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17 mars 2017

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2017. Månadsrapport för februari
Förslag till beslut

•

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Bakgrund

Periodens resultat är positiv på 1,5 miljoner kronor, i resultatet saknas återsökta
statsbidrag från Migrationsverket avseende asyl, för samma period 2016 var dessa 2,4
miljoner kronor. Med hänsyn till, bland annat, detta bör ett justerat resultat för
perioden ligga runt fyra miljoner kronor.
Sammantagen bedömning är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en
budget i balans. Reservation måste dock göras för de statsbidrag och kostnader som
är kopplade till mottagandet av asyl, en prognos för statsbidragen inkommer från
regionstyrelseförvaltningen till delår 1.
Antalet månadsuppföljningar med prognos från verksamheten kommer endast att bli
tre stycken under året och dessa är delår 1, maj och delår 2 samt årsbokslut. Detta
med anledning av att regionstyrelseförvaltningen ska spara 56 mnkr på tre år på
administrativa tjänster. På grund av detta kommer ekonomifunktionen att minska
personellt och att stödet ut till förvaltningarna kommer att begränsas. Antalet
ekonomer som arbetar mot utbildnings- och arbetslivsförvaltningen minskas från
fem till tre stycken.
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Resultatrapport per den 28 februari 2017
Resultatrapport
Intäkter
Personalkostnader

Budget

Utfall

Resultat

-33 624

-30 692

-2 932

28 588

30 625

-2 037

Lokalkostnader

10 638

9 517

1 120

Övriga kostnader

41 656

36 320

5 336

47 257

45 770

1 487

Summa
Exklusive kommunbidrag

Resultatrapport per den 28 februari 2016
Resultatrapport
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Budget

Utfall

Resultat

-32 302

-35 679

3 377

28 830

28 407

423

9 987

10 248

-262

40 175

36 259

3 916

46 690

39 236

7 454

Exklusive kommunbidrag

Ovanstående tabeller visar periodens omslutning januari-februari för åren 2017 och
2016. Nettokostnaden ökar för perioden med 6,5 miljoner kronor, vilket motsvarar
16,7 procent. I jämförelse mellan åren ökar periodens resultat från 7,5 miljoner
kronor till 1,5 miljoner kronor.
Jämförelse mellan resultatrapport år 2017 och år 2016
Intäkter

Intäkterna är fem miljoner lägre för perioden år 2017 i jämförelse med samma period
föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är lägre beror framförallt på
periodiserade statsbidrag från Migrationsverket, intäkter är bokförda på 2016 men
inkommer 2017, konsekvensen är att det bokföringsmässigt belastar perioden med
2,7 miljoner kronor. När fjärde kvartalets återsökta statsbidrag för 2016 inkommer
reduceras differensen på 2,7 miljoner kronor. Årets intäkter för återsökta statsbidrag
för asyl har inte gått på ännu, i förra året var de 2,4 miljoner kronor. En prognos om
de återsökta statsbidragen samt schablonersättningen är beställd till
regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi och kommer till delårsrapport 1.
Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2017, i jämförelse med år 2016,
ökat med 2,2 miljoner kronor. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka
600 000 kronor avser löneökningar för 2016 och drygt 500 000 kronor avser
lärarlönelyftet. Om hänsyn tas till ovan blir förändringen i personalkostnaden, i
jämförelse, för perioden en nettoökning med 1,1 miljoner kronor. Stora delar av
nettoökningen ligger på enheten arbetsmarknad och avser externa projekt- och
bidragsfinansierade insatser ”Extra tjänster” insatser för personer som är långt ifrån
arbetsmarknaden, projektet ”språkpraktik i omsorgen”.
Lokalkostnader

För periodens utfall är lokalkostnaderna lägre 730 000 kronor i en jämförelse med år
2016. Det lägre utfallet på lokalkostnaderna har sin förklaring i att externa
lokalkostnader för folkhögskolan i Fårösund inte gått på ännu samt i den sänkta
budgetramen på 2,8 miljoner kronor som fastställdes för år 2017 på grund av lägre
hyreskostnader kopplat till regionens sänkning av internräntan från fyra till två
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procent. Att periodens resultat för lokalkostnaden pekar på ett överskott på 1,1
miljoner kronor förklaras av att hyreskostnaden för Sävehuset inte gått på ännu.

Övriga kostnader

Utfallet för perioden är i jämförelse med föregående år marginell. Att periodens
resultat för övriga kostnader pekar på ett överskott på 5,3 miljoner kronor förklaras
bland annat av att interkommunala ersättningar för elever i annan kommun inte gått
på ännu. Andra enheter som har överskott är Wisbygymnasiet och
integrationsenheten här kommer kostnader senare under året. Det finns idag inget
som pekar mot någon större avvikelse för året.

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Investeringsäskanden
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:
GVN/UAF
Kategori 3, IT

Bilaga 1

Projekttext

Prio
1,2,3

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

Total

Pott
Klassrum, nät, licenser

1

300

300

300

300

300

1 500

Mac Book Air/PC lärare Vuxenutbildning
Mac Book Air/PC lärare folkhögskola
Datorer/lärplattor studerande vuxenutbildning
Datorer/lärplattor studerande folkhögskola

50 MacBook alt PC
50 Mac Book alt PC
Lånedatorer för uthyrning till elever
Lånedatorer för uthyrning till elever

1
1
1
1

350
350
300
300

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
100
100

350
350
0
0

700
700
400
400

Utbyte MAcBook Air lärare Wisbygymnasiet
Lärplattor till studerande SFI
Utbyggnad nya nätverk
Nytt administrativt system

300 st inköpta 2013, utbyte efterhand ca 100/år
100 st/år
Ny standard för nätverk,
Förstudie/införande

1
1
1
1

700
300
100
100

700
300
100
0

700
300
100
0

700
300
100
0

700
300
100
0

3 500
1 500
500
100

IT-kringutrustning
Investeringar

0
0
0
Totalt investeringar

2 800

1 400

1 400

1 600

2 100

9 300

Anm: Driftkonsekvenser för kapitalkostnader beräknas inte.

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

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

Investeringsäskanden
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:

Bilaga 2

GVN/UAF
Kategori 1, Lokaler

Projekttext

Prio
1,2,3

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr
kostnader) tkr
2018
2019
2020
2021
2022

Total

Pott
Maskiner, inventarier

Pott lärverktyg

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Elevhemmet, totalt 15 MSEK, 7,5 under 2017 1
Flytt VF, SF och EE(kraft) till Solrosen
1
Flytt BA , ny bygghall, uppskattat belopp
2

7 500
2 000

0
0
0

0
5 000

0
5 000

0
0

12 500

3 000

8 000

8 000

3 000

15 000

Investeringar
Folkhögskolan
Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet

Totalt investeringar

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

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

7 500
2 000
10 000
0
0
34 500

0

600

1 200
160

1 200
160
400

1 200
160
800

1 200
160
800

600

1 360

1 760

2 160

2 160

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på
investerat kapital. Inkluderar internränta 2017 med två procent. Kapitalkostnad för
pott beräknas inte.

Tjänsteskrivelse
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GVN 2017/10
15 mars 2017

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2018-2020
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer strategisk
plan och budget 2018-2020.

Bakgrund

Nämnderna skall inkomma med sammanfattande budgetförslag för
planperiod 2018-2020. Skrivelserna skall utgöra underlag för
budgetberedningen.
Strategisk plan och budget ger besked om gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens prioriteringar, vilka mål som ska uppnås,
vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras under perioden
2018-2020.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Inledning
Vi vet att en slutförd gymnasieutbildning kraftigt minskar risken för både arbetslöshet och
ohälsa. Ur elevens perspektiv är framgångar i lärandet avgörande då ökade kunskaper ger
nya möjligheter att förstå och påverka och har relevans för självförtroende och självbild.
Att skapa förutsättningar för att barn och unga fullföljer grund- och gymnasieskolan är
därför ett gemensamt arbete för en hållbar utveckling på Gotland. Fullständig studiegång är
till stor del en fråga för skolan själv, med fokus på kompetenta pedagoger, lämpliga gruppsammansättningar och undervisningsmetoder. Ur ett bredare perspektiv är däremot fullständig studiegång en fråga som berör samhället i allmänhet och flera av Region Gotlands
egna verksamheter i synnerhet.
Strategisk plan och budget ger besked om gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
(GVN) prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska
finansieras under perioden 2018 – 2020.
GVN ansvarar för gymnasieutbildning för ungdomar och har det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldersgruppen 16-20 år, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, undervisning i svenska för invandrare, folkhögskoleverksamhet, uppdragsutbildning
och yrkeshögskoleutbildning. Utbildningarna bedrivs i samverkan med olika utbildningsanordnare och arbetsmarknaden. Utöver detta ansvarar nämnden för Region Gotlands arbetsmarknadsinsatser genom arbetsmarknadsenheten, Region Gotlands samlade studieoch yrkesvägledning och mottagandet av nyanlända. GVN ansvarar också för uppföljning
och kvalitetssäkring av verksamheterna, som återfinns i Visby, Hemse, Roma och Fårösund.

1. Verksamhet och resurser 2018 – 2020
1.1 Omvärldsanalys

Omvärldsanalysen ger utgångspunkter för nämndens fleråriga plan. Några faktorer och
skeenden som kommer att påverka Region Gotland och nämndernas verksamheter framåt:
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Sverige är på väg ur en högkonjunktur och tillväxten avmattas under planperioden. Det reala skatteunderlaget kommer att växa i måttlig takt.
Region Gotland har svag ekonomi, vilket kräver omprioriteringar i utbudet av
service och tjänster. Ett beslut om att sänka kostnaderna motsvarande 170
mnkr perioden 2017—2019 är styrande för nämndernas planering.
Ökad mångfald - fler med utländsk bakgrund finns på Gotland
Urbaniseringen ökar, även på Gotland
Den psykiska ohälsan är förhållandevis hög på Gotland
Fler äldre och med det ökat omsorgsbehov på Gotland
Fler statliga jobb kommer till Gotland vilket kan bidra till nyinflyttning. Försvaret aviserar 250 nya tjänster fr.o.m. 2018 och Polisen utökas med 100 nya tjänster när delar av Polisens telefoniverksamhet förläggs till Visby.
Region Gotlands ansvar för arbetsmarknadsinsatser har ökat då det råder konkurrens om kompetenser samtidigt som vissa grupper har fortsatt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden – en matchningsproblematik
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Svenska skolan har tappat i kunskapsresultat, men en vändning kan skönjas i de
senaste internationella jämförelserna
Statens styrning av skolan har skärpts genom bland annat fler riktade statsbidrag och fler reformer kan väntas för den svenska skolan då flera statliga utredningar nu lämnar sina betänkanden
Osäkert politiskt läge råder i riksdagen.
Ökad digitalisering sker av samhället och de sociala mediernas betydelse och
påverkan har ökat
Ökad uppmärksamhet på klimathot och globala hållbarhetsmål
Vattenfrågan på Gotland är i fokus
Stora pensionsavgångar väntar och därmed ökad konkurrens om tillgängliga
kompetenser, vilket kräver ökad attraktivitet som arbetsgivare och förmåga att
nyttja rätt kompetenser till rätt uppdrag

1.2 Bokslut 2016

Nämndens samlade driftsresultat blev ett överskott på 14,7 miljoner kronor. Samtidigt hade
gymnasieskolan ett sammanlagt underskott på drygt 2,1 miljoner kronor trots en rad genomförda åtgärder för att minska kostnaderna. Den enskilt största positiva avvikelsen hade
Kompetenscentrum Gotlands verksamheter med ett resultat på 7,9 miljoner kronor. Överskottet förklaras framförallt av flera riktade statsbidrag i kombination med återhållsamhet i
verksamheterna. Gotlands folkhögskolas resultat blev 575 000 kronor. Överskottet kommer sig av att folkhögskolans nya verksamheter, som etableringskursen och Svenska från
dag 1, har gett ett något högre statsbidrag under 2016 än vad som budgeterats för. Resultatkravet på 2,5 miljoner kronor under 2016 nåddes. En administrativ besparing gjordes i
den centrala stabs-och stödorganisationen på en miljon kronor för nämnden i samband
med att den nya förvaltningen etablerades. Bedömningen för 2017 är att nämndens uppdrag ska kunna verkställas inom tilldelad budgetram. Kunskapsresultaten i verksamheterna
under 2016 bedöms ha varit i nivå med riket.
1.3 Planeringsförutsättningar 2018-2020

Det ekonomiska läget för regionen inför 2018 - 2020 är totalt beroende av att regionen
lyckas med det uppdrag som finns om att minska utbud och effektivisera för att minska
kostnaderna med 170 miljoner kronor på tre år (2017-2019). För GVN betyder det att besparingar krävs år 2018 med tre miljoner kronor och år 2019 med ytterligare åtta miljoner
kronor utifrån följande strategier beslutade av regionfullmäktige:
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Ett systematiskt geografiskt perspektiv där lokal särart och lokala behov strukturerar utbudet med grund i serviceutbudsutredningen och kommande serviceplan.
Effektivitet kring och inom programstruktur på gymnasiet.
Integrera verksamheter över förvaltningsgränser.
Planera för större enheter i syfte att uppnå bättre pedagogiska möjligheter och effektivitet inom samtliga skolformer.
Fler ska nå gymnasieexamen
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I samband med införandet av gymnasiereformen GY 2011 erbjöd den kommunala gymnasieskolan på Gotland samtliga 18 nationella program och 44 av 60 inriktningar samt sjöfartsutbildningen med två inriktningar. Sedan dess har två program och 19 inriktningar
avvecklats utifrån minskade elevvolymer. Den senaste avvecklingen som beslutades i december 2015 ger en besparing som beräknas bli 5,9 miljoner kronor fram till 2019, då de
elever som nu är under utbildning tar studenten.

Kategori
Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Kostnadsminskning
2016

Kostnadsminskning
2017

Kostnadsminskning
2018

Kostnadsminskning
2019

-

56

206

300

-

307

1 542

4 291

-

75

275

400

169

619

900

900

Summa gymnasieutbildningar

169

1 057

2 923

5 891

Förändring per år

169

888

1 867

2 968

-avveckling inriktning socialt arbete
Fordons- och transportprogrammet (FT)
- avveckling inriktning transport
Humanistiska programmet (HU)
- avveckling inriktning kultur
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)
-inriktning bageri - erbjuds men effektiviseras

Enligt regionstyrelsens beslut i juni 2016 har barn- och utbildningsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden fått i uppdrag att redovisa förutsättningarna att minska
kostnaderna med 50 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019. Efter fördelning
av uppdraget mellan nämnderna blev uppdraget för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att minska kostnaderna med 16 miljoner kronor. Under planperioden 2018-2020 innebär det för nämnden att minska kostnaderna med 11 miljoner kronor.
Kategori

2019

Totalt

Utbud och effektiviseringar enligt beslut, RS

3 000

8 000

11 000

kostnadsminskning enligt beslut, GVN

1 867

2 968

4 835

1 133

5 032

6 165

Kvar att anpassa
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2018

En översyn har gjorts av gymnasiereformen GY 2011. Gymnasieutredningen ”En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning” (SOU 2016:77) innehåller förslag på förändringar som kan bli verklighet. Några exempel är:
-

Obligatoriska kurser som ger behörighet till högskolestudier på alla program
Kurser i estetisk verksamhet på alla program
Förändringar av nationella program
Lika behörighet till yrkesprogram som högskoleförberedande program
Starta ett utvecklingsarbete för att införa ämnesbetyg, istället för kursbetyg
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Åtgärder för alla ungas deltagande i utbildning
Stöd till elever, undervisningstid och starkare rätt till utbildning
Utveckling av introduktionsprogrammen
Bättre möjligheter för nyanlända elever
Förändringar i gymnasiesärskolan

Att för få söker till gymnasieskolans yrkesprogram är ett nationellt kompetensförsörjningsproblem1. Om förslaget enligt yrkesprogramsutredning (Välja yrke - SOU 2015:97) går igenom kommer det att medföra förändringar i den gotländska gymnasieskolan2. Några av
förslagen är:
-

utveckling av regionala stödfunktioner för lokal samverkan i syfte att höja utbildningens kvalitet (statsbidrag)

-

stärka studie- och yrkesvägledningen och öka kontakten med arbetslivet i god
tid innan gymnasievalet

-

synliggör yrkeskompetens för att höja yrkesutbildningars status

-

införa branschskolor för att kunna för att kunna erbjuda små kvalificerade yrkesutbildningar så att en elev inte behöver flytta från sin hemkommun

-

statsbidrag till huvudmän som erbjuder smala yrkesutbildningar

-

elever i grundskolan och i specialskolan ska ges möjlighet att genomföra minst
två veckors praktisk arbetslivsorientering (prao).

-

ett förbättrat värdegrundsarbete inom gymnasieskolans yrkesprogram för att
minska andelen studieavbrott

-

ändrade villkor för statsbidrag för yrkesvux för vissa kommuner

-

införa behörighetsgivande förutbildningar3 inom yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleutbildningarna är en viktig angelägenhet för hela regionen. Den nuvarande
och framtida strategin när det gäller yrkeshögskoleutbildningarna är att, förutom att göra
egna ansökningar, även söka utbildningar i samverkan med andra regioner. Inför 2017 ansökte Region Gotland till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få starta ytterligare utbildningar. Samtliga ansökningar avslogs.
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Ny IT-strategi för skolväsendet

Skolverket har lämnat förslag på en ny nationell IT-strategi för skolväsendet som omfattar
även gymnasieskolan och vuxenutbildningen och förväntas gälla från 2019. Förändrade
läroplaner förväntas utifrån detta. Utvecklingsinsatser som genomförts inom Region Gotlands skolor stämmer väl med Skolverkets förslag. En antagen nationell strategi betyder
sannolikt att ännu större satsningar behöver göras på att kompetensutveckla lärare. Dessutom behöver eleverna ha personliga digitala verktyg i lägre åldrar. En strategi för digital
skolutveckling håller på att utformas av förvaltningen utifrån den föreslagna nationella stra1

2
3

Gotland har dock större andel på yrkesprogrammen än riksgenomsnittet.

Mer om den kan man läsa på regeringens hemsida.
Här avses utbildningar som ska ge behörighet att läsa utbildningar i yrkeshögskola.
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tegin, som ska presenteras för nämnden i maj 2017. Det är idag tydligt att lärare och elever
har god tillgång till teknik. Fortsättningsvis behövs satsningar på det pedagogiska och didaktiska utvecklandet. Alla elever på introduktionsprogrammen har till gång till iPads men
många av pedagogerna vittnar om att de saknar tillräcklig kunskap för att kunna använda
dessa i undervisningen. För att bättre tillvarata pedagogers och skolledares kompetenser
krävs ett professionellt och tillgängligt administrativt stöd.
Tillväxtpaket ska bidra till att höja utbildningsnivån

Tillväxtpaketet på 100 miljoner kronor från staten ska löpande fördelas mellan 2016-2019
av Tillväxtverket inom insatsområdena ny industriell utveckling, hållbara livsmedel och
maritima näringar, besöksnäring och kultur, digitalisering samt kompetensförsörjning.
Inom insatsområdet kompetensförsörjning kommer utbildnings- och arbetslivsförvaltningens att vara huvudaktör för ett projekt som handlar om att höja utbildningsnivån – öka
genomströmning i grundskolan och gymnasiet samt bidra till ett ökat inflöde till eftergymnasial utbildning. Projektet är under utformning och omfattar preliminärt fyra delprojekt:
Skola och arbetsliv, Teknikcollege, Strukturer för yrkeshögskoleutbildningar samt Forskarstöd/forskningsöversikt.
Strategier för kompetensförsörjning

För att få en hållbar lönebildning på sikt behöver Region Gotland arbeta brett med kompetensförsörjningen, bland annat innefattande en ökad satsning på vidareutbildning av egen
personal inom de allmänna bristyrkena och på större löneökningar för hela lärarkåren utifrån de ordinarie lönekriterierna. Region Gotland behöver även göra en lönesatsning på
skolledare som är en svårrekryterad grupp. Detta för att öka attraktiviteten. Få lärare väljer
idag att bli skolledare eftersom möjligheten till karriär- och löneutveckling ökat inom det
egna lärarskrået. En förstelärare som också tilldelats lärarlönelyftet kan erhålla en lön som
överstiger många skolledares.
Strategi tas fram för hållbar integration

Region Gotland och länsstyrelsen håller på att ta fram en övergripande strategi för integrationsarbetet på Gotland i samverkan med civilsamhällets organisationer. Att strategier finns
för integrationsarbetet är viktigt, men en hållbar och långsiktig planering är även avgörande
för integrationsarbetet på Gotland. Utbildningsverksamheterna har en viktig roll i integrationsarbete. Utmaningen är att skapa goda förutsättningar för en lyckosam skolgång och
etablering i det gotländska samhället för varje individ. Under 2017 ska Gotland ta emot och
etablera 213 nyanlända4 med uppehållstillstånd.
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1.4 Gymnasieskolans planeringsförutsättningar

Resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan är en viktig del i uppbyggnaden av nämndens internbudget: ett elevpengsystem där ett bidragsbelopp är uträknat per elev. Bidragsbeloppets storlek variera mellan de olika programmen. Till detta finns ett tilläggssystem
med tillägg för elever med extraordinära behov och tillägg för modersmålsundervisning.
Principen är att varje program ska bära sina egna kostnader. Lagen om lika villkor innebär
dessutom att Region Gotland betalar samma bidrag per elev till friskolor och kommunala
gymnasieskolor i andra kommuner som till den egna gymnasieskolan. Planeringsförutsättningarna för både gymnasieskolan påverkas framför allt av elevflödena – hur eleverna väljer
och hur stor elevkullen är. Faktorer som påverkar planeringsförutsättningarna under planperioden är resultatet av den nationella yrkesprogramsutredningen (Välja yrke - SOU
201597) och översyn av den gymnasiereformen GY2011 (En gymnasieutbildning för alla - SOU
4

Reviderat antal from 15 februari 2017
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2016:77) som kommer att medföra förändringar som påverkar gymnasieskolans organisation och utbildningsstruktur.
1.4.1 Prioriterade uppdrag från nämnden

Kostnaderna för gymnasieutbildningen på Gotland behöver närma sig en genomsnittlig
kostnad för riket. Nämnden har även fattat beslut om åtgärder för att öka genomströmningen i gymnasieskolan. Att öka andelen elever med examensbevis är prioriterat, att arbeta
för förändring av de traditionella könsmönstren vid valet av program (GVN 2015-03-25).
Nämnden vill även att andelen elever som söker till yrkesprogram ska öka under planperioden liksom att naturvetenskaps- respektive teknikprogrammet samt att språkintroduktionsprogrammet utvecklas. Förvaltningen har även i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka
andelen elever som söker kommunal gymnasieskola på Gotland.
Uppdrag finns att utreda varför samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet har en stor avvikelse i förhållande till riksprislistan och ta fram förslag till åtgärder
för att minska kostnaden per elev (GVN 2015-12-02). Förvaltningen har fått i uppdrag att
komma med förslag på lösningar och modeller för att effektivisera lokalutnyttjandet i förvaltningens verksamheter, med särskilt fokus på gymnasieskolan (GVN 2015-12-02). Förvaltningen ska även se över möjligheter till samverkan mellan gymnasiet och Kompetenscentrum Gotland i syfte att effektivisera respektive verksamhet. Ytterligare ett uppdrag är
att se över kostnaderna för att bedriva NIU – nationellt godkänd idrottsutbildning, som är
en frivillig verksamhet.
1.4.2 Elevflöden och demografi

Planeringsunderlaget för gymnasieskolan utgörs av elevkullarnas storlek.

Elevprognos 2017-2032

2500
2000
1500
Årselever

1000
500

Åk1-ht
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Elevunderlaget5 för perioden 2018 till 2032 omfattar elever folkbokförda på Gotland som
är inskrivna i de tidigare skolformerna6. Elevvolymen bedöms vara oförändrad de närmaste
sju åren och att det är i genomsnitt 570 elever som årligen påbörjar sina gymnasiestudier.

5

ungdomar som är i gymnasieålder, statistik hämtad från Procapita

6

Exklusive asylsökande.
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1.4.3 Kostnadsjämförelser gymnasieskolan

Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade programutbudet på Gotland 23,3 procent högre än i riket år 2017. Den viktigaste förklaringen
är att antalet gymnasieutbildningar kopplat till elevkullarna ger många små grupper med en
förhöjd lokalkostnad och ökad lärartäthet som följd. På grund av ö-läget har Gotland svårt
att samverka med andra kommuner i gymnasieförbund kring att gemensamt erbjuda gymnasieutbildningar. Nämnden har sedan 2012 totalt avvecklat två program och sjutton inriktningar. Om ytterligare gymnasieutbildningar ska avvecklas uppstår frågan om kravet på
allsidighet i utbildningsutbudet kan uppfyllas liksom likvärdigheten för gotländska elever.
1.4.4 Gymnasievalet till läsåret 2017/18

Under det pågående gymnasievalet till läsåret 2017/18 erbjuder Wisbygymnasiet 17 gymnasieprogram (varav elva yrkesprogram och sex högskoleförberedande program) och 27 inriktningar. Sista ansökningsdag är den 15 februari. Den preliminära antagningen kommer
att vara klart den 12 april. Sökandesiffrorna vid det preliminära gymnasievalets utgång
kommer att ligga till grund för beslut från nämnden om vilka inriktningar som slutligen ska
starta och antalet utbildningsplatser på varje program utifrån sökmönstret. Varje elev har
stor betydelse för ekonomin. Elevminskningar på ett enstaka program påverkar budgeten
negativt, samtidigt som personalkostnaden endast kan minskas marginellt och på längre
sikt. Antalet sökande till den fristående gymnasieskolan ökade år 2016 med 20 procent från
första antagningsprognosen i juni till september. Ett uppdrag finns att närmare utreda orsaken till detta. De program som inte har en budget i balans år 2017 på grund av för få
antal elever är sjöfartsutbildningen, inriktningen transportteknik på fordons- och transportprogrammet samt introduktionsprogrammen för obehöriga exklusive språkintroduktion
1.4.5 Nyanlända i gymnasieskolans språkintroduktion

Den nuvarande organisationen för gymnasieskolans språkintroduktion är beräknad på 17
lärartjänster och cirka 150 elever. Det ökade inflödet av elever med utländsk bakgrund har
nu minskat men det kommer fortfarande nyanlända elever. Tillflödet av elever är samtidigt
ungefär tre elever per vecka. Avvisningar av asylsökande elever sker kontinuerligt, vilket
gör det svårt att prognosticera antalet elever framåt. Fler nyanlända flyttas över till andra
introduktionsprogram för obehöriga elever och på sikt ökar tillströmningen till de nationella programmen. På gymnasiet har undervisningsgruppen i svenska 2 vuxit liksom efterfrågan på modersmålsundervisning på olika språk, vilket gett behov av lärare i svenska som
andraspråk. Behovet av studiehandledning till eleverna ökar liksom behovet av kompetensutveckling för gymnasiets alla lärare för att kunna ha ett språkutvecklande arbetssätt.
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1.4.6 Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är en viktig del av Gotland Grönt Centrum, som genom ett ramavtal ansvarar för undervisningen i karaktärsämneskurserna, det arbetsplatsförlagda lärandet
APL samt stå för utbildningslokaler, utrustning och elevmåltider fram till juni 2017. Ramavtalet omfattar ett värde på 6-8 miljoner kronor och har tecknas för två år från och med
den 1 juli 2015. Det finns möjlighet till förlängning av avtalet 1+1 år. Till läsåret 2016/17
antogs fem elever till årskurs 1 och åtta IMPRO-platser erbjöds för obehöriga elever.
Grundbeloppet för naturbruksprogrammet ligger i nivå med rikets.
1.4.7 Frivilliga verksamheter i gymnasieskolan

GVN bedriver inom gymnasieskolan några för nämnden frivilliga verksamheter – det vill
säga verksamheter som inte är lagstadgade.
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Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
NIU ger elever möjlighet att kombinera sina gymnasiestudier med en elitsatsning inom sin
idrott7. Utbildningen omfattar 400 poäng och läses inom ramen för det individuella valet
och programfördjupningen för elever på samhällsvetenskapsprogrammet eller handels- och
administrationsprogrammet. Totalt fanns inom NIU 36 elever i tre årskurser hösten 2017.
Den budgeterade kostnaden för NIU (inklusive lokal idrottsprofil) är 1,3 miljoner kronor.
Riksrekryterande utbildning
Sjöfartsutbildningen vid Wisbygymnasiet, för närvarande med 23 elever i tre årskurser (på
36 utbildningsplatser), finansieras delvis genom ett avtal med Rederi AB Gotland som innebär att GVN får ekonomisk kompensation för de utbildningsplatser som inte blir besatta
(ofinansierade utbildningskostnader). Samverkansavtalet mellan Region Gotland och Rederi AB Gotland löper på till någon av parterna före utgången av september månad året
före kommande antagningsomgång säger upp avtalet. Godkännandet från Skolverket om
att Region Gotland får bedriva sjöfartsutbildning som riksrekryterande utbildning sträcker
sig till läsåret 2018/2019.
1.5. Kompetenscentrum Gotlands planeringsförutsättningar

Kompetenscentrum Gotland består av tre enheter med var sin chef och tillsammans har ett
särskilt ansvar för att bidra till kompetensförsörjningen på Gotland, mottagandet och etableringen av nyanlända samt Region Gotlands arbetsmarknadsinsatser: att tillhandahålla
åtgärder för unga och vuxna som befinner sig långt ifrån arbete och/eller studier.
1.5.1 Prioriterade uppdrag från nämnden

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att erbjuda
vuxenutbildning inom de områden där ungdomsgymnasiet avvecklar utbildningar. Kompetenscentrum Gotland ska även arbeta för att i egen regi eller i samverkan med andra regioner få fler yrkeshögskoleutbildningar till Gotland. Prioriterat är arbetet med att börja vägledningsarbetet lägre ner i åldrarna och att få hela skolan att ta ansvar för vägledningsarbetet. I en avsiktsförklaring för mandatperioden 2014-2018 har den politiska majoriteten
pekat ut att ökade insatser för att minska ungdomsarbetslösheten och öka tillgången till
vuxenutbildning i olika former är särskilt viktiga.
1.5.2 Den kommunala vuxenutbildningen

Planeringsförutsättningarna för den kommunala vuxenutbildningen påverkas starkt av olika
statliga satsningar, till exempel statsbidrag som delas ut för yrkesvux, utbildning som kombineras med traineejobb och lärlingsutbildning. Statsbidragens inriktning och storlek varierar från år till år vilket påverkar planeringen av utbud och kurser, planeringsförutsättningarna påverkas även av att en del sökta medel utbetalas sent på året.
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SFI – utbildning i svenska för invandrare

Inom SFI är det svårt att förutse kommande elevflöden. Förvaltningen vet inte hur många
av de asylsökande som kommer att få uppehållstillstånd och vara mantalsskrivna på ön,
vilket är ett krav för att kunna gå SFI. Region Gotland ska enligt länstalet ta emot 2138 nyanlända anvisade personer med permanent uppehållstillstånd under 2017. Under vår och
höst 2017 räknar förvaltningen med ett inflöde på cirka 30-40 studerande per månad.

7

Idrotter som är godkända: fotboll, fäktning, innebandy, skyttesport och tyngdlyftning.

8

Reviderade siffror from 15 februari 2017.
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Vuxenutbildningar kopplade till bristyrken

Pågående utbildningar 2017:



Vård- och omsorgsutbildningar i tre olika varianter; distans, närdistans och klassrum.
Jordbruksutbildning, mark- och anläggningsförare samt trädgårdsutbildning.

Planerade bristyrkesutbildningar:


Mekaniker för tunga fordon, svetsare, hotell- och barutbildning samt turismutbildning.

Planerade lärlingsutbildningar:


Golv- och plattläggare, plåtslagare, VVS och sjöfart m fl.

Vuxenutbildningen köper även vissa enstaka yrkesutbildningar på fastlandet som tex. bussförare och elektriker.
Yrkeshögskoleutbildningar

Från och med hösten 2017 kommer ytterligare omgång av utbildningarna i drift- och underhållsteknik samt till Medicinsk sekreterare att genomföras. En tvåårig köksmästarutbildning pågår till och med september 2017. Nya ansökningar skickas in till Myndigheten för
yrkeshögskolan i augusti för beslut i januari 2018.
1.5.3 Kostnadsjämförelser kommunal vuxenutbildning

Kostnaderna för heltidsstuderande inom vuxenutbildningen på Gotland är lägre än i riket
och jämförbara kommuner, dock är den egna kostnaden för att utbilda elever på gymnasialoch grundläggandevuxenutbildning fortfarande hög. Den lägre kostnaden för heltidsstuderande förklaras av att en hög egen kostnad kompenseras av en effektiv och lägre upphandlad kostnad. Kostnaden för den egna verksamheten beror på för få antal studerande i
kombination med kommunens skyldighet att tillhandahålla vuxenutbildning.
1.5.4 Integrationsenheten
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Integrationsenheten inom Kompetenscentrum Gotland har uppdraget att ge nyanlända
förutsättningar för etablering och integration i det gotländska samhället. Integrationsenhetens målgrupp är personer som är nyanlända till Sverige med uppehållstillstånd och som valt
att kommunplacera sig på Gotland samt kvotflyktingar9. I början av 2016 tog enheten över
ansvaret för ett samlat mottagande och inskrivning av barn och ungdomar i förskola, skola
och gymnasiets språkintroduktion. Integrationsenheten ansvarar även för att anordna och
bedriva kursen samhällsorientering för nyanlända.
Avtalet med länsstyrelsen om mottagande och etablering omfattar att ta emot 213 nyanlända personer över 20 år med familjer under 2017. Uppdraget innebär bland annat att ge
praktisk hjälp i samband med bosättning på Gotland (att fysiskt möta och ge praktisk information), lotsning genom samverkan med Region Gotlands övriga förvaltningar, myndigheter med flera. Målet är att de som tas emot ska bli självständiga medborgare som är en
integrerad del av det gotländska samhället och kan försörja sig själva. Tidigare har integrationsenheten arbetat med att hitta bostäder till nyanlända i samarbete med Gotlandshem
och privata aktörer. Från och med årsskiftet har ansvaret för bostadsförsörjning tagits över
av regionstyrelseförvaltningen. Integrationsenheten ansvarar även för att anordna och bed9

Asylsökande ingår inte i målgruppen.
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riva kursen samhällsorientering för nyanlända. Det är integrationsenhetens ansvar att vara
den samordnande länken mellan Migrationsverket, den inflyttande nyanlända och bostadsförsörjning. Detta arbete omfattar även att hantera samordningen av de nyanlända som
tackar nej till anvisad bosättning – 44 procent tackat nej till Gotland som mottagande
kommun under 2016 vilket var störst andel i Sverige. Mot bakgrund av bostadsbristen på
ön kommer det att vara en utmaning för integrationsenheten att leva upp till de lagkrav
som ställs på att förmedla bostäder till nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd. Integrationsenhetens ekonomi bygger på de statsbidrag som betalas ut per nyanländ/folkbokförd person som registreras på Gotland. Om inte Region Gotland lyckas hitta
bosättningsmöjligheter till de personer som anvisats är risken att integrationsenhetens budget inte håller och att ett vite kan åläggas regionen.
1.5.5 Arbetsmarknadsenheten

Inom arbetsmarknadsenheten finns verksamheter som studie- och yrkesvägledning, det
kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år (Ungdomskraft) samt Steget (samordning av arbetsmarknadsinsatser såsom praktikplatser, Offentligt skyddat arbete - OSA,
extratjänster med mera).
Befintliga överenskommelser finns kring DUA - Delegationen för unga till arbete och nyanlända till arbete- och samordning av praktik/anställningar samt traineejobb med Arbetsförmedlingen. För närvarande ligger ambitionsnivån på 50 extratjänster, 45 OSA och 20
traineejobb per år. Överenskommelserna ska revideras under 2017. Inte minst motbakgrund av att Delegationen för unga fått ett utökat uppdrag att främja frivillig samverkan
mellan berörda aktörer som har betydelse för nyanländas, främst nyanlända ungdomars,
möjligheter att etablera sig i arbetslivet. Målgruppen för extratjänster utvidgades i december
2016 till att inte bara omfatta personer som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin
utan också är nyanländ. Det blir ett prioriterat område för utvecklingsinsatser under 2017.
1.6 Folkhögskolans planeringsförutsättningar

Ärendenr GVN 2017/10 Datum 2017-02-28

Gotlands folkhögskola finansieras genom statsbidrag, kommunala medel och egna uppdragsutbildningar. Folkhögskolan är riksrekryterande. Planeringsförutsättningarna för folkhögskolan påverkas av olika statliga satsningar på kunskapslyft för att ungdomar och vuxna
i arbete. Folkhögskolan har fått en ny målgrupp i form av nyanlända som påverkar utbildningsutbud och inriktning. Att folkhögskolan fått rätt att sätta betyg och möjlighet att anordna yrkesutbildningar inom det som beskrivs som bristyrken kommer att påverka utbildningsutbudet framåt. Utvecklingsarbete pågår avseende profilförändringar i nuvarande utbud och projektering av eventuellt nya inriktningar. Folkhögskolan har ett stabilt söktryck
till sina utbildningar. Till de stora utmaningarna för folkhögskolan hör att balansera de vanliga kursernas omfattning med de tillkommande uppdrag från staten som folkhögskolan
förväntas genomföra. En annan utmaning är att behålla det genuina med folkbildningspedagogiken samtidigt som målgrupperna med särskilda behov och insatser ökar kraftigt.
Gotlands folkhögskola har haft ett treårigt projektuppdrag att skapa ett kluster med olika
filmrelaterade verksamheter på området Kustparken i Fårösund. Projektet Filmkluster Fårösund avslutas i maj 2017. Nämnden gav i februari 2017 förvaltningen i uppdrag att ansöka
om regionala tillväxtmedel för en fortsatt projektperiod på tre år. Detta under förutsättning
att regionstyrelsen ger sin förvaltning motsvarande uppdrag samt att kultur- och fritidsnämnden, om de är berörda, ställer sig bakom ansökan. Region Gotland hyr Kustateljén till
och med 2019. Vid kontraktets utgång bör en omförhandling ske med fastighetsägaren.
Fram till 2017 betalade Gotlands Filmfond 500 000 av de 800 000 kronor per år det kostar
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att hyra Kustateljén. Kultur- och fritidsförvaltningen svarade för 200 000 kronor för sina
verksamheter (ungdomsgård samt Film på Gotland) och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för 100 000 kronor (folkhögskolans filmrelaterade utbildningar). Gotlands Filmfond
har klivit ur lokalerna från 2017 och finansiering för hyreskostnader på 500 000 kronor
saknas därmed.
1.6.1 Kostnadsjämförelser

Vid en jämförelse mellan Gotlands folkhögskola och landstingsskolorna i riket framgår att
den totala kostnaden per deltagarvecka på Gotland har vid de senaste åren varit lägre cirka
12 procent. Även undervisningskostnaden per deltagarvecka har legat under rikssnittet de
senaste åren.
1.7 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter
1.7.1

Wisbygymnasiet

Wisbygymnasiets lokalbehov är beroende av vilket utbildningsval eleverna gör. Förvaltningens erfarenhet är att det är svårt att prognosticera hur eleverna kommer att välja. Därför är strävan att lokalerna ska vara så flexibla så att de passar samtliga program. De speciallokaler som behövs för framför allt yrkesprogrammen begränsas till endast det som är specifikt för dessa yrkeskurser. Det finns en ambition att återigen samla all verksamhet för
Wisbygymnasiet på Solrosenområdet i södra Visby på det sätt som både elever och lärare
efterfrågar. Detta ger också Wisbygymnasiet möjlighet att mer effektivt använda lokalerna
och att i planeringsarbetet på ett mer flexibelt sätt kunna lägga scheman för elever, lärare
och lokaler. För att nå det behöver investeringar göras som är nödvändiga för att skapa en
samlad gymnasieskola och kunna effektivisera utnyttjandet av gemensamma resurser och
lokaler. För att skapa bärkraftiga enheter bör samordning ske vid lokalplanering. Samordnade gymnasieprogram och på sikt även kurser för vuxna är bra ur både ett pedagogiskt
och ekonomiskt perspektiv.
1.7.2 Återflytten till Sävehuset

Ett omfattande renoverings- och ombyggnadsarbete har pågått av tidigare F-huset från
hösten 2014 till februari 2017. Under denna tid har undervisningen pågått i tillfälliga s.k.
evakueringslokaler. Ombyggnaden är nu klar och nya Sävehuset kan tas i bruk av gymnasieskolan och kulturskolan. Efter sportlovet 2017 startar undervisningen i nyrenoverade och
ändamålsenliga lokaler. Hyran för gymnasieskolan beräknas bli åtta miljoner kronor högre:
från 11,1 miljoner kronor år 2016 till 19 miljoner kronor 2017.
1.7.2.1

Var finns programmen och kurser efter återflytten?

Ärendenr GVN 2017/10 Datum 2017-02-28

På Solrosenområdet


Barn- och fritidsprogrammet (BF)



Ekonomiprogrammet (EK)



Estetiska programmet (ES)



Handels- och administrationsprogrammet (HA)



Hotell- och turismprogrammet (HT)



Humanistiska programmet (HU)
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Introduktionsprogrammen (IM)



Naturvetenskapsprogrammet (NA)



Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)



Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)





Teknikprogrammet (TE)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)





Alla språkkurser
Alla naturkunskapskurser
Alla idrottskurser fr o m höstterminen 2017

Strategisk plan och budget 2018-2020

Naturbruksprogrammets (NB) upphandlade yrkeskurser ges på Gotland Grönt
Centrum i Roma - övriga kurser på Solrosen

I fastigheten Väduren på Herkulesväg samt Broväg 8 och Lundbygatan


Bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar husbyggnad och plåtslageri. Inriktningen för anläggningsteknik har sin körgård och sina anläggningsmaskiner på
Lundbygatan och kommer fr o m höstterminen 2018 utgå från Väduren.



El- och energiprogrammet. Del utbildningen sker på Hackspetten.



Fordons- och transportprogrammet, inriktningen personbil. Inriktningen transport
på Lundbygatan t.o.m vårterminen 2018 - avvecklas därefter.



Sjöfartsutbildningen (SF) på Väduren samt Broväg



VVS- och fastighetsprogrammets (VF) inriktning VVS

1.7.3

Förslag på etablering av program som idag inte finns på Solrosen

Ärendenr GVN 2017/10 Datum 2017-02-28

Nämnden har tidigare uttryckt önskemål om att Wisbygymnasiet ska främja intresset för
yrkesprogrammen och även arbeta för att utjämna skillnaderna mellan pojkar och flickor.
Några av de hinder som identifierats för detta är den geografiska uppdelningen mellan
norra och södra Visby. Efter återflytten återfinns de flesta av yrkesprogrammen, som har
en majoritet manliga elever, placerade utanför den stora gemenskapen på solrosenområdet.
För att kunna skapa ett gemensamt skolområde där alla elever läser tillsammans och så ofta
som möjligt finns i samma lokaler, är planen följande:


El- och energiprogrammets (EE) inriktning dator och kommunikation flyttas till Ehuset på solrosenområdet till höstterminen 2017. Enligt den förstudie som gjort så
kan detta ske utan större ombyggnader eller investeringar. När detta är klart så har
Wisbygymnasiet lämnat fastigheten Hackspetten. Årskurs 1 och inriktningen för elteknik finns kvar på Väduren.



El- och energiprogrammets (EE) inriktning elteknik flyttar till fordonshuset på solrosenområdet till höstterminen 2019. För att kunna genomföra detta krävs vissa investeringar och förvaltningen föreslår att en förstudie görs för att få en preliminär
kalkyl.
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VVS- och fastighetsprogrammet (VF) planeras flytta till fordonshuset på solrosenområdet till höstterminen 2018. För att kunna genomföra detta krävs vissa investeringar och förvaltningen föreslår att en förstudie görs för att få en preliminär kalkyl.



Sjöfartsutbildningen (SF) planeras flytta till fordonshuset på solrosenområdet till
höstterminen 2018. För att kunna genomföra detta krävs vissa investeringar och
förvaltningen föreslår att en förstudie görs för att få en preliminär kalkyl.



Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) flyttar till solrosenområdet i en nybyggd
bygghall höstterminen 2020. Inför detta bör en förstudie göras av liknande projekt
på andra platser i landet, för att få en modern och ändamålsenlig lokal för de moment och kurser som ingår i programmet. Då mycket service såsom omklädning,
lektionssalar, kafé, matsal med mera redan finns på solrosenområdet så blir denna
bygghall en mycket enklare anläggning än dagens lokaler på Väduren. När detta är
klart har Wisbygymnasiet helt lämnat norra Visby och lokalerna på fastigheten Väduren, som kan säljas eller överlämnas till andra intressenter.



Inriktningen anläggningsteknik (BA) finnas kvar med sin körgård på Lundbygatan,
men kommer fr o m höstterminen 2020 att utgå från Solrosen.



Naturbruksprogrammets yrkeskurser (NB) kommer även i framtiden att upphandlas av en leverantör med tillgång till djur och åkrar. Alla gymnasiegemensamma kurser kommer att genomföras på Solrosen.



Förvaltningen får i uppdrag att som ett första steg utreda möjligheterna att förlägga
gymnasialvuxenutbildning på solrosenområdet och i ett senare skede även SFI samt
grundläggandevuxenutbildning

1.7.3.1 Investering och kostnader för detta, mkr

Projekt Återflytten, inkl. tidskrivning
2,5
(2017)
4,5
(2017)
 Projekt Återflytten, investeringar möbler och AV
0,1
(2017)
 Flytt inriktningen data och kommunikation (EE)
?
(2018)
 Flytt VF och SF, enligt förstudie
intäkt
(2018)
 Avyttring av Broväg, svetshuset
?
(2019)
 Flytt inriktningen elteknik (EE), enligt förstudie
?
(2020)
 Flytt BA, ny bygghall, enligt förstudie
intäkt?
(2020)
 Försäljning och avyttring av Väduren
Driftskonsekvenser se tabell under rubrik ”Ramförändringar i sammandrag”, sid 18.
Ärendenr GVN 2017/10 Datum 2017-02-28



1.7.3.2 Drift/hyra för nuvarande lokaliseringar Wisbygymnasiet

Lokalkostnaden 2016 för nuvarande Hackspetten uppgår till cirka 4,6 miljoner kronor
per år
 Lokalkostnaden för Lundbygatan (transport och anläggningsteknik) uppgår till cirka 1,6
miljoner kronor per år
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Lokalkostnaden för Broväg 8D, svetshuset, uppgår till cirka 1,4 miljoner kronor per år
 Lokalkostnaden för Väduren uppgår till cirka 4,5 miljoner kronor per år
Total hyresminskning vid flytt från norra Visby cirka 22,1 miljoner kronor per år. Hyran
för den nya bygghallen tillkommer.


1.7.4 Drift/hyra för nuvarande lokaliseringar övriga verksamheter

Ombyggnad av elevhem och kök vid Gotlands folkhögskola i Hemse är en förutsättning
för fortsatt internatverksamhet. Nämnden har äskat och beviljats 15 miljoner kronor för
detta år 2016–2017. På grund av investeringsstoppet 2016 så har byggtiden flyttats till
2017–2018. Driftskonsekvenser se tabell under rubrik ”Ramförändringar i sammandrag”, sid 18.
Kompetenscentrum Gotland verksamhet växer ytterligare och det planeras för utökad integrationsenhet, arbetsmarknadsenheten och SFI. Kompetenscentrum kommer att flytta in
i Wisbygymnasiets tidigare fysikinstitution (Pannrummet). Wisbygymnasiet lämnar även tre
lektionssalar i Kompetenscentrums byggnad i samband med återflytten.
1.8 IT-utveckling för nämndens verksamheter
1.8.1 Strategier

Ur Gotlands regionala digitala agenda:
”Den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet sträcker sig från förskola till universitet. I alla skolformer skapar digitaliseringen nya möjligheter och utmaningar för pedagoger
och elever. Den digitala utvecklingen förändrar samhället på alla nivåer. Dagens och morgondagens samhälle förutsätter digitalt kompetenta medborgare. Gotländska elever och
studenter får genom en digitalt stödd undervisning en tidsenlig utbildning som utvecklar
framtidens förmågor och gör dem konkurrenskraftiga i morgondagens samhälle.”
Inom EU är digital kompetens en av de åtta nyckelkompetenserna.
Satsningen på att utveckla IT-miljön fortsätter utifrån den Regionala digitala agendan och
de behov som fastställts

Ärendenr GVN 2017/10 Datum 2017-02-28

Skolverket har föreslagit en ny nationell IT-strategi för skolväsendet som omfattar även
gymnasieskolan och vuxenutbildningen och förväntas gälla från 2019. Förändrade läroplaner förväntas utifrån detta. En antagen nationell strategi betyder sannolikt att ännu större
satsningar behöver göras på att kompetensutveckla lärare och att våra elever behöver ha
personligt digitalt verktyg i lägre åldrar. Fortsättningsvis behövs satsningar på det pedagogiska och didaktiska utvecklandet. En strategi för skolutveckling med digitala verktyg håller
på att utformas av förvaltningen utifrån den föreslagna nationella strategin. Förvaltningens
bedömning är att med våra moderna nätverk, Apples datorer och lärplattor i kombination
med Microsofts Office 365 erbjuder vi våra lärare och elever kraftfulla hjälpmedel för sin
undervisning.
För en mer fördjupad information hänvisas till bilaga 4: IT-satsningar för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamheter 2018–2022. GVN 2017/10.
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1.9 Kompetensförsörjning för nämndens verksamheter
1.9.1 Egna utbildningsinsatser

Inom Region Gotland, liksom i övriga riket, råder en brist inom ett antal kategorier av lärare/pedagoger. Det rör sig om lärare i moderna språk, lärare i svenska som andra språk,
lärare i vissa praktiskt-estetiska ämnen och i vissa yrkesämnen, specialpedagoger, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare. Enligt uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) råder det dock inte en generell lärarbrist i landet, vilket innebär att Region Gotland skulle kunna vidareutbilda egna lärare inom utpekade bristområden och sedan rekrytera ersättare, som då blir ersättningsrekryteringar för lärarkategorier som finns att tillgå på
arbetsmarknaden. Detta som ett alternativ till att söka efter medarbetare på en marknad
”som inte finns” och därmed tvingas anställa obehörig personal och/eller använda eventuella ”hyrlärare”. Noteras att en internutbildning för att erhålla den kompletterande formella
kompetensen bör vara i begränsad omfattning och berörda medarbetare bör bidra med
någon form av egen insats, förutom studierna.
Noteras att detta arbetssätt används både inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
inom socialförvaltningen, när det gäller kompetensförsörjning av t ex specialutbildade sjuksköterskor och är där ett sätt för arbetsgivaren att undvika inhyrd personal
1.9.2 Lönebildning och lönesatsningar

Gruppen skolledare tillhör också en kategori som blivit alltmer svårrekryterad. En bidragande orsak till detta är den förskjutning i lönebilden som de statliga satsningarna på de s.k.
karriärtjänsterna och det särskilda lärarlönelyftet, som inneburit att lönenivåerna för ett
antal lärare har närmat sig, och i vissa fall överskridit, lönenivåerna för skolledare. Det i sin
tur har bidragit till en minskad attraktionskraft i rekryteringssammanhang gällande rektorer
och biträdande rektorer.
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Arbetsgivaren Region Gotland behöver ha en långsiktig strategi för att finansiera marknadens krav på högre löner för både lärarkollektivet och skolledarna, och för andra svårrekryterade grupper, för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen
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2. Driftbudget – behov och prioriteringar
2018-2020
Kortfattad sammanfattning av driftbudgeten och förändringar i den.
2.1 Ramförändringar i sammandrag
Jämförelse med budget år 2017
Gymnasieskola
Lokalkostnader Folkhögskola

2018
1 859

2019
3 364

2020
-252

600

1 200

1 200

160

560

2 459

4 724

1 508

Lokalkostnader gymnasiet
Summa

2.2 Ramförändringar per avdelning och skolform
2.2.1 Gymnasieskola
Resursfördelningsmodell/flöden
Jämförelse med budget år 2017, tkr

2018

2019

2020

1 237

2 844

-772

5 687

5 687

5 687

68

68

68

I annan kommun, kommunal skola

-136

-136

-136

I annan kommun, fristående skola

614

887

887

Schablonersättning, återsökta ersättningar

-6 411

-6 786

-6 786

Summa

1 059

2 564

-1 052

Ramtillskott
Jämförelse med budget år 2017, tkr

2018

2019

2020

Kommunala skolan

I den egna kommunen
Fristående skolan

I den egna kommunen
Interkommunal ersättning

Från annan kommun

Statliga ersättningar

Kommunala skolan

-

-

-

Fristående skolan

Externa avtal

800

800

800

Summa

800

800

800

1 859

3 364

-252

Netto

4.2.2 Elevflöden för perioden
År

2018

2019

2020

1 453

1 473

1 428

268

268

268

Kommunal skola, annan kommun

66

66

66

Fristående skola, annan kommun

56

58

58

1 843

1 865

1 820

Kommunal skola, egna kommunen
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Fristående skolan, egna kommunen

Summa
Not

I den kommunala skolan är 10 elever medräknade från annan kommun.

19 (21)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2018-2020

År

2018

2019

2020

Kommunal skola, egna kommunen

8

28

-17

Fristående skolan, egna kommunen

50

50

50

Kommunal skola, annan kommun

-1

-1

-1

Fristående skola, annan kommun

4

6

6

61

83

38

Summa
Not

I den kommunala skolan är 10 elever medräknade från annan kommun.

2.3 Taxor och avgifter

GVN följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige.
2.4 Kompensation för externa avtal

Några externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2018 finns inte. Lagen om offentliga bidrag på lika villkor ger däremot effekter som liknar avtal. Kompensationen för 2018
beräknas uppgå till 800 000 kronor.

3. Investeringsförslag 2018-2022
Kategori-maskiner, inventarier, tkr

2018

2019

2020

2021

2022

Maskiner inventarier, pott

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

2020

2021

2022

5 000

5 000

0

5 000

5 000

Summa

Maskiner, inventarier och läromedel avser den tilldelade potten.
Kategori-bygginvesteringar, tkr

2018

Folkhögskolan elevhemmet Nygårds

7 500

Flytt av utbildningar från område, norr
till söder

2 000

2019

Ny bygghall, solrosenområdet
Summa
Kategori-IT-investeringar, tkr

0

2018

2019

2020

2021

2022

IT-kringutrustning, pott

300

300

300

300

300

Lärardatorer, gymnasiet

700

700

700

700

700

Lärardatorer, vuxenutbildning

350

Lärardatorer, folkhögskola

350

Lärplattor, studerande SFI

300

Hyresdatorer, studerande vuxenutbildning

300

Hyresdatorer, studerande folkhögskola

300

Utbyggnad nya nätverk

100

Nytt administrativt system

100

Summa
Ärendenr GVN 2017/10 Datum 2017-02-28

9 500

2 800

350
350
300

300

300

300

100
100
100

100

100

100

1 400

1 400

1 600

2 100

Med IT-kringutrustning menas här att upprätthålla en likvärdighet i standard när det gäller
den tekniska utrustningen i undervisningen för elever och lärare oavsett skolform, se avsnitt et om IT-utveckling. För gymnasiet så är dagens lärardatorer tre år gamla och planeras
att bytas ut en tredjedel av volymen varje år efterhand som de går sönder. Lärplattor för
SFI avser att investera cirka 400 000 kronor (130 stycken) under 2017 och därefter komplettera med ca 30 stycken per år. För Kompetenscentrum Gotland och Gotlands folkhögskola: se resonemanget ovan under avsnittet IT-utveckling för nämndens verksamheter.
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Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2018-2020

4. Uppdrag
Uppdrag som getts i samband med budgetdialoger eller tidigare budgetberedningar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med en plan för nämndernas IT-investeringar 2018-2022 (RF 2016-11-21§
100).

Bilagor:
1. Blankett investeringsäskanden IT GVN
2. Blankett investeringsäskanden lokaler GVN
3. IT-satsningar för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter 2018–
2022. GVN 2017/10.

För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ärendenr GVN 2017/10 Datum 2017-02-28

Saga Carlgren (V)
ordförande GVN

Anders Jolby
utbildningsdirektör
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Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

GVN 2017/36
15 mars 2017

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Revisionsrapport. Kontoanalys - granskning av
förtroendekänsliga poster och manuella betalningar
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inget att erinra mot
revisionsrapporten



Förvaltningen ges i uppdrag att informerar nämndens verksamheter om de
styrdokument som finns.



Förvaltningen genom ekonomichefen ges i uppdrag att informera
regionstyrelseförvaltningens ekonomer om resultatet av rapporten

Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC utfört en kontoanalys av
förtroendekänsliga poster och granskning av manuella betalningar. Granskningen
syftade till att besvara följande revisionsfrågor


Är den interna kontrollen tillräcklig avseende hantering av förtroendekänsliga
poster?



Finns det kontroller i den löpande redovisningen som säkerställer att
manuella betalningar hanteras på ett sätt som säkerställer en tillräcklig intern
kontroll?

Efter genomförd granskning är revisionens bedömning att den interna kontrollen
avseende hantering av förtroendekänsliga poster inte i alla delar är tillräcklig. Syfte
finns angivet för samtliga granskade fakturor, däremot saknas deltagarförteckning
och uppgifter om deltagare i 12 fall.
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2017/36

Vidare är revisionens bedömning att det i allt väsentligt finns kontroller i den löpande
redovisningen som säkerställer att manuella betalningar hanteras på ett sätt som
säkerställer en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån genomförd granskning och ovanstående iakttagelser rekommenderas
Regionstyrelsen och berörda nämnder att:


Införa en rutin som säkerställer att erforderliga underlag bifogas, alternativt
framgår av verifikat eller permanent anteckning i ekonomisystem, för
kostnadskonton som kräver detta och som kan bedömas innehålla
förtroendeskadliga transaktioner.

Bedömning och förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut för att förhindra framtida brister är genom att
informera verksamheten om de styrdokument som finns via förvaltningens chefsinfo
samt att ekonomichefen informerar regionsstyrelseförvaltningens ekonomer om
resultatet av rapporten.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2017/37

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Svar på revisionsrapport. Granskning av arbete med
verksamhetsutveckling och effektivisering
Säkerställ en tydlig projektorganisation för det fortsatta
effektiviseringsarbetet under åren 2017-2019.
Någon projektorganisation finns inte inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF).
Arbetet med strategier för framtida besparingar sker på förvaltningen samt i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Ge tydliga riktlinjer för uppföljning av de föreslagna besparingarna på
nämnderna redan tidigt under 2017.
Uppföljning, rapportering samt konsekvenser av de föreslagna besparingarna gör i samband
med de ekonomiska månadsuppföljningarna.
Gör en förnyad analys av nämndernas treåriga effektiviseringsbeting inför
budget 2018. Säkerställ att de olika sparbetingen är rimliga satt i relation till
nämndernas budgetstorlek, standardkostnadsavvikelse och de årliga tillskott
som region Gotlands resursfördelningsmodell ger till nämnderna.
Arbetet med strategier för framtida besparingar sker på förvaltningen samt i barn- och
utbildningsnämnden. Uppdraget är tydligt från regionfullmäktige angående
verksamhetsutveckling och effektivisering. Strategier och resultat beskrivs närmare i barnoch utbildningsnämndens förvaltningsberättelse samt strategisk plan och budget
Säkerställ att samtliga nämnder som har taxor och avgifter har
gjort en genomlysning av dessa.
De avgifter och taxor som finns kontrolleras och vid behov justeras.
Säkerställ att samtliga nämnder har ett fokuserat arbete avseende
att söka tillgängliga externa intäkter i form av riktade statsbidrag,
återsökningar av ersättningar från Migrationsverket, EU-bidrag m.m.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen söker aktivt riktade statsbidrag genom
exempelvis Skolverkets ”mina sidor”. Återsökta statsbidrag för asyl sköts
centralt av regionstyrelseförvaltningen, extra kostnader förknippat med asyl
återsöks av UAF. Kontroller att statsbidrag söks görs regelbundet i samband
med ledningsmöten, kontrolleras mot lista från Sveriges kommuner och
landsting (SKL).

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2017/37

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Fortsätt det arbete som har inletts med att jämföra Region
Gotland med andra kommuner och landsting genom
nyckeltalsanalyser.
I samband med delårsrapport 2 gör utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
nyckeltalsjämförelser för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhetsområden, när det gäller kostnadsjämförelser hämtas information
från kommun och landstingsdatabasen (KOLADA)
Skapa förutsättningar för en nämndövergripande dialog kring
exempelvis utbud och lokalutnyttjande.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har en god dialog med övriga förvaltningar inom
Region Gotland.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

GVN 2017/37
15 mars 2017

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Revisionsrapport. Granskning av arbete med
verksamhetsutveckling och effektivisering
Förslag till beslut

•

Förvaltningens svar angående vilka åtgärder som vidtas med anledning av
granskningens resultat godkänns

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC
genomfört en granskning av nämndernas arbete med verksamhetsutveckling
och effektivisering. Efter genomförd granskning är sammanfattande
bedömning att nämnderna inte fullt ut har arbetat på ett ändamålsenligt sätt
avseende direktiv Verksamhetsutveckling och effektivisering under perioden
2011-2016. Region Gotlands revisorer önskar därför mot bakgrund av
granskningens resultat bli informerade om vilka åtgärder som kommer att
vidtas och förvaltningen har sammanställt svar på lämnade rekommendationer.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Ärende GVN 2017/35
21 februari 2017

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över Remissunderlag för ”Framtida kultur- och
fritidsverksamhet i Region Gotland”
Förslag till beslut

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) beslutar inge förvaltningens
tjänsteskrivelse som eget yttrande.
Sammanfattning

Förvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag att ungdomsgårdarna
inordnas i UAF, där en naturlig koppling finns till att förvaltningens övriga breda
verksamhet för ungdomar och unga vuxna under förutsättning att verksamheten är
fullt finansierad.
Det bör övervägas om GVN även kan hantera bidrag till folkbildning då kopplingar
finns till Gotlands Folkhögskolas verksamhet.
Svar på de särskilda remissfrågorna redovisas nedan.
Bakgrund

Regionstyrelsen har haft i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politikeroch förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. I
uppdraget ingick en genomlysning av åtagande, förutsättningar för alternativa
driftsformer, ökad verksamhetssamordning över förvaltningsgränser samt möjliga
organisationsförändringar.
Utredningsarbetet är nu slutfört och en rapport med analys såväl som förslag på
förändringar finns sammanställd. Rekommendationen är att kultur- och
fritidsnämnden liksom kultur- och fritidsförvaltningen läggs ner och att dess
verksamheter överförs till andra nämnder enligt utredningens förslag. Den föreslagna
tidplanen är att det ska ske vid halvårsskiftet 2017.
Regionstyrelsen remitterar nu utredningsunderlaget, ”Framtida kultur- och
fritidsverksamhet i Region Gotland”, i den delen som avser
organisationsförändringen till samtliga nämnder, varav tekniska nämnden, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, förutom regionstyrelsen,
bedöms vara direkt berörda av ärendet.
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Ärende BUN alt GVN 20xx/xxxx

Remissfrågor till nämnderna är:
1) Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet,
såsom arbetsprocesser, ekonomi osv?
2) Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning ?
3) Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
4) Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt
förslaget?
5) Övriga inspel och synpunkter

Svar på remissfrågor

1.

Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens verksamhet, såsom
arbetsprocesser, ekonomi osv?
Förslaget är att inordna ungdomsavdelningens verksamhet i UAF.
Ungdomsavdelningens verksamheter har sin utgångspunkt i mötesplatser ungdomsgårdar och ungkulturhus - men man arbetar även med att skapa
mötesplatser i andra miljöer där ungdomar finns och samarbetar med andra
samhällsaktörer. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i sju ungdomsgårdar och
ett Ungkulturhus. Tre av verksamheterna finns i Visby. Övriga verksamheter finns i
Fårösund, Slite, Roma, Hemse och Klintehamn. Man bedriver en omfattande
lovverksamhet, särskilt sommartid och arbetar aktivt med integrationsarbete för
asylsökande ensamkommande flyktingar.
Enligt utredningen är ekonomin för ungdomsavdelningen enligt följande:
-

Ledning, utbildning och viss administration kostar 2,1 mnkr
Verksamheten på fältet kostar 14,5 mnkr
Avdelningens verksamhet kostar totalt summa 16,6 mnkr.
Till detta skall läggas särskilda medel på 0,95 mnkr som tilldelats inför 2017
för att arbeta med integrationsfrågor.

Under förutsättning att verksamheten är fullt ut finansierad ser förvaltningen positivt
på att denna inordnas i UAF, vilket kan bidra till att stärka arbetet med ungdomar
och unga vuxna i ett helhetsperspektiv, då nya kompetenser tillförs förvaltningen.

2. Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning ?
Förvaltningen anser att såväl BUN som GVN kan utöva politisk styrning av
ungdomsavdelningens verksamhet. Valet av ansvarig nämnd styrs av det
sammanhang verksamheten organiseras i. Det finns flera alternativ till hur
organisationen ska utformas. Kopplingar finns till grundskolans verksamheter, till
kulturskolan men även till verksamheter som kopplas till unga vuxna. Arbetet med
att utarbeta ett organisationsförslag inleds snarast möjligt tillsammans med berörda
chefer vid ungdomsavdelningen för att skapa beredskap för att inordna
verksamheten enligt föreslagen tidsplan.
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3. Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
Under förutsättning att administrativa system kan hantera den snävt tilltagna
tidsplanen ser UAF inga hinder att ta emot ungdomsavdelningen enligt utredningens
förslag.
Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna enligt
förslaget?
Övergången av verksamheterna bör hållas samman av ett projekt under ledning av
RSF, främst i syfte att säkra att administrativa system och budget mm samordnas och
överförs i ordnade former. Hur mottagandet sker i UAF ska styras av den
mottagande förvaltningen. Redan nu tas kontakt med cheferna vid
ungdomsavdelningen för att inleda planeringen med organisatorisk tillhörighet inom
UAF. Detta kan leda till att avdelningsstrukturen inom UAF behöver justeras.

4. Övriga inspel och synpunkter
Ungdomsavdelningens verksamhet har nära koppling till socialförvaltningens
verksamhetsområde och samverkan med denna förvaltning bör övervägas.
Även frågan om bidrag till folkbildning bör övervägas att kunna inordnas under
GVN, då kopplingar finns till Folkhögskolans verksamhetsområde.
Under förutsättning att ungdomsavdelningens verksamhet är fullt ut finansierad ser
förvaltningen positivt på att denna inordnas i UAF.

Beslutsunderlag

RS 2016/866, 2017-02-02.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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PLAN
Arbetsplan för att
säkerställa tillgängliga
verksamheter för
funktionsnedsatta
personer
UAF
verksamhetsplan2017framåt

VAD

UTVECKLINGSOMRÅDE
Likvärdig och tillgänglig utbildning

Avdelningen FÖRSKOLA

Avdelningen
GRUNDSKOLA

HUR

NÄR

VEM

 Alla förskolor använder
tecken- och bildstöd
 Introduktion av tillgänglighetsmaterialet från
SPSM

 Inom ramen för Skolverket "Nyanländas lärande"

 Vid behov utbildas personal
 Utbildning och implementering av SPSM.s tillgänglikhetsmaterial

 Vårterminen-17
 VT och HT-17

 Chef för förskolan, förskolechef
 Chef för förskolan, förskolechef

 Chefer UAF och därefter
medarbetarna

 Skolformsmöten med start
ht-17

 Chefen grundskola och därefter respektive rektor

 SPSM:s mtrl "Tillgänglig
utbildning"



Chefer UAF samt medarbetare i F-3

 Start vt-17

 Chefen grundskola och därefter respektive rektor

 NPF utbildning
 Specialpedagoglyftet



Romalinjen, Fole/Stenkyrka
och Klinte/Sanda har anmält
sig. Därefter utifrån beslut i
varje enhet.

 Start ht-16 resp.
vt-17 (fortgår tre år)



Respektive rektor och handledare



Digitalisering som del i att
utveckla lärandet



Implementera Nationell ITstrategi



Under 2017



Respektive chef med stöd av
IT-avdelningen







Läxhjälp i skolan

Sökt statsbidrag för insatsen

Under förutsättning att
medel tilldelas 2017



Respektive skola och rektor

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen

VAD

UTVECKLINGSOMRÅDE
Likvärdig och tillgänglig utbildning

Avdelningen
GYMNASIET och
VUXENUTBILDNINGEN

Arbetsplan 2017

 Säkerställa inkluderande lärmiljöer.

 Gå igenom SPSM- material
för att chef sedan kan jobba
med materialet på enhet.
Seminarium mha personal
från KC pedagogiskt stöd.

 Öka kunskap kring värdegrunds-arbete

 Utbildning via ”nyanländas
lärande”



 Diskutera hur vi arbetar med
språkutvecklande arbets-sätt
utifrån Skolverkets checklista.

Öka kunskapen kring
språkutvecklande arbetssätt

 Alla elever fullföljer gymnasieskolan

 Öka Kulturskolans tillgänglighet över hela ön.
Avdelningen
KULTURSKOLAN

HUR

 Utveckla ”Körlaget”
(sångkören för funktionsnedsatta) med dansinslag

 Bjuda in interna/externa föreläsare. Synliggöra hela avdelningens ansvar. Hur kan
olika verksamheter bidra
med detta?
Gymnasieutredningens påverkan för avdelningens
verksamheter. Diskutera
kvalitetshöjande faktorer.
Utveckla informationen
kring olika program.
 Ny lokal i Visby med hög
närhet och god handikappanpassning
 Sångpedagog och danspedagog planerar och genomför
insatser

NÄR

 På chefsmöte
med start i april

VEM

 Ledningsgruppen.
Lena beställer
material från
SPSM.



Enligt projektets tidsplan

 Lena genom lokala teamet



På APT möte till hösten.

 Lena tillsammans med ledningsgrupp.



Start i på ledningsgrupp i
februari 2017.

 Gy-utredning viktig.

 Vt 2017
 Från lå 2017/2018
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 Rektor Flyttsamordnare All
personal i ämnesgrupper o
Visbygrupp
 Sångpedagog/danspedagog

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen

 Öka kunskapen om kulturskolans innehåll i synnerhet för barn med
funkionsnedsättning
 Öka vår kunskap att möta
varje barn utifrån dess
förutsättningar i frivilligundervisningen
 Utveckla arbetet att nå
barn från socioekonomiskt utsatta familjer

Arbetsplan 2017

 Marknadsföring gentemot
särskolan och olika handikapporganisationer

 Inför läsårsstart

 Rektor, Kulturskolepedagoger

 Kollegialt lärande, goda exempel, SPSMmateriel

 Inför läsårsstart

 Kulturskolepedagoger

 Återgå till tidigare års nivå i
KISinsatser
(grundskolan, förskolan)

 Lå 2017/2018
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Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärende GVN 2017/46 BUN 2017/153
15 mars 2017

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Åtgärdsplan för att säkerställa tillgängliga
verksamheter för funktionsnedsatta personer
Förslag till beslut

•

Godkänna åtgärdsplanen.

Bakgrund

Revidering av åtgärdsplanen har gjorts med tillägget av ordet avdelningar före
verksamhetens namn. Kulturskolan har även tillkommit i åtgärdsplanen för att
säkerställa tillgängliga verksamheter för funktionsnedsatta personer.
Beslutsunderlag

-

Åtgärdsplan för att säkerställa tillgängliga verksamheter för funktionsnedsatta personer, 2017-03-14
Verksamhetsplan 2017

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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GVN 2017/53
14 mars 2017

Elisabeth Jonsson Höök
Kvalitets-/Utvecklingschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Hållbara Gotland
Förslag till beslut

•

informationen tas emot.

Bakgrund

I samband med regeringens beslut 2015 om nya Natura 2000-områden och att
villkoren därmed förändrades för kalkindustrin på Gotland, så gjordes en utredning
för hur Gotlands tillväxt och näringsliv skulle kunna få en hållbar utveckling. 100
miljoner kr sattes av från regeringen för att understödja utvecklingen. Utredningen
pekade på ett antal utvecklingsområden där bland annat kompetensförsörjningen
identifierades som ett avgörande område för en hållbar tillväxt på Gotland.
En processinriktad dialog genomfördes under hösten 2016 av Tillväxtverket och
Region Gotland med olika aktörer på Gotland och deltagare från skilda
intresseområden, näringsliv och myndigheter. Detta resulterade i en förstudie för
kompetensförsörjning med identifierade insatsområden.
Förslag på åtta olika projekt presenterades i förstudien.
Projekt 1 med fyra olika delprojekt berör närmast utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen då det handlar om utbildning. Rubriken för projekt 1 är”Att
höja utbildningsnivån – öka genomströmning i grundskolan och gymnasiet samt
bidra till ett ökat inflöde till eftergymnasial utbildning”. Delprojekten heter 1: Skola
och arbetsliv, 2: Teknikcollege, 3: Strukturer för YH-utbildning och 4:
forskarstöd/forskningsöversikt.
Projektansökan görs till Tillväxtverket senast 29 mars 2017.
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Ärendebeskrivning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är nu igång att göra en projektansökan för
Projekt 1. Delprojekten blir i vår ansökan formen fyra olika aktiviteter inom ett
projekt.
Om vår ansökan går igenom och förvaltningen får de ansökta medlen från de 100
miljonerna så behövs en projektledare till projektet. Tiden för genomförande och
möjligt stöd från Tillväxtverket är till och med 2019. En styrgrupp är bildad där
projektskribenterna, utbildningsdirektör, kvalitets- och utvecklingschef samt chef för
gy/vux-avdelningen ingår.
fBedömning

Den samlade bedömningen för förvaltningen är att innehållet för projektet är viktigt
och har bäring på både Region Gotlands styrkort samt förvaltningens
verksamhetsplan. Det är väsentligt att tid och personell resurs finns för
genomförandet, där vi ser att rekrytering av projektledare är avgörande för att lyckas.

Beslutsunderlag

-Förstudien – kompetensförsörjning som genomfördes hösten 2016 av
Ledningskontoret och Tillväxtverket.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
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