eleven ansöka om att bli antagen till det fjärde
tekniska året på en annan skola, vilket kan ske i mån av plats.
Alternativet är att redan inför årskurs 1 söka sig till en skola som
erbjuder alla de fyra åren.
Nu aktuell modell erbjuder eleven två utgångar, både mot
högskolan och mot arbetslivet. Modellen innebär ingen återvändsgränd utan håller vidare studiemöjligheter öppna. För utbildningsanordnaren bör rimligen samma regler gälla för att erbjuda programmet som för övriga program. Det innebär att det
är frivilligt att erbjuda programmet med tre eller fyra årskurser
eller inte alls. Det fjärde tekniska året kan samtidigt bli kostsamt med tanke på antagna elevers garanti att få det fjärde
tekniska året. I dag går en stor del av teknikprogrammets elever
till högskolan, dvs. de lämnar troligen programmet efter årskurs
3. Det innebär, till skillnad mot den tidigare fyraåriga tekniska
linjen där bara en bråkdel slutade efter årskurs 3, att elevgrupperna i årskurs 4 riskerar att bli små.
Modellen har tidigare prövats framgångsrikt och av de olika
modellerna har denna troligen minst påverkan på det grundläggande systemregelverket. Programmet bygger på grundskolan och elevernas ålder vid antagningen är den för gymnasieutbildning normala. Modellen har dock lång ”leveranstid”. De
första eleverna som väljer denna utbildning efter att beslut fattats
om införande av programmet, kan börja det fjärde tekniska året
först hösten 2018.
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I arbetet med att utforma de förslag till ett fjärde tekniskt år som
lämnas i avsnitt 6 har följande principer varit utgångspunkten.

Alla elever ska ha lika tillgång till utbildningen
Enligt skollagen (2010:800) ska alla elever, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika
tillgång till utbildning (1 kap. 8 §). I en försöksverksamhet har
undantag från denna paragraf kunnat göras. Detta låter sig dock
inte göras i en permanent verksamhet inom gymnasieskolan,
oavsett hur den kommer att organiseras.

Finansieringsprincipen blir tillämplig
Av första årets utvärdering framgår att finansieringsfrågorna är
viktiga. I försöket tilldelades deltagande kommuner och fristående skolor ett särskilt statsbidrag om 50 000 kronor per
deltagande elev. Statsbidraget täcker inte de verkliga utbildningskostnaderna och därför är det dels frivilligt för huvudmännen att ansöka om deltagande i försöket som anordnare, dels
frivilligt för elevens hemkommun att betala om eleven vill delta i
sådan utbildning som anordnas av en annan huvudman. För en
permanent verksamhet bör utgångspunkten vara att alla behöriga
elever ska ha samma möjlighet att bli mottagna till utbildningen.
Det innebär att kommunkollektivet påförs en kostnad för de
elever som mottas till vidareutbildningen. Därmed blir den
kommunala finansieringsprincipen tillämplig, vilket innebär att
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staten ska finansiera kommunernas ökade kostnader för det
fjärde tekniska året.

Utbildningen är en vidareutbildning som kräver specifika
förkunskaper
I den tidigare fyraåriga tekniska linjen fanns nationella grenar i
årskurs 3 som utgjorde grund för de utbildningsinriktningar som
erbjöds i det fjärde tekniska året. I försöket är behörighetskravet
fullföljt teknikprogram utan krav på specifika profilkurser som
grund för det fjärde tekniska året. Elevernas olika utbildningsbakgrund (olika kurser) under de tre första åren och därmed
olika förkunskaper, har medfört problem i försöket. Erfarenheterna från det första försöksåret visar att det reformerade
teknikprogrammet med nationella inriktningar (Gy 2011) bör
utnyttjas för att stärka kopplingen mellan de tre första åren och
det fjärde tekniska året. Genom att det fjärde tekniska årets profiler får bygga på inriktningarna i det tredje året läggs grunden
för att det fjärde tekniska året ska nå längre inom respektive
teknikområde.
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Förslag till utformning av
vidareutbildning i form av ett
fjärde tekniskt år

I det följande redovisas förslag till utformning av vidareutbildning i form av ett permanent fjärde tekniskt år. De föreslagna ändringarna innebär att det behöver göras ändringar i
skollagen. Det föreslås dels att det införs ett nytt kapitel i lagen,
17 a Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år, dels vissa
ytterligare ändringar i syfte att anpassa regleringen i lagen efter
den nya utbildningen. Ändringar föreslås också i gymnasieförordningen (2010:2039). Det föreslås vidare att vidareutbildningen ska finansieras med riktade statsbidrag, vilket innebär att
regeringen bör besluta om en statsbidragsförordning. Utöver de
nedan redovisade förslagen till ändringar i regelverken kan ytterligare förändringar, främst av redaktionell art, vara nödvändiga i
skollagen och i gymnasieförordningen. I övrigt ska de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan i tillämpliga delar gälla
även i fråga om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i
gymnasieskolan, om inte något annat särskilt anges.
Nedan redovisas den sakliga innebörden av förslagen i
rutorna och den författningstekniska lösningen kommenteras i
löptexten.
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6.1

Utbildningens utformning och innehåll

6.1.1

Ett fristående fjärde tekniskt år
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Förslag: I gymnasieskolan ska det införas vidareutbildning i
form av ett fristående fjärde tekniskt år.
Vidareutbildningen ska bygga på teknikprogrammet och
syfta till en gymnasieingenjörsexamen.
För vidareutbildningen ska det finnas examensmål som
innehåller mål för utbildningen.
Skälen för förslaget: I avsnitt 4 redovisas två modeller för hur
ett permanent fjärde tekniskt år kan organiseras och genomföras
i gymnasieskolan. Dessa är dels försöksverksamhetens modell
med ett separat fristående fjärde år, dels en modell med ett
flexibelt teknikprogram som kan erbjudas med tre eller fyra år.
Bedömningen görs att båda modellerna skulle möjliggöra och
säkerställa en utbildning med hög kvalitet. Förkunskaper, utbildningsinnehåll och samverkan med arbetslivet etc. kan i båda
modellerna definieras och regleras genom styrdokumenten. Det
är snarare frågan om vilken modell som erbjuder elever bäst reell
tillgänglighet och som kan uppfattas som mest attraktiv av tilltänkta elever, utbildningsanordnare och avnämare, som får fälla
avgörandet.
I avsnitt 5 redogörs för vissa principiella utgångspunkter.
Oavsett organisationsmodell bör bl.a. principen om alla elevers
lika tillgång till utbildning, oavsett elevens bostadsort, gälla. Det
innebär också att staten i enlighet den kommunala finansieringsprincipen har finansieringsansvaret för den nya utbildningen.
Med utgångspunkt från de ovan redovisade principerna görs
bedömningen att vidareutbildning som en fristående utbildning
byggd på det treåriga tekniska programmet är den av de två
huvudmodellerna som är mest lämpad för en permanent verksamhet. Genom att alla elever från teknikprogrammet får söka
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vidareutbildningen som förstahandssökande genom riksrekrytering efter slutfört nationellt teknikprogram, minskas eventuella
nackdelar med att bo på en ort som inte erbjuder vidareutbildningen. Vidare kan det fristående året enklast dimensioneras och
styras efter de ekonomiska resurser som finns tillgängliga.
Genom ett riktat statsbidrag kan en rimlig fördelning av utbildningsplatser över riket och olika branscher säkerställas.
Som utgångspunkt för vidareutbildningen bör det finnas
examensmål som ska utgöra mål för utbildningen och därmed
fungera som styrmedel för vad utbildningen ska innehålla och
syfta till.
Ett fristående fjärde tekniskt år påverkar knappt den övriga
gymnasieskolan och regelverket för de nationella programmen
förblir intakt. De förändringar av skollag och gymnasieförordning som måste göras för att vidareutbildningen ska kunna
införas kan vidare göras som tillägg till redan gällande regler och
med regler som enbart gäller vidareutbildningen.
6.1.2

Utbildningens målgrupp

Förslag: Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i
gymnasieskolan ska vara öppen för den som har gått igenom
gymnasieutbildning på teknikprogrammet eller har likvärdiga
kunskaper och som påbörjar vidareutbildningen terminen
efter det att han eller hon har avslutat teknikprogrammet eller
senast det kalenderår som han eller hon fyller 22 år.
Bedömning: Det bör göras en översyn av regelverket för
komvux i syfte att möjliggöra för huvudmännen att utbilda
gymnasieingenjörer inom komvux.
Skälen för förslaget: I normalfallet är gymnasieskolan öppen för
sökande som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till
och med det första kalenderhalvår de fyller 20 år (15 kap. 5 §
skollagen). Elever är i regel 19 år det år de lämnar årskurs tre i
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gymnasieskolan, men genom t.ex. programbyten eller studieuppehåll är det inte ovanligt att de är äldre.
Det är ett samhällsintresse att fler individer väljer tekniska
utbildningar. Hänsyn måste tas till detta vid utformningen av
regelverket kring vidareutbildningen så att rekryteringsgruppen
inte blir för liten och utestänger individer som rimligen bör få gå
utbildningen. Regeringen har i många år genomfört insatser för
att stärka intresset för naturvetenskap och teknik genom hela
utbildningssystemet. I budgetpropositionen för 2012 aviserades
det s.k. Tekniksprånget för ungdomar som avslutat det naturvetenskapliga eller tekniska programmet. Syftet är att skapa
intresse för vidareutbildning inom området. Satsningen, som
innebär att ungdomarna får praktik inom teknikområdet under
fyra månader med lön från företagen, beräknas fortsätta fram till
2016. Med dagens regelverk för gymnasieskolan skulle många
unga vuxna efter t.ex. deltagande i Tekniksprånget inte vara behöriga att söka ett fjärde tekniskt år på grund av för hög ålder.
Om elever som går i årskurs tre på teknikprogrammet ges
möjlighet att mottas till vidareutbildningen även om de är äldre
än 20 år får elever som på grund av programbyte, utbytesstudier,
att de anlänt sent till Sverige eller som av andra skäl avslutar sin
gymnasieskola vid högre ålder än normalfallet möjlighet att tas
emot till vidareutbildningen. Det är också rimligt att unga vuxna
som efter t.ex. en viss tid i arbete eller arbetslöshet behöver
stärka sin position på arbetsmarknaden med mer utbildning eller
ungdomar som vill byta studier på högskola eller yrkeshögskola
till en kortare och mer praktisk inriktad teknisk utbildning får
tillgång till vidareutbildningen.
De flesta elever som påbörjar sin gymnasieutbildning gör så
direkt efter grundskolan och slutför den inom tre eller fyra år.
Därefter minskar antalet elever som slutför sin gymnasieutbildning varför de flesta som slutför sin gymnasieutbildning är runt
20 år. Ungdomar kan dock påbörja sin gymnasieutbildning fram
till första halvåret det år de fyller 20 år eller i vissa fall 21 år (15
kap. 5 och 36 §§ skollagen). När de eleverna slutar sin gymnasieutbildning är de således runt 23 år. En åldersgräns för övriga
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sökande till vidareutbildningen på 22 år är därför rimlig,
eftersom det är förhållandevis få elever som påbörjar gymnasieutbildningen så sent som åldersgränsen tillåter.
För närvarande kan man inte utbilda sig till gymnasieingenjör
inom komvux. Bedömningen är dock att behovet och efterfrågan
av vidareutbildningen också finns för vuxna som är äldre än
22 år. Det bör därför göras en översyn av regelverket för komvux
i syfte att möjliggöra för huvudmännen att utbilda gymnasieingenjörer inom komvux.
6.1.3

Utbildningens omfattning och garanterad
undervisningstid

Förslag: Vidareutbildningen ska omfatta 900 gymnasiepoäng, varav 100 gymnasiepoäng ska avse ett examensarbete.
Utbildningens närmare innehåll ska regleras i en poängplan.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om poängplanen.
En elev ska ha rätt till minst 800 undervisningstimmar
om 60 minuter (garanterad undervisningstid).
Skälen för förslaget: Enligt 12 § förordningen om försöksverksamhet ska utbildningen omfatta 900 gymnasiepoäng, varav
100 gymnasiepoäng ska avse ett examensarbete. Inget i
utvärderingen pekar på att någon förändring i dessa avseenden är
önskvärd. Denna ordning bör således gälla även i en permanent
verksamhet. Detta innebär att bestämmelserna om utbildningens
totala omfattning samt om examensarbetets omfattning bör
föras in i skollagen. Den närmare omfattningen av utbildningens
olika delar bör regleras i en poängplan. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer bör bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter om poängplanen.
Det är vidare rimligt att vidareutbildningen omfattas av en
garanterad undervisningstid i likhet med vad som gäller för
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eleverna på gymnasieskolans nationella program (16 kap. 18 §
skollagen). Eftersom examensarbetet utgör 100 gymnasiepoäng
av utbildningens totala 900 gymnasiepoäng bör den garanterade
undervisningstiden vara 800 timmar om 60 minuter. Även denna
reglering bör tas in i skollagen.
6.1.4

Utbildningens förläggning

Förslag: Inom vidareutbildningen ska arbetsplatsförlagt
lärande förekomma i minst tio veckor.
Varje vecka som genomförs på en arbetsplats ska för en
elev anses motsvara 23 timmars garanterad undervisningstid.
Huvudmannen ska ansvara för att anskaffa platser för det
arbetsplatsförlagda lärandet och att detta uppfyller de krav
som finns på utbildningen. Rektorn ska besluta om hela eller
delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och om hur fördelningen över läsåret ska göras.
Skälen för förslaget: Vidareutbildningen har under försöksverksamheten haft obligatoriska inslag av arbetsplatsförlagt lärande.
Volymen har dock inte reglerats i försöksförordningen. Statens
skolverk har i sina förslag till utformning av vidareutbildningen
rekommenderat att ca en tredjedel av utbildningen borde vara
arbetsplatsförlagd. En tredjedel av utbildningen motsvarar
300 undervisningstimmar och skulle innebära 13 veckors arbetsplatsförlagt lärande.
Av Skolverkets utvärdering av försökets första verksamhetsår
framgår att den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen varit
mycket uppskattad, inte minst av eleverna. En omfattande och
verksamhetsnära praktik är viktig för elevernas inlärning och ger
utbildningen det djup och särskilda verksamhetsfokus som utbildningen syftar till. En minsta omfattning ska därför regleras.
Som minsta omfattning föreslås tio veckors arbetsplatsförlagt
lärande. Att omfattningen sätts till minst tio veckor ligger i linje
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med vad Skolverket rekommenderar och innebär att eleverna får
arbetsplatsförlagt lärande i en omfattning som motsvarar dubbelt
så mycket som elever på gymnasieskolans yrkesprogram får i
genomsnitt på ett läsår. Där behovet är större finns inget som
hindrar att denna omfattning lokalt kan vara större om det
gynnar utbildningens kvalitet.
Varje vecka som genomförs på en arbetsplats bör för en elev
anses motsvara 23 timmars garanterad undervisningstid, vilket är
motsvarande bestämmelse som gäller för APL på gymnasieskolans yrkesprogram (jfr 4 kap. 12 § gymnasieförordningen).
I likhet med gällande reglering för arbetsplatsförlagt lärande i
4 kap. 12 § gymnasieförordningen bör det vara huvudmannen
som ansvarar för att anskaffa platser för det arbetsplatsförlagda
lärandet och att detta uppfyller de krav som finns på utbildningen. Vidare bör det vara rektorn som beslutar om hela eller
delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och om hur fördelningen över läsåret ska göras.
Det ovan sagda bör regleras i gymnasieförordningen.
6.1.5

Nationella profiler

Förslag: Inom vidareutbildningen ska det finnas särskilt profilerade utbildningsvägar, nationella profiler. De nationella
profilerna ska bygga vidare på de nationella inriktningarna på
teknikprogrammet.
Skälen för förslaget: Av den i avsnitt 3.1 nämnda rapporten från
Statens skolverk i november 2010, som är framtagen i nära samverkan med olika branschföreträdare, framgår att det finns behov
av teknisk utbildning på nu aktuell nivå med innehåll riktat mot
olika teknikområden. Skolverket föreslog därför att vidareutbildningen skulle innehålla olika profiler inriktade på en
nationell arbetsmarknad. Försöksverksamheten har varit uppbyggd enligt Skolverkets förslag. I likhet med vad som gäller för
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inriktningar i gymnasieskolans nationella program, bör profilerna i vidareutbildningen regleras i föreskrifter meddelade av
regeringen medan Skolverket ska bemyndigas att ansvara för
inriktningarnas innehåll (jfr 4 kap. 1 § andra och tredje styckena
och 2 § gymnasieförordningen samt bilaga 1 till förordningen).
I den tidigare fyraåriga tekniska linjen fanns nationella grenar
i årskurs 3 som utgjorde grund för de utbildningsinriktningar
som erbjöds i det fjärde året. Erfarenheterna från det första försöksåret visar att ett det reformerade teknikprogrammet med
nationella inriktningar (Gy2011) bör utnyttjas för att stärka
kopplingen mellan de tre första åren och vidareutbildningen.
Genom att vidareutbildningens profiler ska bygga på
inriktningarna i det tredje året läggs grunden för att
vidareutbildningen ska nå längre inom respektive teknikområde.
Som Skolverket framfört i sin utvärdering av försöksverksamhetens första verksamhetsår, bör en översyn av vidareutbildningens profiler och innehåll göras.
6.1.6

Ämnen, kurser och examensarbete

Förslag: För varje ämne ska det finnas en ämnesplan.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om ämnesplaner. Skolverket ska bemyndigas att meddela föreskrifter om ämnesplaner. Sådana
föreskrifter ska meddelas efter samråd med ett nationellt råd
för vidareutbildning.
Utbildningen inom varje ämne ska ges i form av en eller
flera kurser. För varje kurs ska det anges hur många
gymnasiepoäng som kursen omfattar. Regeringen bemyndigas
att meddela föreskrifter om vad som krävs för att få påbörja
en kurs
Av förordningsregleringen ska det framgå att rektor för
varje elev ska utse en lärare som ansvarig för examensarbetet.
Betyg på examensarbetet ska beslutas av den ansvariga läraren
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efter att en medbedömare som har erfarenhet av det kunskapsområde som examensarbetet avser har yttrat sig.
Har en elev efter avslutad kurs eller genomfört examensarbete fått lägst betyget E, ska huvudmannen inte vara skyldig
att erbjuda ytterligare utbildning av samma slag, om inte
annat följer av föreskrifter meddelade av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.
Skälen för förslaget: Regleringen avseende ämnen, ämnesplaner,
och kurser för vidareutbildningen bör motsvara vad som gäller
för gymnasieskolans nationella program (jfr 16 kap. 21, 23 och
24 §§ skollagen). Den grundläggande regleringen bör tas in i
skollagen. Skolverket bör, på motsvarande sätt som när det gäller
ämnesplaner för yrkesämnen i gymnasieskolan, bemyndigas att
meddela föreskrifter om ämnesplaner för vidareutbildningen.
Sådana föreskrifter bör meddelas efter samråd med ett nationellt
råd för vidareutbildning i syfte att säkerställa att utbildningen
svarar mot arbetsmarknadens behov (jfr 1 kap. 5 § gymnasieförordningen). Nämnda råd bör motsvara det nuvarande nationella
rådet enligt 5 § förordningen om försöksverksamheten (se vidare
avsnitt 6.4.2).
Som framgår av avsnitt 6.1.3 ska ett examensarbete om
100 gymnasiepoäng ingå i vidareutbildningen. Ett sådant arbete
är ett viktigt inslag för att närmare knyta utbildningen till den
bransch mot vilken utbildningen syftar. Arbetet ger möjlighet
för eleverna att knyta viktiga kontakter med företag och
branscher. För handledning och bedömning behövs en lärare och
för varje elev bör rektor utse en lärare som ansvarig för examensarbetet. Motsvarande ordning gäller i fråga om gymnasiearbetet
inom gymnasieskolans nationella program (4 kap. 4 § gymnasieförordningen). Betyg på examensarbetet bör vidare beslutas av
den ansvariga läraren efter att en medbedömare som har erfarenhet av det kunskapsområde examensarbetet avser har yttrat sig.
Detta motsvarar vad som gäller för gymnasiearbetet inom yrkesutbildningen på gymnasieskolans yrkesprogram (8 kap. 1 §
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gymnasieförordningen). Nu berörda bestämmelser om examensarbetet bör tas in i gymnasieförordningen.
Om en elev efter avslutad kurs eller genomfört examensarbete
har fått lägst betyget E, bör huvudmannen inte vara skyldig att
erbjuda ytterligare utbildning av samma slag, om inte annat följer
av föreskrifter meddelade av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. Detta motsvarar vad som gäller vid
studier på nationella program (16 kap. 24 § skollagen).
6.1.7

Individuell studieplan

Förslag: För varje elev ska det upprättas en individuell
studieplan.
Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer meddelar föreskrifter om den individuella studieplanen.
Skälen för förslaget: På motsvarande sätt som när det gäller
gymnasieskolans nationella program bör det tas in en bestämmelse om att det ska upprättas en individuell studieplan för
varje elev på vidareutbildningen. Det bör vidare i lagen tas in en
upplysningsbestämmelse om att regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om den
individuella studieplanen (jfr 16 kap. 25 § skollagen).

6.2

Behörighet och mottagande

6.2.1

Behörighet och urval

Förslag: För behörighet till vidareutbildning i form av ett
fjärde tekniskt år ska det krävas gymnasieexamen från teknik-
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programmet eller likvärdiga kunskaper. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare
föreskrifter om behörighetsvillkor. Statens skolverk ska bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter om vilka kurser
som ska krävas för behörighet till vidareutbildningen. Dessa
föreskrifter ska gälla kurser som finns inom utrymmet för
teknikprogrammets inriktningar.
Vid urval bland behöriga sökanden ska som huvudregel
endast betyg från gymnasieskolans teknikprogram användas.
Skälen för förslaget: I avsnitt 6.1.1 har det föreslagits att vidareutbildningen ska bygga vidare på det nationella teknikprogrammet i Gy 2011. För att vara behörig till vidareutbildningen bör en sökande därför ha de kunskaper som teknikprogrammet ger. Utöver en examen från teknikprogrammet kan
likvärdiga kunskaper inhämtas t.ex. genom studier inom den
kommunala vuxenutbildningen, studier utomlands eller på andra
nationella program i gymnasieskolan i kombination med kompletterande studier.
Skollagens bestämmelse om att elever som har genomgått utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning inte
är behöriga för gymnasieskolan(15 kap. 6 § skollagen), ska inte
gälla sökande till vidareutbildning på det fjärde tekniska året.
Bestämmelsen motiveras av att det inte bör vara samhällets
skyldighet att tillhandahålla mer än en gymnasieutbildning för
våra ungdomar. Härmed avses utbildningar på samma nivå. Det
fjärde tekniska året är en vidareutbildning som bygger på ett
genomgånget teknikprogram och det är uppenbart att ett undantag från nämnda huvudprincip måste göras i nu aktuellt fall.
Erfarenheterna visar att en starkare koppling mellan teknikinnehållet i teknikprogrammet och vidareutbildningen än som
varit möjlig i försöksverksamheten, bör eftersträvas. I försöksverksamheten har elevernas skiftande utbildningsbakgrund uppmärksammats. I försöket finns inga specifika krav på valda
teknikkurser i slutbetyget från teknikprogrammet. Det har
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skapat problem genom att vissa elever saknat för profilen
grundläggande förkunskaper och att vissa elever redan läst kurser
som ingår i profilen. Både deltagande skolor, Statens skolverk
och det nationella rådet för det fjärde tekniska året bedömer det
som rimligt och önskvärt att vidareutbildningen bygger vidare på
de nationella inriktningar som numera finns i det reviderade
teknikprogrammet.
Det finns dessutom önskemål, från främst det nationella
rådet, att utöver nuvarande inriktningar kräva att specifika
profilkurser ska utgöra behörighetskrav till respektive profil i
vidareutbildningen. Syftet är att vidareutbildningen ska nå längre
inom respektive teknikområde och leda till den kompetens som
eftersträvas.
Det nationella rådet föreslår att, utöver nationell inriktning
(300 gymnasiepoäng), ytterligare profilkurser om 200 gymnasiepoäng från det valbara utrymmet ska krävas som behörighet till
vidareutbildningen. Syftet är att säkerställa och stärka elevernas
förkunskaper så att utbildningen i vidareutbildningen motsvarar
de krav som ska ställas på en gymnasieingenjör. Skolverket förordar att frågan om förkunskapskrav belyses ytterligare inför en
permanentning av vidareutbildningen.
Striktare förkunskapskrav bör leda till en kvalitetsförstärkning av utbildningen men leder också till smalare
rekryteringsbas. Det innebär även att eleven tidigare än i dag
måste ta ställning i valet av utbildningsinriktning. I avvägningen
mellan större rekryteringsbas med varierande förkunskaper och
något smalare rekryteringsbas men med väldefinierade förkunskaper förordas skärpta behörighetsregler i förhållande till
vad som gäller i försöket. Det är viktigt att utbildningen redan
från början får den höga kvalitet som arbetslivet förväntar sig.
I gymnasieförordningen bör därför Skolverket bemyndigas
att få meddela de ytterligare föreskrifter om vilka kurser som ska
krävas för behörighet till vidareutbildningens profiler. Dessa
föreskrifter bör avse kurser som finns inom utrymmet för
teknikprogrammets inriktningar. Regeringen avser också att
efter sommaren 2013 ge Skolverket i uppdrag att parallellt med
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att föreliggande Ds (2013:53) remitteras göra en översyn av det
fjärde tekniska årets profiler och utreda behovet av
förkunskapskrav m.m.
Vid fler behöriga sökanden än tillgängliga elevplatser bör
urval ske utifrån betyg i likhet med vad som gäller vid urval i
gymnasieskolan i övrigt (jfr 7 kap. 4 § gymnasieförordningen).
Vid urval utifrån betyg bör betygen från gymnasieskolans
teknikprogram i Gy 2011 användas. Elever som inte har examen
från teknikprogrammet i Gy 2011 men som på annat sätt har
uppnått likvärdiga kunskaper bör ingå i samma urvalgrupp som
elever med gymnasieexamen från teknikprogrammet i Gy 2011
om betygen är jämförbara. På motsvarande sätt som när det
gäller nationella program bör huvudmannen ha rätt att avsätta ett
begränsat antal platser (fri kvot) för dem som är behöriga och
som har betyg som inte kan jämföras med betygen från teknikprogrammet i Gy 2011 (jfr 7 kap. 3 § gymnasieförordningen).
En elev som har antagits till vidareutbildningen bör ha rätt att
fullfölja utbildningen hos den huvudman som eleven har antagits
hos eftersom det saknas bestämmelser om skiljande av elever
från utbildningen.
6.2.2

Ansökan och ansökningsförfarandet

Förslag: I en ansökan till vidareutbildningen ska anges vilken
nationell profil och vilken utbildningsanordnare ansökan avser. Avser ansökan mer än en utbildning ska den sökande
ange i vilken ordning sökanden önskar komma i fråga.
Ansökan ska ges in till den sökandes hemkommun om en
inkommen ansökan avser en utbildning som anordnas av en
annan huvudman, ska ansökan omedelbart sändas vidare till
denne.
Skälen för förslaget: En ansökan till vidareutbildningen bör ske
på motsvarande sätt som gäller för gymnasieskolan i övrigt. An-
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sökan bör således lämnas till den sökandes hemkommun. Eftersom det föreslås att det inom vidareutbildningen ska finnas flera
nationella profiler (se avsnitt 6.1.5) och då det i följande avsnitt
(6.2.3) föreslås att utbildningen ska vara riksrekryterande, bör
det i ansökan anges vilken nationell profil och vilken utbildningsanordnare ansökan avser. Om sökanden söker flera utbildningar bör dessa rangordnas (jfr 16 kap. 35 § första stycket
skollagen).
Om ansökan avser utbildning hos en annan huvudman bör
ansökan omedelbart sändas till denne (jfr 16 kap. 35 § första
stycket skollagen). Det är viktigt att ansökan kommer den
aktuelle huvudmannen till del så snart som möjligt så att ansökningsprocessen kan inledas och elevens möjlighet att komma
ifråga säkerställs.
Genom denna ordning kommer varje sökande bara att lämna
en ansökan även om denne söker till utbildningar som anordnas
av flera huvudmän. Detta förenklar för sökandena. Kravet på att
sökanden i dessa fall ska rangordna sina önskemål underlättar
planeringen för de olika huvudmännen. Även sökandens hemkommun, som kan bli skyldig att lämna ekonomiskt stöd till
sökandens inackordering, kan ha ett intresse av att tidigt få
kännedom om ansökan.
6.2.3

Mottagande

Förslag: Huvudmannen för den sökta utbildningen ska pröva
om en sökande är behörig och om den sökande ska tas emot.
Huvudmannens beslut får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
En offentlig huvudman ska ta emot alla behöriga sökande
till utbildningen i första hand (riksrekrytering).
Skälen för förslaget: Liksom för övrig utbildning i gymnasieskolan bör det ankomma på den huvudman som anordnar ut-
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bildningen att besluta vilka sökande till utbildningen som är behöriga och som ska tas emot. Dessa beslut bör få överklagas till
Skolväsendets överklagandenämnd av sökanden.
Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan kommer åtminstone inledningsvis att erbjudas på ett begränsat antal skolor. I avsnitt 6.1. har ställning tagits för att
vidareutbildningen bör permanentas i form av ett fristående
fjärde tekniskt år eftersom detta möjliggör en ordning där alla
elever som har en gymnasieexamen från teknikprogrammet eller
likvärdiga kunskaper får söka vidareutbildningen som förstahandssökande genom riksrekrytering. På så vis kan alla behöriga
sökande ges samma möjlighet att mottas till utbildningen oavsett
bostadsort. En bestämmelse om att en offentlig huvudman ska ta
emot alla behöriga sökande till vidareutbildningen i första hand
(riksrekrytering) bör således tas in i skollagen.
Av 15 kap. 33 § första stycket skollagen följer att huvudmän
för fristående gymnasieskola är skyldiga att ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta utbildningen i gymnasieskolan.
Någon särskild reglering av riksrekrytering behövs därför inte
för dessa huvudmän.

6.3

Examinering

6.3.1

Gymnasieingenjörsexamen

Förslag: För elever som har fått godkända betyg från en fullständig vidareutbildning ska en gymnasieingenjörsexamen
utfärdas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om gymnasieingenjörsexamen och examensbevis. Dessa föreskrifter ska
innebära följande. För elever som uppfyller kraven för en
gymnasieingenjörsexamen ska ett examensbevis utfärdas. Det
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ska framgå av examensbeviset vilka kurser utbildningen omfattar, de olika kursernas gymnasiepoäng och betyget på varje
kurs. Om eleven inte uppfyller kraven för en gymnasieingenjörsexamen ska i stället ett studiebevis utfärdas.
Skälen för förslaget: Benämningen gymnasieingenjör är viktig.
Den är välkänd och respekterad i arbetslivet och står för en erkänd och utvecklingsbar kompetensnivå. För elever som har fått
godkända betyg från en fullständig vidareutbildning bör därför
en gymnasieingenjörsexamen utfärdas. Förslaget innebär att
benämningen kan användas för en utbildning som i stort motsvarar den tidigare definierade kompetensnivån för det allmänt
erkända gymnasieingenjörsbegreppet.
För elever på nationella program som uppfyller villkoren för
en gymnasieexamen ska det enligt föreskrifter i gymnasieförordningen utfärdas ett examensbevis som bl.a. anger vilka kurser
som beviset avser, kursernas omfattning i gymnasiepoäng och
elevens betyg på kurserna (8 kap. 17 § gymnasieförordningen).
Om eleven inte lyckats nå upp till kraven för en examen ska
eleven i stället få ett studiebevis (8 kap. 18 § gymnasieförordningen). För elever inom försöksverksamheten gäller att det
ska utfärdas ett examensbevis för de elever som uppnått kraven
för en gymnasieingenjörsexamen (14 § förordningen om
försöksverksamhet). Den nu redovisade ordningen bör införas
även för vidareutbildningen. Det innebär att gymnasieförordningens föreskrifter kompletteras med att det även för
elever som uppnått kraven för en gymnasieingenjörsexamen ska
utfärdas ett examensbevis med ett närmare angivet innehåll och
att elever på vidareutbildningen som inte uppfyller dessa krav ska
få ett studiebevis. I den utsträckning det behövs närmare föreskrifter om gymnasieingenjörsexamen eller hur denna ska dokumenteras kan regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer meddela sådana.
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6.4

Anordnande av utbildningen

6.4.1

Krav för att anordna vidareutbildning

Förslag: En huvudman som anordnar teknikprogrammet ska
få anordna vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.
En huvudman som anordnar vidareutbildning i form av ett
fjärde tekniskt år ska ha ett etablerat ett samarbete med det
lokala eller regionala arbetslivet och ett lokalt programråd för
utbildningen.
Skälen för förslaget: Då det inte finns någon tvingande regel för
kommunerna eller fristående skolhuvudmän att anordna något
nationellt program, är det rimligt att samma sak ska gälla för
vidareutbildningen. Det bör således vara frivilligt att anordna
vidareutbildningen.
För att säkerställa att huvudmannen uppfyller ett minimikrav
på teknisk kompetent personal och utrustning bör det i skollagen införas ett krav på att skolhuvudmannen anordnar teknikprogrammet för att denne ska få anordna vidareutbildningen.
För att säkerställa att huvudmannen uppfyller ett minimikrav
på teknisk kompetent personal och utrustning bör det i skollagen införas ett krav på att skolhuvudmannen anordnar teknikprogrammet för att denne ska få anordna vidareutbildningen.
För gymnasieskolans yrkesprogram finns det ett krav på att
det ska finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan
mellan skola och arbetsliv (1 kap. 8 § gymnasieförordningen).
Eftersom vidareutbildningen, genom en tydlig branschanknytning med bl.a. APL och förberedelser för att kunna ta ett
arbete efter avlagd gymnasieingenjörsexamen, får karaktären av
en yrkesutbildning är det rimligt att ställa samma krav på vidareutbildningen som på de nationella yrkesprogrammen i det här
avseendet. Det är också ett villkor för att få delta i försöksverksamheten att det finns ett etablerat samarbete mellan huvud-
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mannen och arbetslivet samt att utbildningsanordnaren har ett
lokalt programråd (3 § förordningen om försöksverksamhet).
Det lokala programrådet ska bl.a. medverka till att de arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen får den omfattning och
kvalitet som eftersträvas i utbildningen. Flera lokala programråd
kan förekomma i de fall huvudmannen erbjuder ett fjärde
tekniskt år med olika profiler. En bestämmelse av motsvarande
innebörd bör införas avseende vidareutbildningen i gymnasieförordningen.
Det har övervägts om det finns skäl att införa krav på att
Statens skolverk ska meddela tillstånd att bedriva vidareutbildningen. Ett tillstånd skulle kunna ge större kontroll över
kvaliteten i utbildningen. En sådan ordning skulle dock innebära
att ytterligare administrativa rutiner måste utvecklas, vilka
riskerar att tynga både huvudmän och ansvarig myndighet.
Så som regelverket föreslås utformas kommer det att finnas
tydliga krav i lag på att den som vill anordna vidareutbildningen
också måste anordna teknikprogrammet samt krav på innehåll
och omfattning i såväl skollagen som gymnasieförordningen.
Statens skolinspektion har tillsyn över att huvudmännen följer
dessa författningar, vilket regeringen anser vara tillräckligt för att
garantera hög kvalitet i vidareutbildningen.
I avsnitt 6.5 Finansiering föreslås att finansieringen av vidareutbildningen ska ske i form av ett riktat statsbidrag. Genom att
Skolverket enligt förslaget beslutar om hur det riktade statsbidraget ska fördelas behåller staten kontroll över dimensioneringen av utbildningen.
6.4.2

Nationellt råd

Förslag: För vidareutbildningen ska det finnas ett nationellt
råd som Statens skolverk ansvarar för. Det nationella rådet
ska bistå Skolverket med utformning och uppföljning av ut-
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bildningen. Skolverket ska få meddela ytterligare föreskrifter
om det nationella rådet.
Skälen för förslaget: När det gäller gymnasieskolans yrkesprogram och den nu pågående försöksverksamheten finns det
krav på att det ska finnas ett nationellt råd som Statens skolverk
ansvarar för samt att rådet ska bistå Skolverket med utformning
och uppföljning av utbildningen (jfr 8 § förordning [2011:555]
med instruktion för Statens skolverk och 5 § förordning om
försöksverksamhet). Eftersom det är av största vikt att vidareutbildningen svarar mot de behov som finns på arbetsmarknaden
bör motsvarande gälla för vidareutbildningen.

6.5

Finansiering

Förslag: Huvudmannens ersättning för att bedriva vidareutbildningen ska ges i form av statsbidrag. Interkommunal ersättning eller bidrag till huvudman för fristående skola ska
därför inte utgå för kostnader för vidareutbildningen från
elevens hemkommun.
Vid fördelningen av det riktade statsbidraget ska Statens
skolverk sträva efter att utbildningarna är utformade så att de
riktar sig mot olika branscher samt att utbildningen blir jämnt
fördelad över landet.
Skolverket ska få meddela föreskrifter om ansökan.
Det nationella rådet ska yttra sig över en ansökan till Skolverket.
Skälen för förslaget: Den normala finansieringsmodellen för
gymnasieutbildning är att kommunkollektivet tilldelas medel i
det generella statsbidraget och att kostnader mellan kommunala
skolhuvudmän regleras med samverkansavtal och interkommunala ersättningar. Mellan kommuner och fristående
skolor sker finansieringen med bidrag från den kommunala
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huvudmannen. I försöket har ett statsbidrag riktats direkt till
anordnande skolor. Detta bör vara den finansieringsmodell som
tillsvidare gäller även för ett permanent fjärde tekniskt år. Ett
skäl är svårigheten att på förhand bedöma elevutvecklingen
under uppbyggnaden av den permanenta verksamheten. Med en
så stor osäkerhet skulle det vara svårt att veta vilken ersättning
som skulle tillföras kommunkollektivet.
Med ett riktat statsbidrag utbetalas bara den ersättning som
motsvarar respektive skolhuvudmans verkliga kostnad. Vidare
tycks en säkrad kostnadstäckning vara en viktig del av beslutsunderlaget för de huvudmän som kan tänka sig anordna ett
fjärde tekniskt år. Då kan ett riktat statsbidrag vara att föredra.
Det riktade statsbidraget ger full kostnadstäckning för såväl
egna som andra kommuners elever. Om statens ersättning i
stället utgår via det generella statsbidraget fördelas summan ut
till alla kommuner. Kommuner som anordnar vidareutbildningen
har sannolikt fler egna elever i vidareutbildningen än genomsnittet för kommunerna eftersom ungdomarna, av praktiska skäl,
sannolikt är mer benägna att söka utbildningen om den ligger i
den egna kommunen. Om statens ersättning i stället fördelas till
alla kommuner riskerar kommuner som anordnar utbildningen
att inte få full kostnadstäckning. Incitamentet att anordna
vidareutbildningen kan då minska vilket knappast kan ligga i linje
med samhällets ambitioner. Under en uppbyggnadsfas kan således ett riktat statsbidrag bidra till att fler skolhuvudmän vill
erbjuda vidareutbildningen. Då det riktade statsbidraget ska
täcka utbildningskostnaden bör anordnande skolhuvudman inte
få rikta krav på interkommunal ersättning eller bidrag från
elevernas hemkommuner.
När vidareutbildningen har etablerats och nått de volymer av
studerande och anordnare som kan anses vara en önskad och
stabil nivå bör det riktade statsbidraget utgå och istället bör
kommunkollektivet få ta del av det statliga stödet via det generella statsbidraget.
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Elever som är antagna till vidareutbildningen ska ha rätt till
studiestöd, dvs. studiehjälp respektive studiemedel beroende på
elevens ålder, i enlighet med studiestödslagen (1999:1395).
Elever som uppbär studiehjälp enligt studiestödslagen kommer
att från sin hemkommun eller Centrala studiestödsnämnden
(CSN) på samma sätt som gäller för gymnasieskolan i stort, i
enlighet med 15 kap. 32 § skollagen, studiestödslagen och studiestödsförordningen (2000:655), ges ekonomiskt stöd till inackordering på grund av skolgången, om de behöver det. För elever
som uppbär studiemedel ska studiemedlet täcka de kostnader
som det ekonomiska stödet för inackordering ska täcka för
elever som är berättigade till studiehjälp.
I försöksverksamheten deltar endast tjugo skolor varför både
ett branschmässigt och ett geografiskt spridningskrav kan vara
svårt att uppfylla. I en permanent verksamhet som finansieras
med riktade statsbidrag bör det dock finnas möjlighet att även få
en geografisk spridning av utbildningsorterna och branscherna.
Skolverket bör ta hänsyn till detta vid föredelning av statsbidraget.
Skolverket bör bemyndigas att meddela föreskrifter om när
och hur ansökan ska lämnas respektive utformas. Vidare bör det
nationella rådet yttra sig över ansökningarna.

6.6

Ikraftträdande

Förslag: Bestämmelserna om vidareutbildning i form av ett
fjärde tekniskt år ska träda i kraft den 1 juli 2014 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2015.
Skäl för förslaget: De bestämmelser som gäller för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan bör
träda i kraft så snart som möjligt, så att Statens skolverk hinner
göra anpassningar i gällande styrdokument och i övrigt förbereda
vad som krävs för att den nya utbildningen ska komma på plats.
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Vidare måste de huvudmän som avser att bedriva vidareutbildningen hinna ansöka om att starta vidareutbildningen och
eleverna måste ges möjlighet att söka utbildningen. De föreslagna bestämmelserna bör därför träda i kraft den 1 juli 2014
och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2015.

64

GVN 2013-10-16
79 av 131

7

Ekonomiska konsekvenser

I uppdraget ligger att analysera och redovisa de ekonomiska konsekvenserna för staten och skolhuvudmännen.

7.1

Statens kostnad

Statens skolverk bedömer i sin rapport Redovisning av uppdrag
avseende gymnasieskolans teknikprogram (U2009/6853/G) från
2010 att årskostnaden för vidareutbildningen uppgår till cirka
100 000 kronor per elev och år. Siffrans relevans har förstärkts
genom att skolorna i sin ansökan om deltagande hösten 2012 fått
ange uppskattad kostnad. Utfallet varierar kraftigt mellan olika
skolor, från 52 000 till 166 000 kr, men snittkostnaden ligger
strax under den av Skolverket uppskattade kostnaden.
Den tidigare så framgångsrika fyraåriga tekniska linjen levererade under 1980-talet som mest ca 10 000 gymnasieingenjörer
per år. En permanentning av nuvarande försöksverksamhet med
ett fjärde tekniskt år kan knappast ens långsiktigt ha en sådan
volym som realistiskt mål. Dels har industri- och teknikutveckling under de senaste 20−30 åren förändrat förutsättningarna för vilka yrkesområden och kompetenser som efterfrågas, dels har den eftergymnasiala utbildningen inom det tekniska området utökats och förändrats genom bl.a. införandet av
högskoleingenjörsutbildningar och Yrkeshögskolan.
På den fyraåriga tekniska linjen fullföljde huvuddelen av eleverna det fjärde året medan en minoritet lämnade utbildningen
efter det tredje året för att söka till högskolan. I dag går ca 60
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procent av de elever som fullföljer teknikprogrammet vidare till
högskolan. Av de 5 357 elever som erhöll slutbetyg från teknikprogrammet läsåret 2007/08 återfanns 3 211 i högskolan år 2011.
På sikt kan övergångsfrekvensen till högskolan förändras av att
ett alternativ som det fjärde tekniska året erbjuds. Försöket visar
att en ny utbildning tar tid att etablera och att bli känd bland
presumtiva elever, föräldrar och näringsliv.
I september det första året, 2011, deltog 157 elever och vid
motsvarande tidpunkt år 2012 var det 273 elever. Antalet elever i
den permanenta vidareutbildningen beror dels på hur populär
utbildningen blir och antalet anordnare men också på antalet
plaster som kan finansieras genom statsbidrag. Kostnaden för
vidareutbildningen är direkt kopplad till antalet platser. Bedömningen är att antalet platser som kommer att finansieras med
statsbidrag bör preciseras i det fortsatta arbetet.
För staten tillkommer även en kostnad för studiestöd i och
med att Centrala studiestödsnämnden (CSN) på samma sätt som
för gymnasieskolan i stort ska betala ut studiemedel och studiehjälp till de elever som har rätt till det. Den totala kostnaden för
studiestöd beror på elevernas ålder dvs. om de uppbär studiehjälp
(för 2013 ca 10 500 kr/år per elev) eller studiemedel (för 2013 ca
40 000 kr/år per elev). Under försökets första år var ca 97 % av
eleverna unga elever. Bedömningen är att även i den permanenta
verksamheten kommer få elever, om än något fler än i försöksverksamheten, att vara att betrakta som äldre i studiestödslagens
perspektiv och därmed uppbära studiemedel.
CSN ska också på samma sätt som gäller för gymnasieskolan i
stort, i enlighet med studiestödslagen och studiestödsförordningen, lämna ekonomiskt stöd till sådana elever i
gymnasieskolor med enskild huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången och som inte uppbär studiemedel
(för 2013 ca 13 500 kr/år per elev).
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7.2

Ekonomiska konsekvenser

Skolhuvudmännens kostnad

Genom den föreslagna modellen med riktade statsbidrag får
skolhuvudmännen ett schablonbelopp som i genomsnitt motsvarar full kostnadstäckning för varje elev oavsett bostadsort.
Interkommunal ersättning eller bidrag från hemkommunerna
förekommer inte för denna utbildning.
Om en elev går i en gymnasieskola med offentlig huvudman i
en annan kommun och eleven behöver inackordering på grund av
skolgången ska dock hemkommunen enligt 15 kap. 32 § skollagen lämna ekonomiskt stöd till eleven (för 2013 ca 13 500 kr/år
per elev). Detta gäller dock endast under förutsättning att eleven
inte uppbär studiemedel.
Som framgått av avsnitt 7.1 har en enskild huvudman inte
några kostnader för stöd till elever som behöver inackordering
på grund av skolgången eftersom dessa kostnader betalas av
CSN i enlighet med studiestödslagen och studiestödsförordningen.
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8

Författningskommentarer

Förslaget till förändringar i skollagen (2010:800)
1 kap.
12 §

Paragrafen innehåller en förteckning över lagens innehåll.
Paragrafen ändras så att det framgår att skollagen, efter det att
17 a kap. införs, innehåller 30 kapitel.
15 kap.

2§
I paragrafen anges syftet med gymnasieutbildningen.
I tredje stycket anges att utbildningen i huvudsak ska bygga
på de kunskaper eleverna fått i grundskolan eller i motsvarande
utbildning. En ändring görs så att det framgår att detta gäller
med undantag för vad som följer av 17 a kap. 3 §. Ändringen
görs mot bakgrund av att den vidareutbildning som avses i det
nu införda 17 a kap. inte i huvudsak bygger på de kunskaper
eleverna fått i grundskolan utan bygger på de kunskaper eleven
har fått genom teknikprogrammet eller motsvarande utbildning.
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5§
Paragrafen innehåller bestämmelser om gymnasieskolans målgrupp.
För tillträde till vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt
år gäller inte den övre åldersgräns som finns för övriga utbildningar i gymnasieskolan. I stället finns det särskilda bestämmelser om målgruppen för vidareutbildningen i 17 a kap. 3 §. Tillägget i första stycket hänvisar till den paragrafen.
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1.2.
6§
Paragrafen innehåller en bestämmelse om att ungdomar som
genomgått vissa utbildningar inte längre är behöriga för gymnasieskolan.
Paragrafen preciseras så att det framgår att detta inte gäller i
förhållande till sådan vidareutbildning som avses i 17 a kap.
7§
Paragrafen reglerar vilka typer av program som finns i gymnasieskolan.
I andra stycket läggs vidareutbildningen i form av ett fjärde
tekniskt år till i uppräkningen av de olika utbildningar som ingår
i gymnasieskolan och i tredje stycket kompletteras hänvisningarna
till närmare bestämmelser om de olika utbildningarna med en
hänvisning till 17 a kap.
8§
Paragrafen innehåller en bestämmelse om kommunens informationsskyldighet.
Paragrafen ändras så att det framgår att kommunerna ska informera även om vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt
år.
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11 §
Paragrafen reglerar utbildningens förläggning.
Liksom utbildning på vissa introduktionsprogram behöver
vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år inte i huvudsak vara skolförlagd. Detta framgår av ett tillägg till paragrafen
som också har justerats redaktionellt för ökad tydlighet.
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1.4.
22 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om betygssättning.
Paragrafens första stycke ändras så att det framgår att betyg
även ska sättas på ett examensarbete inom vidareutbildningen i
form av ett fjärde tekniskt år. Stycket har justerats redaktionellt
för ökad tydlighet.
25 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om betygsbeteckningar.
Paragrafen ändras så att det framgår att samma beteckningar
som ska användas som betyg på gymnasiearbetet även ska användas som betyg på examensarbetet inom vidareutbildningen i
form av ett fjärde tekniskt år.
31 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om när landsting får anordna
gymnasieutbildning.
Tredje stycket kompletteras med en hänvisning till de bestämmelser som anger när ett landsting får anordna vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.
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17 a kap.
1§
Kapitlet är nytt och innehåller bestämmelser om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.
Den aktuella paragrafen anger under vilka underrubriker bestämmelserna är ordnade.
2§
Paragrafen reglerar kraven för att få anordna vidareutbildningen.
Av paragrafen framgår att vidareutbildning i form av ett fjärde
tekniskt år bara får anordnas av huvudmän, offentliga eller enskilda, som inom gymnasieskolan anordnar det nationella programmet teknikprogrammet.
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.4.1.
3§
I paragrafen anges målgruppen för vidareutbildningen.
Regleringen utgör ett undantag från de ålderskrav som annars
gäller för gymnasieskolan enligt 15 kap. 5 §. Elever är i normalfallet 19 år det år de lämnar årskurs tre i gymnasieskolan, men
genom t.ex. programbyten eller studieuppehåll är det inte ovanligt att de är äldre än vad som stadgas i 15 kap. 5 § när ett fjärde
tekniskt år skulle kunna bli aktuellt.
Målgruppen för vidareutbildningen är de som har gått igenom
en treårig gymnasieutbildning på teknikprogrammet eller har
likvärdiga kunskaper, men endast under två alternativa förutsättningar.
Den första förutsättningen är att eleven påbörjar vidareutbildningen i direkt anslutning till att utbildningen på teknikprogrammet har avslutats, s.k. direktövergång. Det är fråga om
direktövergång även om en elev har gjort studieuppehåll under
det tekniska programmet, t.ex. mellan årskurs ett och två.
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Det kan också vara så att den som har gått igenom en treårig
gymnasieutbildning på teknikprogrammet eller har likvärdiga
kunskaper, efter t.ex. arbetslöshet eller en viss tid i arbete behöver stärka sin position på arbetsmarknaden med mer utbildning eller vill byta studier på högskola eller yrkeshögskola till en
kortare mer praktiskt inriktad teknisk utbildning. I sådana fall
kan personen i fråga läsa vidareutbildningen, dock endast under
förutsättning att eleven påbörjar vidareutbildningen senast
höstterminen det år som eleven fyller 22 år.
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1.2.
4§
Paragrafen reglerar syftet med vidareutbildningen.
Av paragrafen framgår att vidareutbildningen syftar till att
den som gått utbildningen ska få en gymnasieingenjörsexamen
och kunna arbeta som gymnasieingenjör.
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1.1.
5§
Paragrafen reglerar examensmålen.
Av paragrafen framgår att målen för vidareutbildningen ska
framgå av examensmål.
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1.1.
6§
Paragrafen reglerar nationella profiler.
Av paragrafens första stycke framgår att det inom vidareutbildningen ska finnas olika profilerade utbildningsvägar, s.k.
nationella profiler. Den sökande ska tas emot på den nationella
profilen vid starten av läsåret och den nationella profilen utgör
därmed elevens studieväg.
Paragrafens andra stycke innehåller dels ett bemyndigande för
regeringen att meddela föreskrifter om vilka nationella profiler
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som får finnas, dels ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om nationella profiler.
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1.5.
7§
Paragrafen innehåller bestämmelser om utbildningens omfattning.
Utbildningen är avsedd att genomgås på ett läsår och ska bedrivas som heltidsstudier. Om behov skulle uppkomma att förlägga utbildningen på andra tider än de som normalt gäller, t.ex.
för att arbetsplatsförlagt lärande ska kunna genomföras under
sommaren, kan huvudmannen fatta beslut om detta i enlighet
med de bestämmelser som i avsnitt 6.1.4 föreslås införas i gymnasieförordningen (2010:2039).
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1.3 och 6.1.4.
8§
Paragrafen innehåller ytterligare bestämmelser om utbildningens
omfattning.
I paragrafens första stycke anges utbildningens totala omfattning, 900 gymnasiepoäng. Av dessa ska examensarbetet omfatta
100 poäng. Resten utgörs av kurser enligt 11 §. Det ska finnas en
poängplan för utbildningen.
I andra stycket bemyndigas regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om poängplanen.
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1.3.
9§
I paragrafen regleras den garanterade undervisningstiden.
Av paragrafen framgår att eleverna är garanterade 800 undervisningstimmar (900 gymnasiepoäng med avdrag för ett
examensarbete om 100 poäng).
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Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1.3.
10 §
Paragrafen avser ämnesplaner.
I paragrafens första stycke uppställs krav på att det ska finnas
en ämnesplan för varje ämne.
I paragrafens andra stycke upplyses att regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om
ämnesplaner.
Paragrafen motsvarar vad som enligt 16 kap. 21 § gäller för
nationella program.
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1.6.
11 §
Paragrafen innehåller en reglering om kurser.
Av paragrafens första stycke framgår att utbildningen inom
varje ämne ska ges i form av en eller flera kurser.
Av andra stycket framgår att det för varje kurs ska anges hur
många gymnasiepoäng som kursen omfattar.
I tredje stycket bemyndigas regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
behörighetsvillkor för de olika kurserna.
Paragrafen motsvarar vad som enligt i 16 kap. 23 § och 24 §
andra stycket gäller för nationella program.
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1.6.
12 §
Paragrafen avser individuella studieplaner.
Av första stycket framgår att det för varje elev på vidareutbildningen ska upprättas en individuell studieplan.
I andra stycket upplyses att regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om sådana
planer.
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Paragrafen motsvarar vad som enligt 16 kap. 25 § gäller för
nationella program.
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1.7.
13 §
Paragrafen regalerar rätt till ytterligare utbildning.
Av paragrafens första stycke framgår att en huvudman inte är
skyldig att erbjuda mer utbildning till en elev som uppnått godkänt betyg. Bestämmelsen motsvarar den som finns för
nationella program i 16 kap. 24 § första stycket.
I andra stycket finns ett bemyndigande för regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om vad som krävs för att en elev ska få gå om en kurs.
Detta bemyndigande motsvarar 16 kap. 24 § andra stycket.
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1.6.
14 §
Paragrafen regalerar gymnasieingenjörsexamen.
I paragrafens första stycke anges villkor för att en gymnasieingenjörsexamen ska utfärdas. En fullständig vidareutbildning
omfattar kurser om 800 gymnasiepoäng och ett examensarbete
om 100 poäng.
I andra stycket upplyses om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter
om gymnasieingenjörsexamen och om vilka kurser som ska ingå
i examen.
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.3.1.
15 §
Paragrafen regalerar behörighetskraven.
Av paragrafens första stycke framgår att för behörighet krävs
gymnasieexamen från teknikprogrammet eller likvärdiga
kunskaper. Med likvärdiga kunskaper avses att den sökande
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genomgått ett annat nationellt program med nödvändiga
kompletteringar respektive uppnått behörighetsvillkoren via
studier inom vuxenutbildningen. Likvärdiga kunskaper kan
också ha inhämtats genom studier som helt eller delvis har bedrivits i utlandet. Utöver de behörighetsvillkor som anges i
denna paragraf måste en sökande tillhöra den målgrupp för utbildningen som framgår av 3 §.
I andra stycket bemyndigas regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer att föreskriva ytterligare behörighetsvillkor.
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.2.1.
16 §
Paragrafen reglerar ansökan och ansökningsförfarandet.
Av 6 § framgår att vidareutbildningen består av nationella
profiler vilka utgör elevernas olika studievägar. Av förevarande
paragrafs första stycke framgår att det i ansökan måste anges
vilken nationell profil och vilken utbildningsanordnare som ansökan avser. Om sökanden söker flera olika utbildningar ska
dessa rangordnas.
Av andra stycket framgår att ansökan ska ges in till sökandens
hemkommun samt att hemkommunen, om utbildningen anordnas av någon annan huvudman, ska sända ansökan vidare till
denne.
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.2.2.
17 §
Paragrafen reglerar beslut om behörighet och mottagande.
Av första stycket framgår att det är huvudmannen för den
sökta utbildningen som ska pröva om sökanden är behörig och
om den sökande ska tas emot.
Av andra stycket framgår att det är fråga om en riksrekryterande utbildning.
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Ett beslut i fråga om mottagande kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd, se 28 kap. 12 § första stycket 7.
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.2.3
28 kap.
12 §
Paragrafen reglerar vilka beslut av en kommun eller ett landsting
som får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
En ändring görs i första stycket 7 av innebörd att ett beslut i
fråga om mottagande enligt 17 a kap. 17 § får överklagas till
Skolväsendets överklagandenämnd.
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.2.3.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
De nu föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2014
och tillämpas på utbildning som bedrivs efter den 1 juli 2015.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningschefen föreslår att:
Remissvar fastställs enligt bedömning nedan.
Bakgrund

Region Gotland har regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur för perioden 2014-2025.
Regionstyrelsen beslutar om regionalt planförslag 2013-12-11 och det slutliga
förslaget får sina definitiva ekonomiska av regeringen under våren 2014.
Därefter fastställs planen av regionen.
Bedömning

Förvaltningen anser att avsnitt 4.6 kollektivtrafikutveckling och
tillgänglighetsanpassning bör kompletteras inom ytterligare två områden.
1. En väl utvecklad kollektivtrafik är av stor vikt för barn och unga och
deras lika rätt till kultur- och fritidsaktiviteter, oavsett bostadsort.
2. Studerande, både ungdomar och vuxna som inte omfattas av
skolskjutssystemet, har stort behov av en frekvent kollektivtrafik till
utbildningsorterna Lövsta, Fårösund och Hemse.
Åtgärdslistan på s 21 kan kompletteras i punkt 4 med … med särskild hänsyn
tagen till utbildningsorter utanför Visby, och med ytterligare punkt Åtgärder som ökar
tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga oavsett bostadsort.
Detta är särskilt viktigt då aspekten barn och unga även saknas i de
utgångspunkter som redovisas i avsnitt 3.
Förslaget påpekar att barn och ungas användning av infrastruktur (bland andra)
ska ingå vid bedömning av vilka åtgärder som genomförs (s 26) så ovan
nämnda förslag är helt i linje med förslagets intentioner.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2013/109

Region Gotland

Vid föreslagen fördelning av medel skulle förvaltningen gärna se att större vikt
och medel läggs vid kollektivtrafikutveckling och tillgänglighetsanpassning.
Kollektivtrafik kan nyttjas av alla boende i alla åldrar hela året i motsats till
cykelvägarna som på längre sträckor används mest under sommarhalvåret.

Alf Nilsson
Tf utbildningschef
Helena Wottle
Handläggare
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Ärendenr RS 2013/6

Ledningskontoret

Datum 24 september 2013

Enligt sändlista

Remiss. Länsplan för regional transportinfrastruktur för
Gotlands län 2014 - 2025
Region Gotland har regeringens uppdrag att ta fram ett förslag tilllänsplan för
regional transportinfrastruktur för perioden 2014 - 2025.
Härmed inbjuds berörda myndigheter, organisationer och andra intresserade
att yttra sig över och lämna synpunkter på förslaget tilllänsplan.
Efter rernisstiden behandlas planförslaget i regionstyrelsens arbetsutskott den
28 november och i regionstyrelsen den 11 december. Det slutliga förslaget till
plan ska lämnas till regeringen den 16 december. Under våren 2014 beslutar
regeringen om definitiva ekonorniska ramar. Därefter ska planen fastställas av
regionen.
Remissmaterialet finns på Region Gotlands hemsida:
www.gotland.se/rernisslansplan. Vill ni ha en tryckt version kontakta Lena
Johansson, se nedan. Rernisstiden pågår till den 10 november. Remissvar
skickas till:
•

lena.johansson@gotland.se eller

•

Lena Johansson, Ledningskontoret, Region Gotland, 621 81 Visby.

Upplysningar lämnas av Lena Johansson, telefon 0498-26 93 16 eller
lena.johansson@gotla,;,d.se.

Regiondirektör
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1. Inledning
Regeringen gav i december 2012 länen i uppdrag att ta fram förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2014 – 2025. Inom planerna finns möjlighet att genomföra infrastrukturåtgärder inom statens ansvarsområde
och som statlig medfinansiering till kommuner och kollektivtrafikmyndigheter. Beslut fattas av regeringen under 2014, efter regeringsbeslutet ska planerna fastsällas av respektive regioner. Trafikverket ansvarar för de statliga åtgärderna i planen och för utbetalning
av statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner. I vilken
omfattning planerna kan genomföras styrs av storleken på de medel som anvisas årligen
av riksdagen och regeringen i statsbudgeten. De preliminära ekonomiska ramarna för
planperioden motsvarar för Gotlands del ca 17 miljoner kronor per år.

2. Bakgrund
Planeringen av den statliga infrastukturen sker genom den nationella planen för transportsystemet och genom länsplaner för regional transportinfrastruktur. Regeringen gav i
december 2012 Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2014 – 2025. Samtidigt
gavs länen i uppdrag att ta fram trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för samma period. Förslaget till nationell plan är remitterat under sommaren
och remissinstanserna har tiden fram till den 1 oktober att lämna synpunkter till Näringsdepartementet. Länsplanerna ska vara inlämnade till Näringsdepartementet senast den
16 december, de ska då vara remitterade och sammanställda. Därefter kommer regeringen att analysera länens förslag till åtgärder och fatta beslut om vilka definitiva ramar som
tilldelas respektive länsplan. Det görs samtidigt som den nationella planens innehåll fastställs. Senast två månader efter regeringens beslut om ramar ska länsplaneupprättarna
fastställa länsplanerna.
Regeringens uppdrag utgår från den infrastrukturproposition som beslutades av riksdagen
i december 20121. Innehållet i länsplanerna regleras genom förordningen (1997:263)2 om
länsplaner för regional transportinfrastruktur. Planerna kan omfatta:
-

-

investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas
enligt 2 § förordningen (2009:237)3 om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m.,
åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala transportsystemet som bör redovisas i planen, och

1

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Investeringar-for-ettstarkt-o_H00325/?text=true
2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970263.HTM
3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090237.HTM
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-

från år 2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt
viktiga för regionen.

Enligt 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar kan medfinansiering bl.a. ges till kollektivtrafikåtgärder och åtgärder
för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator.
De ekonomiska ramarna ska vara oförändrade (jämfört med nu gällande plan 2010 –
2021), för åren fram till och med 2021. Därefter, för perioden 2022 – 2025, har regeringen bedömt att den genomsnittliga årliga nivån 2010 – 2021 ska fortsätt gälla för de kommande fyra åren. För Gotlands del är den preliminära ramen för hela perioden 205 miljoner, ca 17 miljoner per år.

3. Utgångspunkter
3.1 Nationella mål
De nationella transportpolitiska målen hör till utgångspunkterna för länsplanen. Det övergripande nationella målet är:
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
För att bidra till att uppfylla det övergripande målet finns två mål, ett funktionsmål för
tillgänglighet och ett hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa. Funktionsmålet för tillgänglighet:
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge
alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs.
likvärdigt svara mot kvinnors och mäns transportbehov.
Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa:
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås
och till ökad hälsa.
För båda målen finns preciseringar. För att uppfylla funktionsmålet för tillgänglighet finns
följande preciseringar:
- Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
- Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella
konkurrenskraften.
- Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och
andra länder.
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Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar
till ett jämställt samhälle.
Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar.
Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.

För att uppfylla hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa finns preciseringar om minskat
antal svårt skadade och omkomna i de olika trafikslagen:
- Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.
- Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstraﬁken minskar fortlöpande
och antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.
- Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och luftfartsområdet minskar fortlöpande.
- Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås
genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila
bränslen.
- Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa.
Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av
stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.

3.2 Regionala mål
Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision Gotland 20254 är styrande för det regionala utvecklingsarbetet och behandlar fyra centrala utvecklingsområden för Gotland: bo och
leva, tillväxt och sysselsättning, energiförsörjning och kommunikationer. De övergripande
målen är:
Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.
Det regionala utvecklingsprogrammet liksom övrigt övergripande utvecklingsarbete är
grunden för de framtida prioriterade tillväxtområden från 2014 som på uppdrag5 redovisades till regeringen 2011/2012. Inom fem huvudområden: samhällsutveckling, tillgäng4

Vision Gotland 2025 http://www.gotland.se/38064
Regeringsbeslut N2011/3416/RT. Uppdrag att identifiera och redovisa prioriteringar avseende länets framtida regionala tillväxtarbete fr.o.m. 2014
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lighet, näringsliv och sysselsättning, kompetens och utbildning samt miljö och klimat prioriteras särskilt: ökad inflyttning, färjetrafiken, fiberutbyggnad, företagsklimat, sysselsättning och arbetskraftförsörjning, högskolan och energiomställning och effektivisering.
Delområdet Tillgänglighet inom tillväxtprioriteringarna syftar till en förbättrad tillgänglighet och avser såväl infrastrukturen som trafiken. Häri ingår färjetrafiken, flygtrafiken och
en förbättrad intermodalitet (kopplingar, byten, övergångar mellan olika trafikslag) vad
gäller kommunikationer till och från Gotland och på Gotland.
Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och kommunikationerna med omvärlden är avgörande för utvecklingen. Sambanden mellan kommunikationsfrågor och
andra utvecklingsfrågor är mycket starka. En god tillgänglighet, i tid och kostnad för resor
och transporter och genom en anpassad turtäthet är grundläggande för en positiv regional utveckling och en stärkt konkurrenskraft. En förbättrad tillgänglighet till och från fastlandet skulle tillsammans med bättre kopplingar till fastlandstrafiken bl.a. kunna medföra
att Gotland i viss mån kan ta del i den pågående regionförstoringen – Gotland kommer
”närmare” fastlandet. Ett väl fungerande trafiksystem förutsätter också en väl anpassad
infrastruktur. Färjetrafiken fungerar som infrastrukturen, och måste ses som en del av
den nationella infrastrukturen, se vidare avsnitt 4.1. Gotlands läge gör flygtrafiken extra
betydelsefull.
I det regionala utvecklingsprogrammet ingår mål och strategier för trafiken till och från
Gotland och på Gotland. För trafiken till och från Gotland är målen att:
- Öka tillgängligheten till Gotland genom att tid och kostnad för resor och transporter minskar.
- Stärka Gotlands koppling till nationella och internationella trafiksystem.
- Öka Gotlands förbindelser med omvärlden genom fler flyg- och färjedestinationer,
särskilt södra och östra Östersjöregionen för utökad färjetrafik.
- Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem; ekonomiskt, socialt och
ekologiskt.
- Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn ska ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik.
- Säkra och trygga utvecklingen av flygplatskapacitet.
Målen för resande på Gotland är:
-

Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla. Cykelåkandet
ska öka med 30 % över en 15-års-period.
Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland.

5
GVN 2013-10-16
101 av 131

För kollektivtrafiken anges i det regionala utvecklingsprogrammet att för att den ska bli
ett verkligt alternativ till privat bilåkande, krävs att den upplevs som prisvärd med hög
turtäthet, tillgänglighet och bekvämlighet. Det krävs också en medveten satsning på säkerhet kring kollektivtrafiken, framför allt vid av- och påstigning. Skolbusstrafiken måste
särskilt beaktas ur säkerhetssynpunkt. Bilberoendet på landsbygden och i de mindre tätorterna kommer till stor del att bestå på grund av det spridda boendemönstret. Det är en
viktig miljöaspekt att beakta, vilket gör att det är angeläget att kunna använda förnyelsebara fordonsbränslen.
I Visby finns risk att biltrafiken ökar i takt med att nya handelsområden etableras utanför
stadskärnan. Utbyggnad av kollektivtrafiken och vägnätet kan underlätta för gång- och
cykeltrafikanter att ta sig tryggt och säkert till och från dessa områden.
Gång- och cykeltrafiken är tätt följd av kollektivtrafiken de trafikslag som bör prioriteras i
arbetet för en hållbar utveckling på Gotland.
Tillgängliga, trygga och väl upplysta cykelvägar är ett sätt att underlätta för gång- och cykeltrafik. På Gotland, framför allt i Visby, ska arbetet med att säkra gång- och cykeltrafiken till och från arbetsplatser, skolor och affärscentra prioriteras. Gångvägar i anslutning
till busshållplatser bör särskilt beaktas ur trygg- och säkerhetssynpunkt, det gäller både
för landsbygd och tätort.

3.3 Koppling till andra planer och utvecklingsarbete
Länsplanen har också nära samband med och koppling till framför allt den fysiska planeringen med Gotlands översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet,
det regionala trafikförsörjningsprogrammet, energiplaneringen och det näringspolitiska
programmet6. Även den nationella planen för transportsystemet 2014 – 2021 berör Gotland, liksom särskilt länsplanerna för Stockholms län och för Kalmar län där Gotlands
största fastlandsanknytningar finns. Nära samman med länsplanen hör även det mer
”storregionala” samarbeten som finns, t.ex. med Smålandslänen med kommande strukturfondsprogram och inom En bättre sits med länen i östra Mellansverige.

Översiktsplan - Bygg Gotland
Bygg Gotland Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-20257 antogs av fullmäktige i juni
2010. Översiktsplanen visar på regionens intentioner om hur mark och vattenområden
bör användas för att stödja regionens målsättningar. Vad gäller trafiken på Gotland tas i
infrastrukturavsnittet bl.a. hamnar, vägar, gator och cykelvägar upp.
6
7

Näringspolitiskt program 2012 – 2015 http://www.gotland.se/62939
Översiktsplan Bygg Gotland http://www.gotland.se/ByggGotland
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Gotlands hamnar
I planen anges att det är angeläget att Gotlands hamnars verksamheter renodlas. För att
stärka besöksnäringens utveckling i Visby bör godshanteringen i den inre hamnen flyttas
till Klintehamn och Slite hamn där de företag som idag använder Visby hamn har sin bas
och där också den mer direkta närheten till råvarorna finns. För Visby hamn ses möjligheterna att skapa ett resecentrum (se vidare avsnitt 4.3) och att få till stånd en kryssningskaj
samt att skapa säkrare och tillgängligare trafikmiljöer i, till och från hamnområdet. För
Slite hamn ses, förutom godshanteringen, möjligheterna till en reservhamn, vilket idag
saknas, och till en port mot öster för passagerartrafik under de turismintensiva perioderna.
Visby hamn
Inriktningen för Visby hamn är att den ska användas till linjetrafik, oljehantering, kryssningstrafik och gästhamnsverksamhet. Visby hamn är av riksintresse för sjöfarten och
yrkesfisket.
Slite hamn
Inriktningen för Slite hamn är att den ska användas som godshamn och servicestation för
Kustbevakningens verksamhet. Dessutom ska hamnen utvecklas till reservhamn för färjetrafiken och som ny destination för passagerartrafik.
Klintehamns hamn
Inriktningen för Klintehamns hamn är att den ska utvecklas som godshamn.
Vägar och gator
Enligt Vision Gotland 2025 ska det övergripande vägnätet utvecklas så att goda förbindelser till och från tätorterna, för pendling till arbete och utbildning, långsiktigt säkerställs.
Det innebär att de större länsvägarna ska utvecklas till effektiva och trafiksäkra transportsträckor både för persontrafik och för godshantering över ön. Det preciseras i översiktsplanen:
- Vägnätet ska utvecklas så att effektiva och trafiksäkra tranportsträckor både för
persontrafik och godshantering säkerställs.
- Det enskilda vägnätets långsiktiga underhåll ska säkerställas genom aktiva samfällighetsföreningar.
- För enskilda vägar som har särskilt stor betydelse som genomfartsvägar mellan
statliga vägar bör förslag om statligt övertagande övervägas.
- För att höja trafiksäkerheten och att undvika ytterligare hastighetssänkningar ska
nödvändiga breddningar och uträtningar av länsvägar prioriteras.
- För att höja trafiksäkerheten ska även satsningar på säkra korsningar där det är
som mest angeläget prioriteras.
- Enskilda vägar som är viktiga för turismnäringen bör utvecklas och prioriteras när
frågan om statsbidrag prövas.
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Cykelvägar
Cykeltrafiken är tillsammans med gångtrafiken de trafikslag som enligt det regionala utvecklingsprogrammet bör prioriteras högst i arbetet för en hållbar utveckling på Gotland.
Målsättningen är att cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
För att öka andelen cykeltrafik måste investeringar i infrastruktur göras som ökar trafiksäkerheten och tillgängligheten, samtidigt som aspekter som trygghet, miljö, hälsa och
snabbhet måste vägas in. Gena cykelförbindelser mellan viktiga målpunkter i såväl Visby
som de större tätorterna behövs. Av översiktsplanen framgår att:
- Planeringen av cykeltrafiken ska präglas av ett strukturtänkande med utgångspunkt från cyklandets egna behov, egna förutsättningar och egenvärde, där tillgänglighet, trygghet, miljö, hälsa och den kortaste vägen mellan två målpunkter
har avgörande betydelse.
- Framtagande av cykelplaner bör prioriteras i följande ordning:
1. cykelplan för Visby inklusive plan för arbetspendling med cykel, längs
länsvägarna, ca 1 mil ut och in från Visby.
2. cykelplan för arbetspendling med cykel kring de större tätorterna.
3. cykelplan för arbetspendling med cykel kring de mindre tätorterna.
- En cykelled av hög internationell klass, för cykelturismens utveckling på Gotland
bör planeras och förverkligas.

Kollektivtrafik
Utveckling av kollektivtrafiken är, enligt Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision
Gotland 2025, en av de viktigaste faktorerna för att hela det gotländska samhället ska
kunna utvecklas hållbart. Kollektivtrafiken ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till
bilen.
En utbyggd kollektivtrafik är en grundpelare när det gäller socialt hållbar utveckling. Kollektivtrafiken knyter samman landsbygd och tätort och underlättar transporter i människors vardag, arbete och på fritiden. Att få fler gotlänningar att välja bussen framför bilen
handlar inte bara om biljettpriset utan i grunden om en beteendeförändring. Gotlands
kommun kan genom en väl planerad infrastruktur underlätta till en sådan beteendeförändring.
- Den fysiska planeringen ska medverka till att kollektivtrafiken blir ett realistiskt alternativ till enskilt bilåkande.
- Det är angeläget att utveckla möjligheter att snabbt och enkelt kunna växla mellan
olika trafikslag, s.k. intermodala lösningar.
- Stomlinjetrafiken ska ha en enkel, rak och snabb linjesträckning som kompletteras
med landsbygdstrafik för speciella behov. Där resandeantalet är lågt införs
anropsstyrd trafik.
- Samordning av bebyggelse- och kollektivtrafikplaneringen ska prioriteras.
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-

Ett antal hållplatser ska årligen byggas om till säkra, trygga och tillgängliga platser
för av och påstigning.

Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 – Hela Visby
Planen är ett planeringsunderlag för Visbys framtida utveckling8. I planen ingår (bland
mycket annat): biltrafik, kollektivtrafik, cykling, gående, gators utformning och parkering.
Biltrafiken
Målet för den framtida utvecklingen är ett hållbart samhälle där också traﬁkplaneringen
ska ta sitt ansvar. De traﬁkprognoser som ﬁnns om traﬁkutvecklingen i Visby visar på en
ökad traﬁk främst på några huvudgator som t ex Solbergaleden, Söderväg och Allégatan,
med framkomlighetsproblem, ökat buller och miljöstörningar. Inom Visby ﬁnns ett antal
korsningar som behöver utredas, förbättras och eventuellt göras om till cirkulationsplatser. Cirkulationsplatser ökar ofta säkerheten och framkomligheten samt minskar buller
och miljöpåverkan. För att Visby ska kunna växa på ett sätt som gynnar fördelarna med
den ”nära” staden, med bl a ökat cyklande som följd, måste Visbyledens barriäreffekt
tonas ner. Karaktären bör vara mer av en stadsgata och en del av stadens huvudvägnät.
Leden måste användas mer och avlasta ytterstadstraﬁken i ﬂera punkter. Med ﬂera anslutningspunkter minskar sannolikt barriäreffekten och en silning av traﬁken underlättas.
Kollektivtrafik
Fungerande kollektivtraﬁk är en viktig del i begreppet att ”hela” staden. Bussen ska vara
det naturliga komplementet till att cykla och gå. Kollektivtraﬁken kan bidra till en långsiktigt hållbar stadsutveckling genom att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Det
måste ﬁnnas förbindelser mellan stadens nyckelfunktioner och bussturer bör också ha en
acceptabel turtäthet på kvällar och nätter
Många som arbetar i Visby har sitt boende på landsbygden och vice versa. Bra
kollektivtraﬁk, behövs både när det gäller turtäthet och linjesträckning och även när det
gäller miljön (trygghet, säkerhet, tillgänglighet, estetik etc) kring bussterminal och busskurer.
Kollektivtraﬁken ska:
- Erbjuda ﬂer grupper en ökad tillgänglighet till stadens olika delar och så långt möjligt vara ett förstahandsalternativ för personer med olika funktionshinder. En större del av de samhällsbetalda resorna ska kunna ske inom ramen för de allmänna
kommunikationsmedlen.
- Främja en positiv regional utveckling genom att erbjuda arbetspendlare hög turtäthet och pålitlig framkomlighet till busstationen och större koncentrationer av
arbetsplatser.
8

Hela Visby http://www.gotland.se/43400
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-

Koordinera stads- och landsbygdslinjerna för att erbjuda goda omstigningsmöjligheter.
Utveckla hållplatser för en bättre anpassning till alla resenärer.
Eftersträva samordning med andra transportmedel.
Ge trygghet och säkerhet.

Cykelstaden
Målsättningen är att skapa ett sammanhängande huvudnät av cykelvägar för att öka andelen cyklande av den totala fordonstraﬁken fram till år 2025. Cykelvägnätet ska utvecklas till en fungerande attraktiv, säker och trygg helhet.
En gynnsam topograﬁ (med undantag av innerstaden) och korta avstånd gör att Visby har
mycket goda förutsättningar för cykling. Visbys cykelvägnät ska byggas ut och kompletteras så att cykeln kan bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt transportmedel gentemot
bilen. En utbyggnad ska framförallt gynna arbetspendling och skolcykling, men även andra
viktiga målpunkter med samhällsservice ska prioriteras.

Regionalt trafikförsörjningsprogram
Ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram kommer att vara utsänt på remiss ungefärligen samtidigt som denna länsplan. Programförslaget bygger på den strategi, Strategi
för utveckling av kollektivtrafiken på Gotland 2009 – 2012 som Tekniska nämnden tidigare
antagit. Programmet innehåller mål, strategier och prioriteringar och kan sammanfattas i
en utveckling genom utbyggt och tillgängligt stomlinjenät och förbättrade restider.

Näringspolitiskt program 2012 - 2015
I Gotlands näringspolitiska program är infrastruktur ett av utvecklingsområdena.
Gotlands fysiska kommunikationer med omvärlden och tillgång till bostäder är avgörande
för ett fungerande näringsliv och attraktivitet för inflyttning och etablering. Färjetrafiken
har sedan länge utvecklats positivt, något som även gäller flyget. Goda möjligheter till
resande är också en förutsättning för en regionförstoring. Arbetet med att söka extern
finansiering för att möjliggöra en ny kryssningskaj ska fortsätta. När det gäller kommunikationer på Gotland behöver även intermodala lösningar utvecklas, det vill säga smidig
samordning mellan olika kommunikationsslag. Särskild hänsyn bör då tas till att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder. Region Gotland kan också stödja utvecklingen och implementering av nya transportsätt. Utbyggda cykelleder gynnar miljövänlig
turism och Region Gotland ska främja utbyggnaden och infrastrukturen kring dessa.
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Nationell plan för transportsystemet 2014 -2025
Trafikverkets förslag till nationell plan är utsänt på remiss fram till den 1 oktober. I Trafikverkets förslag prioriteras väg- och järnvägsstråk för godstransporter, möjligheterna till
arbetspendling, kollektivtrafik, gång och cykel samt ökade möjligheter till trafikslagsövergripande användning av transportsystemet. Internationella stråk ingår i förslaget och en
grundläggande tillgänglighet i hela landet har enligt Trafikverket eftersträvats. Avsikten är
att planen ska bidra till ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem, samt verka för att de transportpolitiska målen nås.
Planförslaget väntas leda till att vägar, järnvägar och farleder förbättras så att resor och
transporter ska kunna göras smidigt, grönt och tryggt. Infrastrukturen väntas bättre kunna hantera störningar. Förslaget ska bidra till det övergripande transportpolitiska målet
genom att tillgängligheten förbättras. Åtgärder för ökad tillgänglighet inom och mellan
regioner ska leda till bättre fungerande och större arbetsmarknadsområden och därmed
ökad tillväxt. Förbättringar för godstrafiken bedöms leda till ökad effektivitet och minskade kostnader. Förslaget till plan bedöms öka trafiksäkerheten. Genom åtgärder för att
minska bullerstörningar och åtgärder ska minskade koldioxidutsläpp uppnås. Samtidigt
ingår åtgärder som ökar trafiken vilket ger motsatt effekt. Planförslaget har både positiva
och negativa effekter för omgivande landskap, natur- och kulturmiljön. Lokalt förbättras
luftkvaliteten och åtgärder som gynnar ökad gång- och cykeltrafik har positiva hälsoeffekter. För planeringsperioden 2014 -2025 har riksdagen beslutat att den ekonomiska ramen
för åtgärder i den statliga infrastrukturen ska uppgå till 522 miljarder kronor. Medlen
fördelas på:
Drift, underhåll och reinvestering av statliga järnvägar. 86 miljarder kr.
Drift och underhåll av statliga vägrar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar samt statlig medfinansiering av enskilda vägar. 155 miljarder kr.
Utveckling av transportsystemet. 281 miljarder kr.
Gotland har ett mycket litet ”eget” utrymme i planen, men har naturligtvis del i allmänna
anslag som för drift och underhåll och satsningar som görs i andra regioner. Under planeringsperioden finns Klintehamns hamn med genom muddring av farleden (se vidare avsnitt 4.3).

3.4 Nuvarande länsplan för regional transportinfrastruktur 2010 – 2021
Den nuvarande länsplanen för regional transportinfrastruktur fastställdes av Gotlands
kommunfullmäktige i juni 2010. Ramen omfattar 205 milj. kronor för hela perioden. Planen är indelad i fyra åtgärdsområden och för dessa är den ekonomiska ramen fördelad i
delarna:
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Övergripande kommunikationsfrågor: Åtgärder på grund av hastighetsöversyner.
18 %.
Tillväxt och utveckling: Åtgärder/insatser i hamnarna, för turismen, på länsvägarna
och förstudie kring en fast förbindelse till Fårö. 22 %.
Tillgänglighet och trygghet: Insatser i tätorterna, säkra skolvägar, cykelvägar, kollektivtrafik och belysning. 42 %. Drygt hälften avser cykelåtgärder.
Trafiksäkerhet: Korsningar. 18 %.
Inom planen har följande större åtgärder genomförts:
Hastighetsöversynen, åtgärder för förbättrad säkerhet, t.ex. siktröjning och
mitträfflor.
Fast förbindelse Fårö, förstudie.
Inom länsplanen pågår följande större åtgärder:
Väg 149 Gång- och cykelväg Visby – Lummelunda. Delvis finansiering genom
länsplanen. Avslutas 2013.
Väg 140 Gång- och cykelväg Västergarn – Klintehamn. Förstudie 2012. Fysisk
planläggningsprocess 2014 - 2015. Produktion 2016 – 2017.
Väg 140/627 Cirkulationsplats ”Högklint”. Korsningen väg 140/627 blir cirkulationsplats. Utbyggnad av gång- och cykelvägen från Kneippbyn till Kusevägen.
Belysning. Planering 2013 – 2014. Produktion 2014 – 2015.
Väg 148. Cirkulationsplats Stenhuggaren. Delvis finansierad inom länsplanen.
Produktion 2013 – 2014.

Under perioden 2010 – 2014 har utfallet av länsplanen varit:
Övergripande kommunikationsfrågor: Åtgärder på grund av hastighetsöversyner. 4
%.
Tillväxt och utveckling: Åtgärder/insatser i hamnarna, för turismen, på länsvägarna
och förstudie kring en fast förbindelse till Fårö. 4 %.
Tillgänglighet och trygghet: Insatser i tätorterna, säkra skolvägar, cykelvägar, kollektivtrafik och belysning. 90 %. Större delen av detta är cykelvägar.
Trafiksäkerhet: Korsningar. 2 %.
Utanför länsplanen (som inte är finansierade genom länsplanen) har följande större åtgärder genomförts:
Hamnserviceterminal Visby hamn. Finansierat genom EU:s strukturfonder och
Region Gotland.
Utanför länsplanen pågår följande större åtgärder:
Resecentrum (finansiering EU:s strukturfonder och Region Gotland):
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o Trafiksäkerhets och tillgänglighets- och trygghetsåtgärder i Visby hamn,
området utanför färjeterminalen och anslutningar till inre hamnen och
Färjeleden.
o Flyttning av godstrafiken från Visby hamn till Klintehamns hamn. I Klintehamn ny kaj.
o Visby hamn. Rörlig landgång och väderskyddad landgång.
Väg 148. Cirkulationsplats Stenhuggaren. Större delen finansierad utanför
länsplanen. Se ovan.

4. Utvecklingsområden – kommunikationer och infrastruktur
Gotlands läge gör förbindelserna med omvärlden till en nyckelfråga och kommunikationerna till och från Gotland är grundläggande för utvecklingen. Ö-läget är både en tillgång
och en möjlighet. För att kunna utnyttja läget och stärka och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket god tillgänglighet – i pris, turtäthet och res- och transporttid.
Även på Gotland måste goda förutsättningar finnas för transporter, för resor med olika
trafikslag och för att gå eller cykla. I avsnittet beskrivs större kommunikations- och infrastrukturfrågor även om åtgärder inom samtliga områden inte är möjliga att stödja inom
länsplanen så är de viktiga för helheten.

4.1 Färjetrafiken
Färjetrafiken går mellan Visby-Nynäshamn och Visby-Oskarshamn. Färjorna är höghastighetsfartyg och restiden på linjerna är drygt 3 timmar. Nynäshamn trafikeras med i princip
två dubbelturer per dag och Oskarshamn med en dubbeltur per dag. Under för-, sommaroch eftersäsong är antalet dubbelturer per dag betydligt fler. Den senaste tioårsperioden
har sett kraftiga ökningar i färjetrafiken, både av antalet passagerare och transporterat
gods. Likaså har antalet turer ökat. Föregående år reste drygt 1,5 miljoner passagerare
med färjorna och drygt 700 000 längdmeter gods transporterades.
År 2009 ändrades den förordning som reglerar linjesjöfarten till och från Gotland, så att
krav på att angöra Gotland minst fem dagar per vecka året runt togs bort. Genom det
öppnades möjligheterna att driva trafik till Gotland under kortare eller längre perioder,
utöver den trafik som upphandlas. Planer finns för sommarfärjetrafik mellan Västervik
och Visby.
Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket. En anbudsinbjudan är ute för upphandling av
trafik för den trafikperiod som startar 20179. Anbudstiden går ut i slutet av oktober.

9

Trafikverket upphandling av Gotlandstrafiken
http://www.trafikverket.se/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv2/Nationellt/2013-05/Nu-startarupphandlingen-av-Gotlandstrafiken/
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Sedan upphandlingsarbetet påbörjades har det från Gotlands sida setts som viktigt att få
genomslag för en trafik som även fortsatt kan bidra till en positiv utveckling av Gotland,
då risken för försämringar upplevs som stor. Bland annat har Gotländska ståndpunkter
tagits fram, en redovisning om hur Gotland vill att trafiken mellan Gotland och fastlandet,
färjor och flyg, ska fungera. Bakom ståndpunkterna står Trafikrådet, som består av representanter från det gotländska näringslivet, transportörer, transportköpare, infrastrukturansvariga, statliga myndigheter och Region Gotland10.
I början av året presenterade Trafikverket ett förslag till trafiklösning. Region Gotland
menar i sitt remissvar att försämringar av trafiken inte kan accepteras, att trafiken måste
utgå från Gotlands behov och kunna bidra till att utveckla det gotländska näringslivet och
samhället.
En viktig förutsättning för detta är att trafiken till och från Gotland ingår och ses som en
del i den nationella infrastrukturen. Färjetrafiken är det enda alternativet för godstransporter och för större delen av de resande till och från Gotland. Det är Gotlands landsväg
till fastlandet och måste ses som en del i den nationella infrastrukturen och infrastrukturplaneringen. Denna synpunkt har vid många tillfällen tidigare framförts, t.ex. i samband
med den nationella infrastrukturplaneringen.
Synsättet har ett starkt stöd genom Trafikanalys rapport Användning och styrning av anslaget till trafikavtal, Rapport 2012:5, som gjorts på regeringens uppdrag. Trafikanalys
föreslår att Gotlandstrafiken ”bör ses som en ersättning för en fast förbindelse och metodmässigt hanteras som andra infrastrukturfrågor”. Man menar att färjetrafiken ger möjlighet att resa med bil och är förutsättningen för effektiva godstransporter. Trafikanalys
anser att Gotlandstrafiken bör ”behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur, i den meningen att Gotlandstrafiken fungerar som en ersättning för en
broförbindelse”. Som en konsekvens föreslår man att anslaget flyttas från upphandlad
trafik, för att hanteras mer som andra infrastrukturfrågor. Man föreslår att anslaget förs
över till anslaget 1.1 Väghållning, då anslaget också är betydligt större och skulle kunna
hantera eventuella kostnadsförändringar i Gotlandstrafiken.
I samhället i stort eftersträvas kortare res- och transporttider. Även till och från Gotland
måste det vara möjligt med snabba överfarter året runt. Det medger inte Trafikverkets
förfrågningsunderlag. Snabba överfarter är förutsättningen för att upprätthålla tillgängligheten till Gotland. Hastigheten styr turtätheten, avgångs- och ankomsttiderna och kapaciteten. Det ger förutsättningarna för godstransporterna till och från Gotland. En hög
hastighet är nödvändig för en så stor produktion som möjligt på Gotland och för passning
till de nationella logistiksystemen. För personresandet är snabba hastigheter särskilt viktigt för rimliga ankomst- och avgångstider, för att göra det möjligt med dagsresor och för
kapaciteten. De negativa miljökonsekvenser trafiken kan medföra måste så långt möjligt
10

Gotländska ståndpunkter http://www.gotland.se/3427
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uppvägas. Möjligheten att använda miljövänliga bränslen och material måste påskyndas.
Hänsyn till teknikutveckling måste kunna tas inom upphandlingen.
Det förfrågningsunderlag som Trafikverket presenterade i maj innehåller jämfört med det
tidigare förslaget till trafiklösning inga större förändringar.
I anknytning till upphandlingen av färjetrafiken gav näringsdepartementet i juli i år i uppdrag till Trafikverket att förbereda en upphandling av statligt tonnage för färjetrafiken.
Om pågående upphandling inte leder till ett avtal med en operatör, ska Trafikverket återkomma till regeringen med förslag om tonnagets utformning och organisatoriska placering.

4.2 Flygtrafiken
Flygförbindelserna till och från Gotland är på grund av ö-läget av central betydelse för
tillgängligheten till Gotland. Det gäller i särskilt hög grad för näringslivet med besöksnäringen men också för Gotlands invånare.
Gotland har reguljär flygtrafik året runt och dagligen till Bromma och Arlanda, och kontinuerligt under året till Göteborg, Malmö och Ängelholm. Chartertrafik finns under delar
av året. Under sommarsäsongerna ökar antalet destinationer och flygbolag kraftigt.
Antalet flygpassagerare har under den senaste tioårsperioden varierat kring drygt 300
000 personer, år 2012, 327 255 personer.
Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk roll. Gotlands läge
gör det också nödvändigt att flygplatsen har en beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer.
Flygplasten ägs och drivs av Swedavia och ingår i det nationella basutbudet av flygplatser.
Såväl anläggningar inom flygplatsen som anslutningar till och från flygplasten ses över för
verksamhetens utveckling.
Trafikverket har tagit fram rapporten Riksintresseprecisering Visby flygplats.11 Materialet
är för närvarande sänt på remiss. Efter remissen och behandling av inkomna synpunkter
kommer Trafikverket färdigställa riksintressepreciseringen och överlämna riksintresseanspråket till Länsstyrelsen i Gotlands län.

11

http://www.trafikverket.se/PageFiles/60468/rapport_riksintresseprecisering_visby_flygplats_remissversion
_20130628.pdf
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4.3 Gotlands hamnar
De gotländska hamnarna är i ett nationellt perspektiv var för sig att betrakta som relativt
små. Därför finns ett behov av att hamnarna i Visby, Klintehamn och Slite ses som en helhet med funktionsseparering mellan person- och godstrafik. Ingen av hamnarna har heller
var för sig kapacitet att klara samtliga de funktioner som krävs.
I Gotlands regionala utvecklingsprogram är ett av målen att hamnarna i Visby, Slite och
Klintehamn ska ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och
kryssningstrafik. Prioriterade områden i näringslivs- och tillväxtarbetet på Gotland är bl.a.
den areella/livsmedelssektorn och besöksnäringen. Båda dessa är i hög grad rese- och
transportberoende.
Gotlands hamnar är också särskilt viktiga för några av de övriga målen, som de om starkare koppling till nationella och internationella trafiksystem och om trafik till fler destinationer.
Mot bakgrund av en specialisering och utveckling av hamnarna, för att stärka besöksnäringens utveckling i Visby och för att förbättra tillgängligheten i Visby hamnområde drivs
projektet Resecentrum. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Tillväxtverket och Region Gotland. Visby inre hamnområde är ett av de mest besöka områdena med bl.a. kajpromenadstråk, kongresshall, högskola, bibliotek och Almedalen.
Området är också en huvudentré mot världsarvet Visby innerstad. I projektet flyttas
godshanteringen från inre hamnen till Klintehamns hamn. I projektet ingår att skapa säkrare och tillgängligare trafikmiljöer i inre hamnområdet, i färjeterminalområdet, förbindelserna för alla slags trafikanter och trafikslag till/från inre hamnområdet och till Färjeleden samt förbättrade anslutningar (rörlig landgång och väderskyddad landgång) till färjorna. Projektet planeras vara avslutat 2013.12
För Klintehamns hamns del har inom projektet Resecentrum, kajplan och kaj färdigställts.
Därutöver har muddring vid den nya kajen genomförts. Ytterligare insatser måste dock
genomföras i Klintehamn, främst breddning och fördjupning av inseglingsrännan samt
muddring för vändplats och vid kaj för att nytt tonnage ska kunna använda hamnen. I Trafikverkets förslag till nationell plan, under redovisningsrubrikerna Urval av brister och
Urval av åtgärder under planeringsperioden, finns Klintehamns hamn med, dock utan mer
precis tidsangivelse. Det är viktigt att bl.a. innehåll och tidsaspekt i det fortsatta arbetet
inom kort kan tydliggöras. För att få investeringarna så optimala som möjligt bör arbetena
ske utifrån en mellan Trafikverket och Region Gotland gemensam tidsplan. En sådan process har nyligen inletts. Målet bör vara att hamnområdet och inseglingsrännan är klara
samtidigt.

12
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Visby är ett populärt besöksmål för kryssningstrafiken i Östersjöområdet. Antalet anlöp
har dock de senaste åren minskat kraftigt, då hamnen inte har djupgående och manöverutrymme för de allt större fartygen. Dessa tvingas i Visby att ligga på redden och väderleksförhållandena påverkar då möjligheterna att med tenderbåtar få iland passagerarna.
Den osäkerheten gör att Visby i många fall väljs bort som anlöp. För närvarande utreds
förutsättningarna att få till stånd en kryssningskaj i Visby.
För färjetrafiken har tidigare Kappelshamn fungerat som reservhamn men dagens stora
färjor har inte kunnat använda hamnen. I nuvarande avtal finns inte något krav på att
reservhamn ska finnas. En reservhamn är högst angelägen, kanske inte så mycket för svåra väderförhållanden, som för eventualiteter som oljeutsläpp och haverier som kan inträffa i Visby hamnområde. Avbrott i trafiken skulle mycket snabbt leda till svåra komplikationer inte minst för näringslivet och godstransporterna till och från Gotland. Till exempel
livsmedelsförsörjningen bygger i hög grad på just in time leveranser och stora lager finns
inte. Slite hamn har byggts om för användning av Nord Stream, anpassningar skulle kunna
göras så att färjetrafiken skulle kunna använda Slite hamn som reservhamn.
På längre sikt är frågor som anpassningen av Visby hamn vid ev. förändrat tonnage genom
kommande upphandlingar, bränslehanteringen till färjorna och större åtgärder för att
förbättra miljön i hamnarna några viktiga frågor. Möjligheten att elansluta linjetrafiken i
färjeläge 5, 6 och 7 ska enligt miljödom vara klart till januari 2018.

4.4 Visborgsområdet
Visborgsområdet är ett före detta regementsområde i södra Visby. Det sista regementet
lades ned 2005 och därefter drivs ett utvecklingsarbete. Området ingår i den fördjupade
översiktsplanen för Visby. Inriktningen är att området ska utvecklas till en stadsdel i Visby
som tydligt knyter an till staden, och att utbyggnaden påbörjas som en utveckling av staden söderut och som en förtätning av redan bebyggda delar.
Visborgsområdet är Gotlands hittills största exploateringsprojekt och kommer att sträcka
sig över flera decennier. Området omfattar ca. 450 hektar och planeras för ca. 3 500 bostäder, näringsliv, offentliga verksamheter, idrott och rekreation etc. Investeringsbehovet
för att bygga nödvändig infrastruktur (trafik, VA, m.m.) för hela Visborg är omfattande.
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Den framtida stadsdelen är indelad i fem områden:
1.

Norra området – i anslutning till Färjeleden.

2.

Regementsområdet – i anslutning till kasernområdet.

3.

Villastaden – söder om planerad tvärförbindelse.

4.

Hällarna – Ca 130 hektar väster om Toftavägen.

5.

Idrotts- och rekreationsområde.

Utgångspunkten för utvecklingen av Visborgsområdet är att hålla en hög miljöproﬁl, med
en infrastruktur som gynnar hållbar utveckling, bland annat genom god tillgänglighet till
miljöanpassade transportsystem, tillgång till attraktiva grönområden och bevarandet av
värdefulla naturområden.
Kopplingen mellan Visborg och Södra Hällarna kommer att bli viktig för boende i Visborg.
Därmed kommer trafiksäkerheten vid väg 140 behöva belysas när Visborg utvecklas.
En utbyggnad enligt nuvarande planer kommer att medföra en ökad traﬁkbelastning på
Toftavägen. Det kan avhjälpas med minst två nya huvudgator inom stadsdelen. En huvudgata i nord-sydlig riktning med en ny anslutning till Färjeleden samt en väst-östlig huvudgata mellan en ny cirkulationsplats vid Toftavägen/väg 627 och en anslutning till Visbyleden. Denna lösning innebär att traﬁkmängderna är hanterbara såväl tekniskt som miljömässigt. För att ytterligare stärka sambandet med övriga Visby norrut föreslås en gångoch cykelbro över Färjeleden till det norra området.
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4.5 Fast förbindelse till Fårö
Inom ramen för Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2010 – 2021 har
Trafikverket tagit fram förstudien Fast förbindelse Fårö13. I nuläget, inför Trafikverkets
ställningstagande om fortsättning har bl.a. Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter.
Förstudien har bl.a. tagit fram tänkbara åtgärder enligt fyrstegsprincipen. Som steg 1 åtgärder tar förstudien upp lokalisering av nya verksamheter, bredbandsutbyggnad, utökad
bemanning på räddningshelikoptrar och utökad kollektivtrafik. Steg 2 åtgärder är digital
skyltning och utökad turtäthet med befintliga färjor. Inom steg 3 tas förändrad färjedrift
upp, att genom modernisering av färjeläget och färjorna öka tillgängligheten. Som steg 4
åtgärder har Trafikverket sett på tre olika lokaliseringsalternativ för en fast förbindelse
och olika typer av förbindelser. Enligt Trafikverket är Läge 1; Fårsösund – Broa, det enda
läget som är förenligt med projektmålen. Båda broalternativen (fast eller öppningsbar)
har en hög lönsamhet enligt kostnadsuppskattningen.
Trafikverkets föreslagna läge är också det läge som anges i regionens översiktsplan, liksom i förslaget till fördjupad översiktsplan för Fårö.
Genom Region Gotlands översiktsplan Bygg Gotland, som antogs av fullmäktige 2010,
finns strategin/riktlinjen att regionen är positiv till att färjetrafiken mellan Fårösunds
samhälle och Broa på Fårö ersätts med en fast förbindelse. Bakgrunden är ambitionen att
dels förbättra förutsättningarna för fastboendet på Fårö, dels att stärka det lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösund. Fårösunds samhälle ska vara och upplevas som Fårös naturliga tätort. Mycket talar därför, enligt översiktsplanen, för att de naturliga förbindelsepunkterna för en fast förbindelse är i närheten
av nuvarande färjelägen i Fårösund på Gotlandssidan och Broa på Fårösidan.
Arbete med en fördjupad översiktsplan för Fårö pågår, under våren har utställningen
genomförts och planens beräknas behandlas av regionfullmäktige i slutet av året. Utställningsförslaget utvecklar de övergripande målen i det regionala utvecklingsprogrammet,
främst om hållbar utveckling och befolkningsökning, och inriktningen i Bygg Gotland. FÖParbetets viktigaste utgångspunkt är att hitta möjligheter till att bryta den negativa trenden med minskad befolkning och minskat serviceunderlag. För att motverka denna negativa utveckling poängterar planen bland annat vikten av en förbättrad infrastruktur med
bättre kommunikationer. En fast förbindelse ses som en central framgångsfaktor för utvecklingsplaneringen på Fårö. Samtidigt måste hänsyn tas till många andra aspekter, som
t.ex. natur- och kulturvärden. I utställningsversionen av den fördjupade översiktsplanen
är riktlinjerna:
- Regionen förordar en fast förbindelse mellan Fårö och huvudön som bör ansluta i
närheten av nuvarande färjelägen i Fårösund på Gotlandssidan och vid Broa på Fårösidan.
13
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-

Funktionsmässigt ska den fasta förbindelsen ha kapacitet att klara både biltrafik
och cykel - och gångtrafik.

4.6 Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighetsanpassning
Utveckling av kollektivtrafiken är, enligt Gotlands regionala utvecklingsprogram, en av de
viktigaste faktorerna för att hela det gotländska samhället ska kunna utvecklas hållbart.
Kollektivtrafiken ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. För att kollektivtrafiken ska bli ett verkligt alternativ till privata bilåkandet krävs att den upplevs som prisvärd
med hög turtäthet, tillgänglighet och bekvämlighet. En väl fungerande kollektivtrafik är
betydelsefull för regionsförstoringen, att krympa avstånden, på Gotland. Viktigt är också
en satsning på säkerhet kring kollektivtrafiken förförallt vid anslutning till skolbusstrafiken
med säkra skolvägar.
Gotlands spridda boendestruktur gör att bilberoendet fortsatt kommer att vara högt. Ett
inslag för att öka kollektivtrafikresandet för bland annat denna grupp är att utveckla intermodala lösningar det vill säga att snabbt och enkelt kunna växla mellan olika trafikslag.
I det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 finns målet att kollektivtrafikresandet ska öka med minst 2 % per år. För att öka kollektivtrafikresandet är strategin att
utveckla stomlinjenätet, skolskjutsen och den anropsstyrda trafiken.
Ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram kommer att vara utsänt på remiss ungefär samtidigt som länsplanen. Programförslaget bygger på den av tekniska nämnden tidigare antagna strategin för kollektivtrafiken. Programmet innehåller mål, strategier och
prioriteringar och kan sammanfattas i en utveckling genom utbyggt och tillgängligt stomlinjenät och förbättrade restider.
Inom Region Gotland pågår just nu ett arbete med att utreda hur kollektivtrafiken ska
kunna samordnas mer effektivt. I dagsläget upphandlar och planerar Samhällsbyggnadsförvaltningen kollektivtrafiken och Barn- och ungdomsförvaltningen upphandlar och planerar skolskjutstrafiken. En mer samordnad trafik kan antas leda till bättre utbud och
minskade kostnader. Våren 2012 togs ett politiskt beslut om att tillåta allmänheten att få
åka med skolskjutsen.
Syftet med utredningen är att titta på hur skolskjuts och den allmänna kollektivtrafiken
kan samordnas med hänsyn till utbudet, linjenätet, planeringen av trafiken, organisation
och behov av särskilt planeringssystem.
I utredningen beskrivs olika principer för att samordna kollektivtrafik och skolskjutsen.
Den grundläggande principen är att skapa ett stomnät med god turtäthet som annan trafik kan mata till. Stomnätet bör bestå av ett fåtal linjer med ett turutbud på minst 15
dagsturer per vardag. Stomnätet kännetecknas av att linjerna har gena körvägar längs
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huvudvägarna och en ny styv tidtabell med avgångstider som återkommer på samma
minuttal under hela dagen. Med samma minuttal över hela dagen blir det enkelt för resenären att lära sig när bussen går även utan tillgång till tabell. För att inte tappa resandeunderlaget förutsätts det ske matning från de omgivande områdena till särskilda bytespunkter belägna i de större tätorterna. Dessa bytespunkter bör placeras utmed de större
vägarna genom tätorterna där stomlinjen går så att en effektiv trafikföring uppnås. I de
fall där bytespunkten sammanfaller med skolans placering underlättas ett smidigt byte
mellan skolskjuts och stomlinje. I andra fall förutsätts skolturerna passera bytespunkten
antingen innan eller efter avlämning eller upphämtning av skolelever. För att få med även
övriga resor på Gotland förutsätts övriga linjer, skolskjutsar och plustrafiken mata till bytespunkterna för att där erbjuda en fortsatt snabb och bekväm resa till Visby. Genom att
bygga upp en matningstrafik med kortare körvägar istället för att likt idag köra flera linjer
hela vägen in till Visby öppnar sig möjligheter att erbjuda fler turer på matarlinjerna.
Utredningen kommer att behandlas av Tekniska nämnden under hösten.
Följande typ av åtgärder ingår i länsplanen.
Åtgärder på linjesträckningar med stort resandeunderlag.
Åtgärder för samordnat nät med stomlinjer, skolskjutstrafik och anropsstyrd
trafik.
Åtgärder för en kollektivtrafik som lockar bilister.
Åtgärder som främjar stomlinjer med en god turtäthet och med restider som
är konkurrenskraftiga gentemot bilens restid.
Åtgärder som gör kollektivtrafiken mer tydlig.
Åtgärder som gör kollektivtrafiken mer tillgänglig.
Åtgärder för att öka intermodaliteten (snabbt och enkelt kunna växla mellan
olika trafikslag).
4.7 Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning
Transportsystemet ska medverka till att alla ska ha en grundläggande tillgänglighet och
vara jämställt, att likvärdigt kunna svara mot mäns och kvinnors transportbehov. Det ska
vara utformat så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning och så att
barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vara i trafikmiljöer ska öka. Det ska också anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt
och bidra till ökad hälsa. Transportsystemet ska i och med det möjliggöra tillgänglighet
och vara användbart för individer oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning.
Riksdagen beslutade 1997 att Nollvisionen ska utgöra grund för trafiksäkerhetsarbetet i
Sverige14. Det innebär att det långsiktiga målet är att ingen ska dödas eller skadas allvar-

14

http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Vart-trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/
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ligt till följd av trafikolyckor. Vägtransportsystemets utformning och funktion ska anpassas
till de krav som följer av detta.
I juni 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten som innebär att
antalet dödade i trafiken bör halveras mellan år 2007 och år 2020. Det motsvarar högst
220 dödade år 2020. Regeringen föreslår också att målet om antalet allvarligt skadade i
trafiken reduceras med en fjärdedel. Målen presenterades i regeringens proposition
2008/09:93. Det finns också ett mål på EU-nivå som säger att antalet dödade bör minska
med hälften mellan 2010 och 2020.
För att uppnå trafiksäkerhetsmålen tillämpas så kallad målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Det innebär att det finns mål att följa upp för ett antal indikatorer och att trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas vid årliga resultatkonferenser. Syftet
med indikatorerna är att skapa långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet. Uppföljningen av indikatorerna är central i målstyrningen. Var och en av indikatorerna har ett
målvärde som ska uppnås till 2020. Dessa mål motsvarar tillsammans ett samlat mål för
trafiksäkerhetsutvecklingen. För närvarande följer staten upp följande indikatorer inom
ramen för målstyrningsarbetet:
Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät
Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät
Nykter trafik
Bältesanvändning
Hjälmanvändning
- Cykelhjälm
- Mopedhjälm
Säkra personbilar
Säkra motorcyklar (ABS)
Säkra statliga vägar
Säkra gång-, cykel- och mopedpassager
Underhåll av gång- och cykelvägar
Länsplanen ska omfatta de områden ovan som kräver fysiska åtgärder och påverkansåtgärder i det kommunla, regionala och statliga vägnätet.
Om man tittar på medelvärdet av antalet polisrapporterade döda och svårt skadade i trafiken på Gotland15 för basår 2004-2008 så är medelvärdet att antalet dödade i trafiken var
3,2 personer per år, för antalet allvarligt skadade var siffran 32,4 personer per år. Tittar
man på medelvärdet för åren 2008-2012 så är antalet dödade i trafiken 2,8 personer per
år och antalet allvarligt skadade 29,8 personer per år. Anledningen att man tittar på fem-

15

Informationssystemet STRADA – Swedish Traffic Accident Data Acquisition
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årsperioder är för att antalet kan variera mycket per år varför ett medelvärde är säkrare
att utvärdera.
Tittar man på polisrapporterade antalet dödade och svårt skadade i trafikolyckor på Gotland så ses att etappmålet för Nollvisionen inför år 2020 inte är uppnått. Ska målet uppnås ska medelvärdet av antalet dödade i trafiken per år inte överskrida 1,6 personer per
år och antalet allvarligt skadade inte överskrida 24,3 personer per år.
Det är helt klart att åtgärder måste genomföras för att förbättra trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter. Infrastrukturen och hastigheten måste anpassas så att den uppfyller fordonstrafikanters samt oskyddade trafikanters behov.
Åtgärder som ingår i länsplanen är följande:
Barns säkra skolvägar, till exempel hastighetsdämpande åtgärder.
Åtgärder som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, till exempel att
bygga säkra gång- och cykelpassager.
Korsningsåtgärder, som förbättrar trafiksäkerheten för samtliga trafikanter. Detta
kan till exempel innebära att en korsning byggs om till en cirkulationsplats.
Separering av oskyddade trafikanter och biltrafik längs länsvägarna, till exempel
anläggande av en ny gångväg.
I alla åtgärder som genomförs som rör trafiksäkerhet ska alltid hänsyn tas till trygghet
samt tillgänglighet. Alla nya investeringar ska upplevas trygga samt vara tillgänglighetsanpassade.
Region Gotland kommer framöver genomföra en ny inventering av trafiksäkerhetsläget
på Gotland för att kunna använda detta som underlag för den framtida planeringen av
trafiksäkerhetsåtgärder.

4.8 Cykelutveckling
Cykeltrafiken är tillsammans med gångtrafiken de trafikslag som enligt det regionala utvecklingsprogrammet bör prioriteras högst i arbetet för en hållbar utveckling på Gotland.
Målsättningen är att cykelåkandet ska öka med 30 % över en 15-årsperiod.
Ökad cykling bidrar till att uppfylla många mål. Ökat cyklande har stora möjligheter att
kraftfullt bidra till ett hållbart transportssystem, det handlar om nästan uteslutande positiva effekter i form av förbättrad folkhälsa och bättre miljö. Enligt det regionala utvecklingsprogrammet är tillgängliga, trygga och väl upplysta cykelvägar ett sätt att underlägga
för gång- och cykeltrafik. På Gotland, framförallt i Visby, prioriteras arbetet med säkra
gång- och cykeltrafiken till och från arbetsplatser, skolor och affärscentra. Gångvägar i
anslutning till busshållplatser bör särskilt beaktas ur trygghets- och säkerhetssynpunkt,
det gäller både för landsbygd och tätort.
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I förslaget till fördjupad översiktsplan för Visby finns början till en cykelplan för Visby. I
den redovisas ett huvudnät för cykelvägar i Visby. Förslaget omfattar cirka 20 kilometer
nya cykelvägar. Genom en utbyggnad av cykelvägnätet erhålls en sammanhängande
struktur som erbjuder säkra skolvägar och bra möjlighet till arbetspendling. För att utveckla arbetspendlingen föreslås att cykelvägar ska finnas på de större vägarna till och
från Visby. I en krans runt Visby på cirka 10 kilometer bör cykelvägnätet utmed länsvägarna utvecklas och säkras.
Sedan länge är cykling också en viktig del i turismen på Gotland. På många under sommaren högtrafikerade sträckor trängs både cyklister och bilister på smala vägar. Den cykelled
som anlagts mellan Visby och norr om Västergarn har dock förbättrat säkerheten och tillgängligheten radikalt, såväl för pendlare som för turister. Även den snart färdigställa cykelleden längs Lummerlunds väg till Lummerlundagrottorna väntas få samma positiva
effekter och det samma gäller den kommande gång- och cykelvägen mellan Västergarn
och Klintehamn.
En förutsättning för ökat cyklande är att villkoren för cykling förbättras genom utbyggnader av cykelinfrastrukturen, förbättring av befintlig infrastruktur samt förbättrat underhåll. Samordning mellan Trafikverket och Region Gotland är en framgångsfaktor.
Inventeringar visar att bristerna i cykelinfrastrukturen är stor. För att cykelinfrastrukturen
i Viby ska vara fullt utbyggt behöver 20 kilometer ny infrastruktur tillskapas. Utöver detta
måste befintlig infrastruktur göras säkrare och gång- och cykelpassager måste hastighetssäkras.
Vid planering av cykelvägar ska olika alternativ för att få mer cykelväg för investerade
medel studeras. Alternativ att se på kan vara breddning av vägar för att oskyddade trafikanter får plats samt olika typer av drift- och underhållsåtgärder. Eventuella alternativ ska
dock inte innebära ökade säkerhetsrisker för oskyddade trafikanter.
En mer detaljerad cykelplan än den som finns i den fördjupade översiktsplanen för Visby
ska tas fram och även inkludera cykelplan för arbetspendling med cykel, längs länsvägarna, cirka 1 mil in och ut från Visby. Efter detta ska en cykelplan för arbetspendling i och
kring de större tätorterna och sist en cykelplan för arbetspendling i och kring de mindre
orterna.
Åtgärder som ingår i länsplanen är följande.
Felande länkar som identifierats i början till cykelplan i fördjupade översiktsplanen
för Visby.
Förbättringsåtgärder i och längs befintliga stråk för att öka trafiksäkerheten och
framkomligheten.
Felande länkar som identifierats i större tätorter.
Felande länkar som identifierats i mindre tätorter.
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Utbyggnad av cykelstråk läng länsvägar.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid gång- och cykelpassager.
4.9 Stads- och tätortsutveckling
I tätorterna behövs åtgärder för att öka tillgängligheten, tryggheten och trafiksäkerheten.
Exempel på åtgärder som ökar tillgängligheten är att förbättra trafikmiljön i tätorterna
eller bygga gång- och cykelbanor för att säkra barns skolvägar och underlätta för arbetspendling med cykel eller kollektivtrafik. Andra viktiga tillgänglighetsåtgärder är att anpassa busshållplatser för funktionshindrade.
Kommunala gator kan göras trafiksäkrare och mer tillgängliga genom hastighetsreducerade gång- och cykelpassager eller hastighetsreducerande sträckor, lägre hastighetsgränser
vid blandtrafik och separerade gång- och cykelvägar. Korsningar kan ges en säkrare utformning för fordonstrafikanter.
Åtgärder som ingår i länsplanen är följande.
Åtgärder i större tätorter.
Åtgärder enligt fördjupade översiktsplaner.
Åtgärder enligt planprogram och detaljplaner.

5. Förslag till åtgärder inom länsplanen
De åtgärder som föreslås i länsplanen utgår från förordningar, direktiv, nationella mål,
från regionens målsättningar och behov av att åtgärder. Ytterligare en utgångspunkt är
den nuvarande länsplanen (se avsnitt 3.4). I denna finns en sammanställning över behov
som behöver åtgärdas. Denna sammanställning har reviderats (se bilaga), de åtgärder
som genomförts har strukits och en bedömning av behovet av nya mer omfattande åtgärder har gjorts. Gotlands länsplan har en mycket begränsad ekonomisk ram, om t.ex.
mer omfattande åtgärder ska kunna genomföras, t.ex. trafiksäkerhetshöjande åtgärder
som kräver ombyggnader av 140-vägar, krävs en betydligt högre ram.
I länsplanen finns två finansieringsmodeller, dels statliga investeringar som gäller åtgärder
för det statliga vägnätet och dels statlig medfinansiering. Statlig medfinansiering kan ges
för upp till 50 % av kostnaderna för trafiksäkerhets-, mijö- och kollektivtrafikåtgärder på
det kommunala vägnätet. Det är Trafikverket Region Stockholm som beviljar statlig medfinansiering till Region Gotland. Exakt vilka enskilda projekt som beviljas statlig medfinansiering beslutas löpande av Trafikverket, där Region Gotland årligen ansöker om medel.
I länsplanen ska större projekt (över 25 milj. kronor) namnges. Mindre åtgärder (under 25
milj. kronor) redovisas i s.k. åtgärdspaket inom olika temaområden.
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Åtgärder inom samtliga steg inom fyrstegsprincipen kan genomföras. Fyrstegsprincipen är
en steg för steg analys av hur ett trafikproblem bäst kan lösas med syftet att hushålla med
resurser och minska miljöpåverkan av transporter. I steg 1 genom att påverka behovet av
transporter och val av transportsätt, steg 2 effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon, steg 3 begränsade ombyggnadsåtgärder och steg 4 nya investeringar och
större ombyggnadsåtgärder.
Gotlands preliminära ram var i utgångsläget ca. 18 milj. kronor per år. Ramarna reviderades under våren och för de fyra första åren är ramen preliminärt 60 miljoner kroner, fördelat årsvis:
2014, 10 milj. kronor
2015, 11 milj. kronor
2016, 19,5 mij. kronor
2017, 19,8 mij. kronor
Peridoden 2018 – 2021 är ramen preliminärt drygt 72 milj. kronor liksom för perioden
2022 – 2025.
De belopp som står angivna i planen är planbelopp och kan skilja sig från de faktiska medel som Trafikverkets regioner och län årligen tilldelas från riksdag och regering i budgetprocessen.
Inriktningen för förslaget till länsplan är effektiva, tillgängliga, trygga och säkra gator,
vägar, korsningar och gång- och cykelvägar, med anslutande infrastruktur. För kollektivtrafiken är inriktningen att den i högre grad ska kunna bli ett alternativ till bilåkande, ombyggnad av hållplatser för ökad tillgänglighet och samordning av fysisk planering och kollektivtrafikplanering. Skillnader i mäns och kvinnors, flickors och pojkars, oilka åldersgruppers och personer med funktionsnedsättning, olika användning av transportsystemen
och olika utnyttjande av trafikmiljöerna ska ingå vid bedömning av vilka av åtgärder som
genomförs.
Olika former av resande mer tillgängligt
De åtgärder som föreslås inom planen är indelade under fem rubriker/åtgärdspaket:
Kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning
Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning
Cykelutveckling
Stads- och tätortsutveckling
Övriga åtgärder: förstudier etc.
I planförslaget ingår för de fyra första åren några större pågående objekt: cykelled Västergarn – Klintehamn 2014, 2015, 2016, 2017 (28 milj.), under rubriken cykelutveckling
och cirkulationsplats m.m. väg 140, Högklint (9,4 milj. från länsplanen), under rubriken
26
GVN 2013-10-16
122 av 131

trafiksäkerhet, etc. För de fyra första åren innebär det att 37,4 milj. är intecknade. Återstår gör 22,6 milj. kr. Dessa föreslås i huvudsak användas som medfinansiering till regionala satsningar enligt rubrikerna ovan med ungefärlig medelsfördelning:
Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighetsanpassning, 5 %, 3 milj. kronor.
Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning, 37 %, 22,3 milj. kronor.
Cykelutveckling, 50 %, 30,1 milj. kronor.
Stads- och tätortsutveckling 6 %, 3,4 milj. kronor.
Övriga åtgärder, t.ex. utredningar, förstudier, åtgärdsvalsstudier 2 %, 1,5 milj. kronor. Häri ingår att gemenensamt, Trafikverket och Region Gotland ta fram ett planeringunderlag/åtgärdsvalsstudie angående behov av åtgärder i tätorterna.
Åtgärdskategorierna skiljer sig åt från den nuvarande planen med undantag för cykelutveckling. Planförslaget innebär jämfört med intentionerna i den nuvarande planen, (dock
inte med utfallet som visar att större delen har använts för cykling; cykelleden Lummelunda) en kraftig ökning av andelen för cykelutveckling, beroende på att en stor del av
anslaget går till en längre cykelled, samtidigt som satsningar måste kunna göras på övriga
cykelutvecklingsåtgärder. Åtgärden trafiksäkerhet återfinns även den i den nuvarande
planen men har i förslaget breddats till att inte enbart ta upp korsningar, utan även satsningar längs gator och vägar. Jämfört med nuvarande plan har denna andel därför ökats.
Planens sammantagna miljökonsekvenser bedöms som små (se miljökonsekvensbeskrivningen). Påverkan på klimatet har generellt bedömts som små, men åtgärder som innebär
att cykling ges bättre möjligheter ses som positiva. Detsamma gäller åtgärder som stimulerar till ökat kollektivtrafikåkande på bekostnad av bilresor. För människors hälsa finns
flera åtgärder i planen med troligtvis positiva effekter, bl.a. trafiksäkerhetsåtgärder. Generellt bedöms åtgärder som underlättar för ökad cykling som positiva för människors
hälsa. Planens åtgärder bedöms ha mycket små konsekvenser för landskapet, inklusive
byggd miljö.
I förslaget till plan föreslås för tiden fter 2017, en fördelning på åtgärdsområden enligt
ovan och en uppdelning mellan statlig medfinansiering på ca 40 % och statliga investeringar på ca 60 %. Inför 2018 bör dock fördelningen ses över.
Ett tydligare samband mellan länsplanen, regionens planering och medfinansieringsmöjligheterna efterstävas. Det görs genom att planeringsmässigt utgå från Region Gotlands/tekniska nämndens strategiska plan och budget.
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Sammanställning förslag till länsplan 2014 - 2025
Åtgärder
Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet
Statlig medfinansiering

Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet

Rondell, cykelväg, belysning. Väg
140/Kneippbyn

2014-2017

3,0

Cykelutveckling

22,3

Stads och tätortsutveckling

Total

5%

3,6

3,6

10,2

37 %

26,9

26,6

75,8

50 %

36,5

6%

4,4

4,3

12,1

2%

1,5

1,5

4,5

2
10,9
30,1

36 102,6

28
2,1
3,4

Statlig medfinansiering

3,4

Övriga åtgärder, t.ex. förstudier, åtgärdsvalsstudier

1,5

Totalt

2022-2025

9,4

Cykelled Västergarn – Klintehamn
Statlig medfinansiering

2018-2021

3,0

Hastighetsöversyn, åtgärder som
t.ex. förbättringar av sidoområden
Statlig medfinansiering

%

60,3

72,9

72 205,2

I bilaga visas tabellen även med årlig fördelning av pågående och planerade åtgärder över
de fyra första åren och översiktligt för perioderna 2018 – 2021 och 2022 – 2025.
Cykelled Västergarn – Klintehamn
En cykelled Västergarn – Klintehamn är påbörjad inom nuvarande regionala transportinfrastrukturplan, genom den förstudie som tagits fram av Trafikverket, och är ett s.k. större
projekt med en kostnad över 25 milj. kronor. Trafikverket beskriver nulägeoch brister i sin
objektsbeskrivning:
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”Nuläge och brister: Gång- och cykelväg saknas på hela sträckan. Fotgängare och
cyklister tvingas ut i blandtrafik längs hela den aktuella sträckan längs Väg 140 vilket
innebär en otrygghet. Det finns ett relativt stort flöde av fotgängare och cyklister på
hela sträckan. Farliga omkörningar förekommer i dagsläget på sträckan. Stor utbyggnad av antalet bostäder längs sträckan alstrar såväl mer bilar som mer fotgängare
och cyklister.” En gång- och cykelbana längs med väg 140 mellan Västergarn och Klintehamn syftar, enligt objektsbeskrivningen, till att förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Kostnaden beräknas till ca 28 milj. kronor.

6. Genomförande
Region Gotland ansvarar för att ta fram en länsplan för regional transportinfrastruktur.
Trafikverket ansvarar för genomförandet av de statliga åtgärderna i planen och för utbetalning av statlig medfinansiering. I vilken omfattning planerna kan genomföras beror på
storleken på de medel som dels regeringen och riksdagen årligen anvisar i statsbudgeten,
dels på Region Gotlands budget.
Ett tydligare samband mellan länsplanen, regionens planering och de medfinansieringsmöjligheter som finns efterstävas. Det görs genom att planeringsmässigt utgå från Region
Gotlands/tekniska nämndens strategiska plan och budget. Av den framgår vilka specifika
objekt som avses prioriteras under de kommande upp till fem åren, om ekonomiska förutsättningar finns. Regionens årliga budget fastställs i november varje år för kommande
år, samtidigt upprättas den strategiska planen för de därefter två följande åren.
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En modell för den årliga genomförandeprocessen är:
Ansökan om medfinansiering till Trafikverket oktober år 1. Ansökningar utgår från
tekniska nämndens budget.
Besked från Trafikverket om godkänd medfinansiering lämnas under vårvintern år
2 och då kan projekt genomföras under året.
Kontinuerliga avstämningsmöten Trafikverket och Region Gotland som följer upp
läget för genomförandet och medfinansieringsprojekten. Anpassning efter budget.
Samordningsmöten Trafikverket och Region Gotland för genomgång av läget för
aktuella större projekt, ca. tre - fyra gånger per år. Återrapporteras till tekniska
nämnden.
Årlig rapportering och uppföljning till regionstyrelsen.
Trafikverket ska årligen redovisa för Region Gotland hur den fasställda planen genomförts. Redovisningen ska omfatta uppgifter om genomförda åtgärder, framdriften av pågående objekt samt kostnader och anslagsförbrukning.
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Bilagor
Bilaga 1 Allmän Gotlandsbeskrivning

Gotland har 57 204 invånare (andra kvartalet 2013). Invånarantalet har varierat kring 57
000 sedan 1990-talet. Utvecklingen kan för de senaste 25 åren ses som svag, en 2 %ig
ökning, relativt rikets drygt 12 %. Befolkningen ökar i Visby, och särskilt dels i flera områden längs med kusten och dels på mellersta Gotland med pendlingsavstånd till Visby.
Gotland har lägre andelar barn under 10 år och kvinnor och män mellan 25-35 år än riksgenomsnittet. Andelen kvinnor och män i åldrarna 50-84 år är på Gotland högre än riksgenomsnittet. Andelen utrikesfödda män och kvinnor ligger på Gotland betydligt under
riksgenomsnittet.
Rörligheten är hög bland ungdomar som flyttar både till och från Gotland. Flyttningsnettot är negativt i de rörligaste yngre åldersgrupperna men positivt i många övriga. Kvinnorna flyttar i högre grad än männen.
Stockholm/Mälardalen är den dominerande målpunkten/utgångspunkten för flyttningarna.
Boende/bebyggelsestrukturen skiljer sig från övriga delar av landet på så sätt att bara lite
drygt hälften av invånarna bor i tätort och att de som bor på landsbygden i hög grad bor
glest och utspritt. Visby är den dominerande tätorten med drygt 20 000 invånare. Hemse,
Slite, Vibble och Klintehamn är de tre största med mellan 1300 till 1700 invånare. Knappt
ett tiotal mindre tätorter finns med mellan 200 till 900 invånare: Roma, Fårösund, Lärbro,
Tingstäde, Väskinde, Ljugarn, Stånga, Havdhem och Burgsvik.
Gotland är ett attraktivt besöksmål. Andelen fritidshus är hög, många ägs av sommargotlänningar som har sitt ordinarie boende i Stockholmsområdet. Den tid som tillbringas i
fritidshusen tenderar att öka. Därtill finns många andra som besöker Gotland under kortare eller längre perioder, och som efterfrågar möjligheter att resa såväl till boenden som
till olika besöksmål.
På Gotland finns ca. 27 000 arbetstillfällen. Under 2000-talet har sysselsättningen minskat framför allt inom den areella sektorn, tillverkningsindustrin och inom försvaret. Försvarsnedläggningen kompenserades delvis genom utlokalisering av statliga verksamheter.
Sysselsättningen har ökat inom bygg, handels-, hotell - restaurangsektorerna och också
inom företagstjänstesektorn. Även efter denna strukturomvandling skiljer sig näringsstukturen på Gotland från rikets. Gotland har fortsatt en hög andel sysselsatta inom den offentliga sektorn och jordbruket/livsmedelsindustrin, besöksnäringen sysselsätter en stor
del av arbetskraften, medan exempelvis tillverkningsindustrin är förhållandevis liten.
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Gotland är ett starkt företagarlän med många, huvudsakligen små företag, en stor del
inom jord- och skogsbruket.
Närheten till stora marknader; Stockholm, Mälardalen och hela Östersjöregionen är en
styrka. För att till fullo utnyttja dessa möjligheter krävs väl fungerande transportsystem
och en väl anpassad infrastruktur.
Arbetsplatser, service, utbildningar etc är koncentrerade till Visby. Huvuddelen av de som
bor i Visby arbetar också där. Många pendlar också till Visby, och pendlingsnettot är positivt, dvs fler reser till Visby för att arbeta än tvärtom. Av tätorterna har Slite, Roma, Klintehamn och Hemse positiva pendlingsnetton. Antalsmässigt pendlar också flest från de
större tätorterna.
Även pendling till och från andra regioner förekommer. Till Gotland pendlar drygt 900
personer, och från Gotland ca 1 700 personer.
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Bilaga 2 Sammanställning av behov av större åtgärder
Sammanställningen i nuvarande länsplan 2010 – 2021 plan har reviderats, genomförda
och pågående åtgärder redovisas i avsnitt 3.4 och en bedömning av större nya behov har
gjorts. Här redovisas behov av större åtgärder som inte tas upp för de närmaste åren i
planen. Genomförandet är i flera fall inte möjlig inom länsplanens anslag.

Sammanställning:
Väg 142 Isums – Träkumla. Kurvor, rätning, breddning.
Väg 148 Bro – Tingstäde. Kurvor, rätning, breddning.
Fast förbindelse till Fårö (fortsatt planeringsarbete förutsätts startas i närtid).
Rast- och informationsplatser.
Kollektivtrafiken: Hållplatser, tillgänglighetsanpassning, pendlarparkeringar, etc
(även med i planförslaget).
Cykling: inom tätorterna och för närpendling/resor. (även i med i planförslaget).
Cykling: cykelleder. I nuvarande plan namnges väg 699 och 702 Broa – Sudersand
– Ekeviken, väg 148 Visby – Tingstäde, Väg 148 Rute – Fårösund, väg 140 Klintehamn – Sandhamn, väg 144/548 Lugarna – Lye, Lau och väg 149 och 685 Klinner –
Lummelunda kyrka, Gotlandsled (cykelleder finns även med i planförslaget).
Tätorter: säkerhet, trygghet, tillgänglighet (även i med i planförslaget).
Korsningar (även i med i planförslaget):
o Entré Visborg
o Förbifart Visby
o Stora Banne, korsning mot Slite, väg 148 och 147
o Hangarvägen/Lummelundsväg, Hangarvägen/Broväg, Broväg/Visbyleden
o Västra Törnekvior/Follingboväg
o Broväg/Norra Hansegatan
o Sundströms hörna
o Artellerigatan/Solbergaleden
Gotlands hamnar. Anpassning för framtida användning.
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Bilaga 3 Sammanställning förslag till länsplan 2014 – 2025
Se separat dokument

Miljökonsekvensbeskrivning
Se separat dokument
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Ärendenr GVN 2013/110

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2013-10-08

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Komplettering av delegationsordning
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningschefen föreslår att:
Delegationsordningen kompletteras med följande:
Ärendenummer
Ärendebeskrivning
Lagrum
Delegat
Typ av beslut
Anmälningskod
Kommentar

A 2.23
Prövning av rektors beslut om avstängning av elev.
SL 5:17-18
Presidium
Delegation
1
För mer information se Skolverkets dokument om
Trygghet och studiero, främst avsnittet Avstängning i de
frivilliga skolformerna.

Utbildningschefen har i beslut från 2013-10-08 fastställt rutiner för hur avstängningar av elever i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning skall
ske. Rutinerna överensstämmer med skollagens (SFS 2010:800) bestämmelser i
5 kap. 17, 19 och 20-21§§. Då skollagen ställer krav på huvudmannens fastställande av rektors beslut inom en vecka, är det nödvändigt att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens presidium i dessa frågor agerar som huvudman.
Nuvarande delegationsordning medger inte detta varför komplettering är nödvändig.

Alf Nilsson
tf Utbildningschef
Björn Linder
Handläggare
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