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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Renovering eller nybyggnation av elevhemmet Nygårds på
Gotlands Folkhögskola.
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär hos regionfullmäktige
investeringsmedel med 25,5 miljoner kronor för en nybyggnation av elevhem
på folkhögskolan i Hemse.

•

Under förutsättning att regionfullmäktige tillstyrker investeringsmedel ska
Gotlands folkhögskola stå för driftkostnaden inom den egna budgeten.

Sammanfattning

I Region Gotlands strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå
balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den
långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så
att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska
lokalplanering.
Som ett led i detta har förvaltningen i samarbete med teknikförvaltningen gjort en
förstudie och kalkyl på en renovering av elevhemmet Nygårds som delvis uppfyller
Gotlands folkhögskolans önskemål och till fullo uppfyller dagens krav på en byggnad
för denna verksamhet.
Förstudien är presenterad för nämnden i december 2017. Nämnden begärde då en
förstudie på ett alternativ som innebär rivning av nuvarande elevhem, flytt av
värmecentralen och nybyggnation av ett elevhem av motsvarande kapacitet.
Mot bakgrund av detta ser förvaltningen fyra alternativ:
Alternativ 1 – Rivning av befintligt elevhem och nybyggnation
Alternativ 2 – Totalrenovering
Alternativ 3 - Rivning av befintligt elevhem och ingen nybyggnation.
Alternativ 4 - Försäljning av byggnaden för att hyra tillbaka lokalen.
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Bakgrund

Elevboendet Nygårds byggdes under 50-talet. Ingen renovering har skett på Nygårds
sedan dess det byggdes. Nygårds omfattar idag 20 rum vilka disponeras med två
boenden i varje rum. Vilket medför att Nygårds har en kapacitet att rymma 40
personer. På hela folkhögskolan i Hemse finns det förutom på Nygårds ytterligare 35
rum.
Boendet är kraftigt nerslitet och dessutom saknas dusch och toalett på rummen. Vid
sträng kyla går det inte att hålla ett acceptabelt inomhusklimat för de boende på
Nygårds. Detta har inneburit att vissa rum har evakuerats under de kallaste
perioderna.
Behovet av en omfattande renovering är nu större än någonsin och en viktig åtgärd
för att bibehålla omfattning och kvalité i folkhögskolans verksamhet. En
senareläggning av renovering av elevboendet Nygårds riskerar att ytterligare
begränsningar och avspärrningar måste införas. I dagsläget kan inte utrymmen som
är mögelangripna och fuktskadade användas. Balkongerna på såväl södra som norra
gavlarna är avspärrade och får av säkerhetsskäl inte beträdas. Förfallet av Nygårds
studentboende är noga dokumenterat och beskrivet, en senareläggning riskerar att
skapa nya kostnader och begränsa möjligheten för folkhögskolan att finansiera
verksamheten enligt de planer som presenterats.
I gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens strategiska plan och budget 2018–2022
framgår det att en 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.
Fyra alternativ avseende elevhemmet Nygårds.
Alternativ 1 - Rivning av befintligt elevhem och nybyggnation.

För att riva elevhemmet Nygårds behöver man flytta den värmecentral som finns i
husets källare. En nybyggnation enligt kraven för permanent bygglov vilket innebär
25 rum (vilket är 5 rum mer än idag) med modern standard utrustade med
Dusch/WC/kök
Kostnad Rivning och flytt av värmecentral:

Ca 8,5 mnkr

Nybyggnation enligt liknande projekt i Sverige:

Ca 17 mnkr

Totalt
Driftkostnad*
Per rum

25,5 mnkr.
2, 04 mnkr /år
6 800 kr/ månaden

*Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på investerat kapital
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Alternativ 2 – Totalrenovering

Totalrenovering enligt förstudieförslaget som presenterades för GVN i december
2017. Innebär 20 rum med godtagbar modern standard men ej utrustade med kök.
Kostnad

26 mnkr

Driftskostnad*

Ca 2 ,08 mnkr/år

Per rum

8 670 kr/månaden

*Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på investerat kapital
Alternativ 3 – Rivning av befintligt elevhem

Rivning av befintligt elevhem och ingen nybyggnation eller ersättning av byggnaden.
Kostnad:

ca 8,5 mnkr.

Alternativ 4 – Försäljning av bygganden för att hyra tillbaka lokalen

Om investeringsmedel inte kan avsättas för upprustning av Nygårds inom en
överskådlig tid kan man överväga en försäljning av Nygårds för att sedan hyra
tillbaka lokalen till verksamheten.
Intäktsformerna för Gotlands folkhögskola

Gotlands folkhögskola omsätter cirka 50 miljoner inklusive regionala anslag.
Verksamheten fördelar sig på två enheter, Hemse och Fårösund. Statsbidraget till
folkhögskolan följer inte verksamhetsvolymerna utan de ingångsvärden som gäller
när de tilldelas.
Statsbidrag

17,3 mkr.

Regionalt anslag/
GVN

21,5 mkr.

Försåld verksamhet

11,5 mkr

Summa

50,3 mkr

Redovisning av statsbidrag:
Grundtilldelning (säkra) 6000 deltagare veckor

9 729 600 kr

Sökta platser (osäkra)

7 282 000 kr

Extra platser

1 182 400 kr

Förstärkningsbidrag
Språkschablon
Svenska från dag 1
Etableringskurser
SMF kurser

398 300 kr
39 200 kr
170 100 kr
2 450 000 kr
42 000 kr
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SPSM

1 300 000*

SFI

1 100 000*

Summa

17 315 000 kr

*prognos
Analys av ovanstående alternativ:

Alternativ 1 och 2

Båda alternativen skulle kunna lösa den idag rådande situationen med kraftigt
nedslitna och otjänliga studentrum. Alternativen har sina olika fördelar och
nackdelar, vilka inte kommenteras i denna skrivning.
Den månadskostnad som uppkommer i alternativ 1 och 2 innebär med stor
sannolikhet att en student inte har möjlighet att betala ca 6800 kr respektive 8670 kr i
månaden. En elev som studerar heltid får idag studiemedel via CSN på 25431 kr i
veckan (ca 10 000 kr månaden). Det skulle innebära att en elev som bor på Nygårds
skulle ha kvar efter boendekostnaden är betald ca 3200 kr (alt 1) respektive 1300 kr
(alt 2) till mat, skolböcker och andra övriga kostnader.
Den genomsnittliga kostnaden för ett studentboende ligger runt 4000 kr vid
jämförelse mellan olika kommuner och boende. Om man väljer att gå vidare med
alternativ 1 innebär det att folkhögskolan själva får hantera kostnaden för
mellanskillnaden (6800kr-4000kr) för de 25 rum som finns i Nygårds, motsvarande
2800kr i månaden/rum. Denna kostnad som motsvarar ca 630 000kr per år (tre
sommarmånader borträknade) får folkhögskolan finansiera ur egen driftbudget.
Sommarmånaderna ger ökade intäkter med anledning av erbjudna korta
sommarkurser.
Om man räknar utifrån samma principer med alternativ 2 (20 rum) så behöver
folkhögskolan själva finansiera 4670kr (8670kr – 4000kr) i månaden för de 20 rum
som finns i Nygårds. Den totala kostnaden blir ca 840 600 kr per år (tre
sommarmånader borträknade).
Det finns även en önskan från folkhögskolan att eleverna ska få tillgång till ett
elevkök och att det helst ska finnas inom Nygårds. Det finns idag ett kök i Nygårds
källarutrymme men som inte motsvarar dagens krav och standard. En idé som finns
för att kunna erhålla ett elevkök vid en nybyggnation är att ta bort två av elevrummen
och göra dessa till ett gemensamt kök för alla studenter på folkhögskolan i Hemse.
Det skulle då innebära att man förlorar hela intäkten för två rum vilket medför en
ökad kostnad med 163 200 kr per år på alternativ 1. Det finns motsvarande önskemål
att två av rummen används till vaktmästerifunktion. Beträffande alternativ 2 så bör
en särskild förstudie göras för att hantera detta.

1
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Alternativ 1 – Nybyggnation 25 rum
25 studentrum - Egen finansiering för folkhögskolan ca 630 000kr/år (intäkter för
uthyrning sommartid ej avräknat)
23 studentrum - Egen finansiering för folkhögskolan ca 793 200kr/år (intäkter för
uthyrning sommartid ej avräknat)
21 studentrum - Egen finansiering för folkhögskolan ca 956 400kr/år (intäkter för
uthyrning sommartid ej avräknat)
Alternativ 2 – Renovering 20 rum
20 studentrum - Egen finansiering för folkhögskolan ca 840 600kr/år (intäkter för
uthyrning sommartid ej avräknat)
Kostnader för ett elevkök tillkommer och alternativ placering av vaktmästeri måste
hanteras.
Alternativ 3

Konsekvenserna för folkhögskolans verksamhet utifrån alternativ 3 skulle få
drastiska konsekvenser för folkhögskolans verksamhet. Folkhögskolans stabilitet
bygger både på den lokala rekryteringen och på den nationella rekryteringen, vilken
skapar förutsättningar för att också erbjuda gotländska studerande utbildningsplatser
som annars inte skulle vara möjliga att erbjuda. Ca 50% av de studerande på
folkhögskolan kommer från andra delar av landet2. För att kunna erbjuda
utbildningsplats krävs det också att skolan kan erbjuda boende, huvuddelen av dessa
studerande bor på skolans internat. Endast ett mindre antal söker och hittar boende i
det omgivande samhället.
En minskning av boendekapaciteten med 20 rum skulle drastiskt påverka
utbildningsvolymerna vid folkhögskolans långa kurser, i synnerhet särskilda kurserna.
Det skulle också kraftigt reducera förutsättningarna för sommarkurser och de
intäkter som under flera år utgjort en viktig del av folkhögskolans stabila ekonomi.
En minskning av volymen på folkhögskolans boende skulle inte enbart påverka 20
utbildningsplatser utan snarare innebära en neddragning med 40 utbildningsplatser.
Detta antal platser motsvarar volymen på två av skolans linjer. Beräkningen bygger
på att linjerna inte skulle behålla sin bärighet med enbart gotländska studeranden.
En volymminskning av folkhögskolans utbildningar skulle självfallet påverka
statsbidragstilldelningen och uppskattningsvis innebära ett bidragsbortfall på
motsvarande 2,5 miljoner kr. Ytterligare bortfall av inackorderingsintäkter med
uppskattningsvis ett bortfall av 860 000 kr. För sommarterminen kan man räkna
med en minskning av antalet gästnätter och ett intäktsbortfall på mellan
500 – 700 000 kr. Vidare förlorar skolan mobilitetsersättning för 20 personer
motsvarande 275 000 kr. För Gotland som region skulle därtill skatteunderlaget
sjunka. Uppskattningsvis skriver sig 70 % av de studerande vid folkhögskolan på
Gotland under studietiden. Skatteunderlaget påverkar skattetilldelningen till Gotland
som utgör ett av stödområdena, oklart hur mycket men det är inga obetydliga
summor.

2
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Volymminskningen påverkar också restaurangen och underlaget för antalet matgäster
vilket skulle kräva någon form av begränsning och nerdragning av verksamheten.
Vid en enkätundersökning bland folkhögskolor runt om i landet genomförd av
Sveriges folkhögskolor gällande betydelsen av skolornas internatboende,
framkommer att för de folkhögskolor som inte ligger i storstad eller större städer, har
internatet en avgörande betydelse. En attraktiv miljö och ett attraktivt boende är
avgörande för möjligheten att rekrytera studerande, framkommer i enkätsvaren;
”Det är så att internatet är en förutsättning för att vi ska kunna rekrytera deltagare från hela
landet, framför allt till profilkurserna men även en ganska stor andel på allmän kurs också.”
”Skolans allmänna kurser förläggs till största delen till centralorten eftersom deltagarna
huvudsakligen är från kommunen eller kranskommuner. Studerande på skolans särskilda kurser
kommer i högre utsträckning från andra län och därav bidrar de i högre grad till beläggning av
skolans internat.”
”Majoriteten av våra studerande kommer från andra delar av landet än vår egen kommun.”
Ur ett mera samhällsövergripande perspektiv så utgör Folkhögskolans
socialpedagogiska uppdrag ytterligare en aspekt att ta hänsyn till när det gäller
tillgänglighet och möjlighet till boende på Folkhögskolan. Att kunna erbjuda en
alternativ boendemiljö, att bryta upp ur destruktiva relationer har direkt bäring på
syfte nr 2 i direktiven för statsbidrag.
De fyra syftena med statsbidraget är att;
1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings och utbildningsnivån i
samhället
4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
Ytterligare en aspekt som bör lyftas fram är att Folkhögskolan med sina anläggningar
på den gotländska landsbygden utgör ett betydande underlag för infrastruktur och
arbetstillfällen i och runt de orter där den verkar. Folkhögskolan i Hemse med sina
studenter utgör ett icke obetydligt underlag för affärer och näringsliv i Hemse som
knutpunkt för södra Gotland.
Elevkök och gemensamhetsutrymmen

Förvaltningen har stämt av möjligheterna med teknikförvaltningen om möjlighet att
reservera två av elevrummen till elevkök. Enligt uppgift finns inget hinder för detta
och det är fullt möjligt. Kostnaden bedöms som relativt begränsad då vissa saker som
dusch och annat försvinner och det som tillkommer är ett antal spisar, kylskåp,
förvaring etc. Förfrågan om ett mer exakt kostnadsförslag och reviderad ritning
utarbetas av en tänkbar leverantör.
Enligt tidigare beslut i nämnden ska en separat förstudie göras avseende kök på
folkhögskolan i Hemse. I denna förstudie kommer det ingå produktionskök och
elevkök med hänsyn till Region Gotlands övriga verksamheter i Hemse.
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Bedömning

Det alternativ som förvaltningen förordar är rivning av befintligt elevhem och
nybyggnation d.v.s. alternativ 1. För att trygga skolans framtid i Hemse samt kunna
bedriva en attraktiv folkhögskola ses det alternativet som det mest fördelaktiga.
Folkhögskolan ska själva finansiera driften inom den egna budgeten för
nybyggnationen för elevhemmet.
Beslutsunderlag
Förstudie från teknikförvaltningen
GVN AU § 85, 2016
GVN AU § 79, 2017
Strategisk plan och budget 2018–2022

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2019–2021
Förslag till beslut

•

Strategisk plan och budget för 2018–2021, fastställs inklusive
bilagorna 2 - 4.

Sammanfattning

Nämnderna ska inkomma med sammanfattande budgetförslag för planperiod
2019–2021. Skrivelserna utgör 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 2019–2021.
Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2019–2021
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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1. Verksamhet och resurser för 2019 – 2021
1.1 Sammanfattande bedömning av balansen mellan uppdrag och resurser

Uppdragen för nämnden antas öka då dels utmaningarna till att matcha arbetssökande med
arbetsmarknadens behov av kompetens ökar liksom de statsbidrag som ska stärka dessa
verksamheter dels att etablering av nyanlända gotlänningar fortsatt kommer att vara en utmaning, vilket även innebär utvecklingsbehov inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen
och folkhögskolan.
Nämnden fick i januari 2018 överta uppdraget för Region Gotlands ungdomsverksamhet
inom kultur- och fritidsområdet, utan att resurser för att leda denna enhet utöver de befintliga enhetscheferna tilldelades. Trots detta bedöms att nämnden kommer att kunna genomföra planerad verksamhet under 2018 inom den beslutade budgetramen. Perioden 2019—
2021 innehåller dock en del osäkerheter, främst avseende hur statens satsningar kommer att
utvecklas under perioden.
Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade programutbudet på Gotland avsevärt 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.
För att lösa utmaningarna med att dels möta behoven av att försörja det gotländska näringslivet med kompetens dels behoven av att ge fler gotlänningar utbildning och sysselsättning krävs en fortsatt utvecklad samverkan mellan nämnder och förvaltningar samt externa
aktörer som Arbetsförmedlingen och branscher.
Nämnden har tillsammans med social- och omsorgsnämnden givit de båda förvaltningarna
i uppdrag att utreda förutsättningar för en förbättrad samverkan i syfte att fler gotlänningar
ska komma i utbildning eller sysselsättning. Målet för personer med försörjningsstöd är en
effektivare handläggning och hantering för att de snabbare ska komma ut eller tillbaka i
egen försörjning. Målet för mottagandet och etablering för ensamkommande barn och nyanlända är att fokusera på att ge förutsättningar till att snabbare komma i utbildning eller
arbete för att kunna säkra en egen försörjning och bidra i kompetensförsörjningen av samhället. På sikt kan det vara möjligt att en omprioritering av resurser kan ske från ett socialt
perspektiv till ett arbetsmarknadsperspektiv.
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1.2 Resultatet 2017

Nämnden nådde i hög utsträckning målen om god kvalitet i skolan, kunskapslyft för barn,
unga och vuxna, kunskapslyft i arbetslivet och lyckad integration. Gymnasiets kunskapsresultat låg på en fortsatt hög nivå och allt fler avgångselever på Gotland nådde en gymnasieexamen inom fyra år. Andelen på Gotland är högre än i riket. Generellt hade högskoleförberedande program högre resultat än yrkesprogram och kvinnor högre resultat än män. Andelen ungdomar som studerar på högskola eller universitet inom två år efter att ha fullföljt
sin utbildning i Gotlands kommunala gymnasieskola ökade, men är lägre än genomsnittet
för rikets kommunala skolor.
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Senaste elevenkäten i år 2 på gymnasiet höstterminen 2017 visade att nöjdheten ökat något
mot tidigare. Eleverna upplever sig vara trygga och tycker att lärarna förväntar att de ska nå
kunskapskraven. Nöjdheten bland de studerande vid Gotlands folkhögskola hade sjunkit i
förhållande till de två tidigare åren. Andelen invånare mellan 20 och 64 år som deltagit i
vuxenutbildning var lägre än tidigare och än i riket som helhet.
Medarbetarindex, HME, för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen var 80 i 2017-års
medarbetarundersökning – ett värde som kan betraktas som ”bra” och det högsta värdet
för någon av förvaltningarna inom Region Gotland. Sjuktalet på övergripande nivå hade
ökat något från 4,63 till 4,76 i förhållande till motsvarande period 2016. Men sjuktalen varierar mellan nämndens verksamheter och enheter.
Nämndens resultat helåret 2017 var 18,9 miljoner kronor. I stort sett samtliga enheter redovisade balans. Nettokostnaden har under den senaste sex åren minskat med 42,5 miljoner
kronor och motsvarar 13,8 procent. Detta kan kopplas till ökningen av statsbidrag för mottagandet av nyanlända och asyl. Bruttokostnaden har ökat under 2017, vilket bland annat
beror på åtaganden inom framförallt enheten arbetsmarknad och arbetet med regeringens
satsning för de med en särskilt svag förankring på arbetsmarknaden.
Antalet elever studerande på gymnasieskolan har i jämförelse med budgeterat antal elever
ökat, ökningen är netto 49 elever där den kommunala skolan har 66 elever mer än beräknat
och den fristående tillsammans med de interkommunala huvudmännen har 17 elever färre.
1.3 Omvärldsanalys
1.3.1 Sammanfattning

Sammantaget finns ett behov av fortsatt utvecklingsarbete för att stärka kunskapsresultaten
och likvärdigheten inom den svenska skolan. Samtidigt behöver skolväsendet långsiktighet
och arbetsro. Politikerna på nationell nivå har en avgörande roll för att förändringar genomförs på ett ansvarsfullt sätt.
För att möta de utmaningar som skolväsendet står inför pekar Skolverket i 2017 års lägesbedömning på fyra utvecklingsområden:
 En skola som möter varje elev
 Strategier för lärarförsörjningen
 Kvalitet i varje skolform
 Skolans förmåga att möta nyanlända elever
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1.3.2 Elevernas förutsättningar

Elevernas socioekonomiska bakgrund fortsätter att i hög grad påverka deras resultat. Det
syns inte bara i internationella studier utan också i betygsstatistik på nationell nivå och på
Gotland. Barn till högutbildade föräldrar fortsätter dessutom att få bättre skolresultat än
barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå, pojkar fortsätter att ha sämre betyg än flickor
och elever med utländsk bakgrund har fortsatt sämre resultat än elever med svensk bakgrund. Det finns dock stora skillnader inom grupperna.
Den psykiska ohälsan bland befolkningen är ett ökande orosmoln, även på Gotland om
man ser till bland annat den ökade efterfrågan på de tjänster som barn- och elevhälsan erbjuder. Skolfrånvaro är ett nationellt ökande problem, vilket även gäller på Gotland. Skolfrånvaron har inte enbart ökat, utan även förändrats. Här finns även kopplingar till ökad
psykiska ohälsa bland unga.
4 (11)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2019–2021

1.3.3 Kompetensförsörjning

Lärarbristen fortsätter att vara en betydande utmaning, från förskola till vuxenutbildning.
Samtidigt upplever många lärare en hög arbetsbelastning och brist på tid. Enligt Skolverket
känner sig hälften av alla lärare alltid eller oftast stressade i skolan. Hela skolan behövs för
att alla elever, oavsett deras bakgrund eller vilken skola de går i, ska få goda möjligheter att
utveckla kunskaper och värden. Alla som arbetar i skolan behöver ha goda förutsättningar
för att skapa en så positiv lärmiljö som möjligt. De behöver också få goda förutsättningar
att arbeta tillsammans och lära av varandra.
1.3.4 Statsbidrag

Den stora mängden riktade statsbidrag orsakar splittring och försvårar, ibland omöjliggör,
både fokusering och långsiktig planering hos huvudmännen. Det kan leda till att det ibland
görs insatser där det finns statsbidrag att söka, istället för sådant som verksamheten behöver mest. Det kan få till följd att specifika lokala utvecklingsbehov får stå tillbaka. Den
stora mängden bidrag skapar även en omfattande och resurskrävande administration.
1.3.5 Kompetenta Gotland

Av Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning framgår att arbetsgivarna på Gotland förväntar sig att efterfrågan på varor och tjänster blir starkare än normalt det kommande året. Bedömning är att sysselsättningen fortsätter att öka under 2018 med 175 nya
jobb. Till detta kommer drygt 500 ersättningsrekryteringar under 2018. Arbetsförmedlingen
bedömer att antalet sysselsatta kommer att öka samtidigt som bristen på arbetskraft kommer att vara högre än på många år.
Många verksamheter har redan problem att hitta rätt kompetenser. Till exempel är det svårt
att rekrytera ingenjörer, läkare, förskollärare och undersköterskor. Framför allt växer antalet
jobb i privata sektorn och inom information, kommunikation, finansiell verksamhet och
företagstjänster under 2018, enligt Arbetsförmedlingen. Inom offentlig sektor uppger nästan alla arbetsgivare att de räknar med att ersätta den personal som går i pension. Den
ökade sysselsättningen med 175 jobb sker därför i huvudsak i den privata sektorn.
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Skillnaden mellan vad arbetsgivarna söker och de arbetslösas kompetens kan enligt Arbetsförmedlingens bedömning komma att öka vilket kan försvåra matchningen till jobb, varför
ett nära samarbete mellan branscher, Arbetsförmedlingen, Region Gotland och Försäkringskassan är centralt för att kunna ge rätt stöd och öka möjligheterna till matchning mot
de lediga jobben.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har beviljats drygt 8,6 miljoner kronor i statligt
stöd till insatser på kompetensförsörjningsområdet inom ramen för Hållbara Gotland.
Uppdraget pågår mellan 2016 och 2019, med möjlighet till förlängning till 2020. Projektet
har fokus på att höja utbildningsnivån på Gotland och omfattar delprojekten: Skola och arbetsliv, Teknikcollege/Vård- och omsorgscollage, Strukturer för yrkeshögskoleutbildningar
samt Forskarstöd/forskningsöversikt. Det är möjligt att förlänga projektet ”kompetenta
Gotland” till 2020 dock kommer inga ytterligare medel att tillföras.
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1.4 Förutsättningarna 2018
1.4.1 Prioriteringar i verksamhetsplanen 2018

De utvecklingsområden som prioriteras i verksamhetsplan 2018 och som är kopplade till
aktiviteter i avdelningens arbetsplan ryms inom befintlig ram.
 Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund
 Arbetsmiljö och kompetensförsörjning
 Allas ansvar för avdelningens uppdrag
 Gotlands kompetensförsörjning
 Integration och etablering
Att erbjuda nyanlända elever en utbildning av god kvalitet är en stor utmaning för skolväsendet Region Gotland har stärkt förmågan att ta emot nyanlända elever genom samarbetet
med Skolverket kring de riktade insatserna för nyanländas lärande som ska bidra till att
dessa elever får en utbildning av hög och likvärdig kvalitet för att säkra kunskapsresultaten.
Den långsiktiga trenden att vuxenutbildningen fått allt fler utlandsfödda studerande har
fortsatt. Även Gotlands folkhögskola har på senare år fått en förändrad rekryteringsbas där
nyanlända är en målgrupp.
Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Detta innebär bland annat att nyanlända med kort utbildning, som inte bedöms
kunna matchas mot arbete, måste erbjudas vuxenutbildning med heltidsstudier förutom
SFI. Därför är det viktigt att kunna säkerställa att det finns en mottagningskapacitet inom
vuxenutbildningen samt att finansieringen är tryggad. Statsbidrag täcker finansieringen för
utbildningsplikten under 2018 men för 2019 är det mer ovisst.
Regeringen har beslutat om en förstärkning av antalet platser inom yrkeshögskolan, regionalt yrkesvux, folkhögskolan och universitet och högskolor. Vad detta innebär för Gotland
återstår att se.
1.4.2 Samverkan med socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen
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Förvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen (SOF) finna arbetsformer för att motverka bidragsberoende och främja snabb etablering i arbets- och
samhällsliv främst genom aktiva insatser med ett starkt arbetsmarknadsfokus. Arbetet sker i
nära samarbete med övriga förvaltningar och externa aktörer. En arbetsgrupp med representanter från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, SOF samt Arbetsförmedlingen
(AF) har under hösten 2017 arbetat med uppdraget. En rapport kring utredningen ska presenteras under första kvartalet 2018. Utredningen har tagit fasta på alla goda resultat och
erfarenheter som erhållits i projektet UngKomp där man bland annat arbetat med multikompetenta team. Utredningen kommer föreslå att ett VuxKomp ska bildas där ett nära
samarbete sker mellan SOF, UAF och AF.
Arbetet kommer initialt medföra kostnader runt 2 mnkr per år, vilket till största delen kommer finansieras genom bland annat omfördelning av personal mellan förvaltningarna. Vinsten ligger i att personer snabbare kommer till en aktivitet och på sikt inte behöver uppbära
försörjningsstöd. Under 2018 är finansieringen säkrad men beroende på hur verksamheten
utvecklas så är finansieringen för 2019 mer oviss.
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1.4.3 DUA – Delegation för unga och nyanlända till arbete

En lokal överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering har i december undertecknats av Arbetsförmedlingen på Gotland och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Syftet med överenskommelsen är att genom fördjupad samverkan enligt en
lokalt framtagen modell, påskynda nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden.
Med etablering menas arbete med eller utan subvention och reguljära studier. Det övergripande målet är att långsiktigt korta etableringstiden till två år. Vuxenutbildningen har erhållit statsbidrag motsvarande 1,2 mnkr för att utveckla samverkan med företag och stimulera
aktiviteter för att koppla företag till lokala jobbspår. Under 2018 är finansieringen säkerställd. Om inte statsbidraget förbrukas under 2018 kan det även användas under 2019, och
behöver sålunda ej betalas tillbaka.
1.4.4 DUA – delegationen för unga till arbete

I december 2015 tecknades en lokal överenskommelse mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen med syftet att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Arbetet inriktades på fyra områden; Nya vägar framåt, Gemensam kompetensutveckling, Obruten kedja och Arbetskraftsförsörjning, vilka alla beskrivs i överenskommelsen tillsammans med tydliga effektmål. Själva formerna för samverkan
beskrevs också. Arbetet har pågått under två år och är nu inne på det sista och avslutande
året. En styrgrupp för överenskommelsen har kontinuerligt och enligt plan följt upp arbetet. Ungdomsarbetslösheten på Gotland har under perioden drastiskt sjunkit. Skälen till
detta är svåra att säkerställa men insatserna inom ramen för överenskommelsen har rimligen en avgörande betydelse. Region Gotland, genom arbetsmarknadsenheten, är engagerad
i överenskommelsens förverkligande och bidrar idag med resurser som motsvarar ca två
heltidstjänster. Uppdraget handlar om att coacha och vägleda unga till studier. En del av arbetet bedrivs i projektform med delfinansiering från Europeiska socialfonden. Projektet tar
slut under våren 2018 men samarbetet fortsätter under den tid som överenskommelsen avser.
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1.4.5 IpA- integration på arbetsplatsen

Projektet Integration på arbetsplatsen (IpA) startade 2016 och pågår till och med februari
2019. Det drivs av utbildning- och arbetslivsförvaltningen i nära samverkan med socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden
(ESF). Projektets syfte är att skapa ett inkluderande förhållningssätt på arbetsplatserna. Det
ska också möta behovet av rekrytering, i första steget inom vård- och omsorg på Gotland.
Ökad mångfald på Region Gotlands arbetsplatser bidrar till ett hållbart samhälle och långsiktig kompetensförsörjning. Projektet arbetar med tre utvecklingsprocesser. Den första
riktar sig till målgruppen nyanlända. Metoden bygger på en kombination av praktik, företrädesvis inom äldreomsorgen, och yrkessvenska. Den andra handlar om arbetsplatsens förmåga till inkludering och bygger på chefernas engagemang men också på särskilt inrättade
integrationsombud (utsedda bland ordinarie personal) som fungerar som stöd både för arbetsplatsen/kollegorna och för deltagarna. Integrationsombuden utgör ett nätverk som
kontinuerligt träffar projektledningen för utbyte och kompetensutveckling. Den tredje utvecklingsprocessen handlar om den modell och det framtida stöd som kompetenscentrum
Gotland ska kunna erbjuda till Region Gotlands arbetsplatser i syfte att öka kompetensen
kring just inkludering. Under andra halvåret 2018 behövs ett ställningstagande kring hur resultatet av projektet IpA ska tas om hand och implementeras i ordinarie verksamhet.
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1.4.6 Wisbygymnasiet

Wisbygymnasiet är nu inne på sitt andra år som en samlad skola, alla program är dock ännu
inte samlade på Solrosenområdet. En förstudie har gjorts för att utreda ekonomiska och
pedagogiska konsekvenserna av att samla en majoritet av alla Wisbygymnasiet program till
Solrosenområdet i södra Visby.
Regeringen aviserar ett antal förslag som berör gymnasieskolans verksamheter, vilka kan få
ekonomiska konsekvenser. Beslut kan förväntas under våren och förvaltningen följer kontinuerligt processen.
1.4.7 Kompetenscentrum Gotland

Nationella satsningar på vuxenutbildning och arbetsmarknad bidrar till att Kompetenscentrum Gotlands verksamhet växer och det planeras för utökad verksamhet inom såväl vuxenutbildningen som arbetsmarknadsenheten Detta innebär att det kommer finnas ett stort behov av ytterligare lokaler. I dagsläget är det svårt att förutse om expansionen kommer bli
beständig eller om det blir en minskad efterfrågan av lokaler under 2019. Expansionen
inom kompetenscentrum är avhängig alla statsbidrag som verksamheterna beviljats under
2018. Statsbidragen ska redovisas och icke nyttjade medel måste återbetalas. Hur fördelningen och tilldelningen av statliga medel blir under 2019 vet vi ej i dagsläget.
1.4.8 Gotlands folkhögskola – Nygårds elevboende

För folkhögskolan i Hemse projekteras en modernisering och total ombyggnad av elevhemmet Nygårds. En förstudie är genomförd och investeringskostnaden för ett elevboende
beräknas till 26 mnkr, vilket kraftigt överstiger vad som tidigare uppskattats då fastighetens
skick visade sig vara sådant att renoveringsbehovet är större än vad som tidigare var bedömt. Enligt prisuppgift från tekniska förvaltningen skulle det kosta 8,5 mnkr att riva den
befintliga byggnaden och kostnaden för att uppföra ett nytt inackorderingshem (prospektet
avser Sannebo, ett boende med loftgång) skulle uppgå till ca 17 mnkr.
1.4.9 Ny digitaliseringsstrategi för skolan

En ny nationell IT-strategi för skolväsendet har fastställts av regeringen. Skolverket kommer att presentera utbildningsmoduler som ett led i den nationella digitaliseringsstrategin.
Förvaltningen utvecklar under året en handlingsplan för att visa vägen för digitaliseringen
av Region Gotlands skolor och förskolor.
1.5 Driftbudget – behov och prioriteringar 2019–2021
1.5.1 Ramförändringar i sammandrag

Sammanställning av behov av budgetförstärkning 2019 – 2021
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Jämförelse med budget år 2018
Gymnasieskola
Kompetensförsörjning

2019
2 305

2020
2 305

2021
-1 485

600

600

600

480

2 080

2 905

3 385

1 195

Driftkonsekvenser investering lokaler
Summa

Lokalkostnader, driftkonsekvenser investering lokaler, är beräknade som schablon på åtta
procent av investerat kapital. Inkluderar internränta på två procent.
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1.5.2 Kompetensförsörjning

Lärosätena kommer inte under kommande åren att kunna utbilda tillräckligt med lärare
inom samtliga ämneskompetenser för att täcka de behov som finns. Region Gotland måste
därför ta ett större eget ansvar för att vidareutbilda egen personal för att undvika en långsiktig förstärkt lärarbrist. Detta bör främst ske genom den statliga satsningen Lärarlyftet,
med förstärkning av egna medel för att skapa attraktiva villkor för att motivera redan anställda lärare att vidareutbilda sig mot tydliga bristområden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär därför ramförstärkning för att öka möjligheten att befintliga lärare satsar på vidareutbildning, därav äskas 600 000 kronor.
1.5.3 Jämförelse med andra kommuner

Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade programutbudet på Gotland 28,5 procent högre än i riket år 2018. 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. Ytterligare avveckling av gymnasieutbildningar är inte önskvärt utifrån kravet på allsidighet i utbildningsutbudet liksom likvärdigheten för gotländska elever.
1.5.4 Ramförändringar per enhet och skolform

Gymnasieskola
Resursfördelningsmodell/flöden
Jämförelse med budget år 2018, tkr

2019

2020

2021

7 455

5 135

909

3 061

1 020

179
344

Kommunala skolan

I den egna kommunen
Fristående skolan

I den egna kommunen
Interkommunal ersättning

Från annan kommun

-483

68

I annan kommun, kommunal skola

758

484

484

I annan kommun, fristående skola

-827

-1 240

-1 240

Schablonersättning, återsökta ersättningar

-8 459

-3 961

-2 961

Summa

1 505

1 505

-2 285

Ramtillskott
Jämförelse med budget år 2018, tkr

2019

2020

2021

Statliga ersättningar

Kommunala skolan

-

-

-

Externa avtal

800

800

800

Summa

800

800

800

2 305

2 305

-1 485
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Fristående skolan

Netto

Inför år 2020–2021 minskas prognosen för schablonersättning och de återsökta ersättningarna.
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Elevflöden för perioden
År
Kommunal skola, egna kommunen
Fristående skolan, egna kommunen

2019

2020

2021

1 561

1 533

1 482

246

229

222

Kommunal skola, annan kommun

85

83

83

Fristående skola, annan kommun

43

40

40

1 935

1 885

1 827

Summa
Not

I den kommunala skolan är 16 elever medräknade från annan kommun.

Förändring i elevtal, jämförelse med 2018
År

2019

2020

2021

Kommunal skola, egna kommunen

84

56

5

Fristående skolan, egna kommunen

24

7

0

Kommunal skola, annan kommun

6

4

4

Fristående skola, annan kommun

-6

-9

-9

108

58

0

Summa
Not

I den kommunala skolan är 16 elever medräknade från annan kommun.

1.5.5 Taxor och avgifter

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

Några externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2019 finns inte. Lagen om offentliga bidrag på lika villkor ger däremot effekter som liknar avtal. Kompensationen för 2019
beräknas uppgå till 800 000 kronor.

2 Investeringsförslag med motiveringar 2019–2023
2.1 Lokaler

I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering
Se följande bilagor
 Bilaga 2: Investeringsäskanden Lokaler 2019–2023, GVN
 Bilaga 1: Lokaler för Wisbygymnasiet 2018–2023
 Bilaga 5: Nygårds elevhem på Folkhögskolan i Hemse

Ärendenr GVN 2018/10 Datum 2018-03-20

2.2 Digitalisering

Den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet sträcker sig från förskola till universitet.
I alla skolformer skapar digitaliseringen nya möjligheter och utmaningar för pedagoger och
elever. Satsningen på att utveckla IT-miljön fortsätter utifrån den Regionala digitala agendan och den handlingsplan som utarbetats av förvaltningen.
Se följande bilagor:


Bilaga 3: Investeringsäskanden IT 2019–2023, GVN
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Strategisk plan och budget 2019–2021

Bilaga 4: IT-satsningar för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter,
2019–2023
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Bilaga 1
Ärende GVN 2018/10
13 mars 2018

Rolf Andersson
Försörjningschef

Lokaler för Wisbygymnasiet, 2018 - 2023
Bakgrund

I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans
mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den
långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så
att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska
lokalplanering.
Wisbygymnasiet lokalers placering

I arbetet har vi utgått från Wisbygymnasiets(WG) befintliga lokaler efter projekt
Återflytten till Sävehuset.
Flyktingar och asylboenden

Efter den stora uppgången 2016 har en minskning av antalet asylsökande skett.
Antalet elever har minskat kraftigt och idag finns inget flyktingboende kvar på
Gotland.
Detsamma gäller ensamkommande barn. I dagsläget placeras inga ensamkommande
barn på Gotland och Haimaboendet i Fårösund stängde december 2017.
Under 2018 kommer Gotland att ta emot 125 anvisningar inklusive kvotflyktingar.
Antalet barn/ungdomar/vuxna är osäkert.
Prognos

Antalet elever som kommer att söka till Wisbygymnasiet kommer att vara oförändrat
de närmaste åren. WG:s lokalbehov är beroende av vilket programval eleverna gör
och vi vet med erfarenhet att det är svårt att prognosticera hur eleverna kommer att
välja. Därför är vår strävan att så många som möjligt av våra lokaler är flexibla och
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 och på detta sätt skapa en geografiskt samlad skola
som både våra elever och lärare efterfrågar. Det ger WG också möjlighet att mer
effektivt använda våra lokaler och i planeringsarbetet på ett mer flexibelt lägga våra
scheman för elever, lärare och lokaler.
För att nå det som beskrivs ovan, behöver vi göra investeringar. Kostnader som är
nödvändiga för att skapa vår samlade skola och öka skolans effektivitet.
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Detta kommer att göra att lokalkostnaderna minskar och möjligheterna till
samplanering ökar vilket innebär bättre utnyttjande av våra resurser. Samordnade
gymnasieprogram och på sikt även kurser för vuxna är bra ur både ett pedagogiskt
och ekonomiskt perspektiv.
Campus Wisbygymnasiet

Projekt Återflytten är nu avslutad och skolan har lämnat evakueringslokalerna. Nu
sker undervisningen i nyrenoverade och ändamålsenliga lokaler.
Kulturskolan har flyttat sin verksamhet från sina lokaler på Smedjegatan och
Bredgatan.
Förslag på etablering av de program som inte finns på Solrosen.

GVN har tidigare uttryckt önskemål om att Wisbygymnasiet skall främja intresset för
yrkesprogrammen och även arbeta för att utjämna skillnaderna mellan pojkar och
flickor. Några av de hinder som identifierats för detta är uppdelningen mellan norra
och södra Visby. Efter projekt Återflytten är flera av yrkesprogrammen med
majoritet pojkar placerade utanför den stora gemenskapen på Solrosentomten.
Förvaltningen eftersträvar att åter skapa en geografiskt samlad skola där alla elever
läser tillsammans och så ofta som möjligt finns i samma lokaler.
 El och Energiprogrammets (EE) inriktning för Dator och kommunikation har
flyttat till E-huset på Solrosen. Återstår en mindre del som placeras i det s.k.
ITT-huset på Solrosentomten. När detta är klart så har WG lämnat
Hackspettenområdet.
 VVS- och fastighetsprogrammet (VF), Sjöfartsutbildningen samt El och
Energiprogrammets inriktning för Elteknik planeras flytta till Fordonshuset på
Solrosen HT-19. En förstudie pågår för att få ett förslag och en kostnadskalkyl.
 Bygg- och anläggning (BA) flyttar till Solrosentomten i en nybyggd bygghall HT20. Inför detta pågår en förstudie av hur liknande projekt genomförts på andra
platser i Sverige så att vi då kan skapa en modern och ändamålsenlig lokal för de
moment och kurser som ingår i programmet. Då mycket service såsom
omklädning, lektionssalar, kafé, matsal mm redan finns på Solrosenområdet så
blir denna bygghall en enklare anläggning än dagens lokaler på Väduren. När
detta är klart har WG helt lämnat Norra Visby och lokalerna på Väduren kan
säljas eller överlämnas till andra intressenter.
 Anläggningsteknik kommer att finnas kvar med sin körgård på Lundbygatan
men kommer fr o m HT-20 att utgå från Solrosen.
 Naturbruksprogrammets yrkeskurser kommer även i framtiden att upphandlas
av en leverantör med tillgång till djur och åkrar. Alla gymnasiegemensamma
kurser kommer att genomföras på Solrosen.
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Investering och kostnader

Observera att kostnaderna är uppskattade. En förstudie och preliminär
projektering är beställd av Teknikförvaltningen och kommer att presenteras under
våren 2018. Då får vi svaret om det är möjligt att genomföra de åtgärder som vi
föreslår och till vilken kostnad.

Flytt EE inriktning Data och kommunikation

0,1 mnkr

(2017)

Flytt EE inriktning Data och kommunikation

0,4 mnkr

(2018)

Flytt VF, SF och EE-kraft, uppskattat belopp

10 mnkr

(2019/2020)

Avyttring av Broväg, Svetshuset

intäkt

(2019

Flytt BA, ny bygghall, uppskattat belopp

10 mnkr

(2020–2021)

Försäljning och avyttring av Väduren

intäkt

(2021)

Medel för projektering av ovanstående

0,5 mnkr

(2018)

Drift/Hyra vid dagens lokaliseringar

 Lokalkostnaden 2016 för nuvarande Hackspetten uppgår till ca 4,6 miljoner

kronor/år.
 Lokalkostnaden för Lundbygatan (transport och anläggningsteknik) uppgår till
ca 1,6 miljoner kronor /år.
 Lokalkostnaden för Broväg 8D, svetshuset uppgår till ca 1,4 miljoner kronor /år
 Lokalkostnaden för Väduren uppgår till ca 4,5 miljoner kronor /år
Besparing lokalkostnader och högre effektivitet

Kapital och driftskostnad på föreslagna investeringar enligt schablon uppgår till 8%
vilket motsvarar en höjning på ca 2,7 miljoner kronor per år. Hyresminskningen för
Hackspetten är gjord 2018 i samband med flytten till nya Sävehuset. Besparingen på
övriga lokalkostnader uppgår till 7,5 miljoner kronor /år. Tillkommer besparingar på
högre effektivitet då verksamheten är samlad på en geografisk plats och mindre
grupper kan samläsa vissa kurser.
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Bilaga 2
Investeringsäskand
2019-2023
Nämnd/Förvaltning:
GVN/UAF
Kategori 1, Lokaler

Projekttext

Prio
1,2,3

2019 2020 2021 2022 2023

Total

2020

2021

2022

2023

Pott
Maskiner, inventarier

Pott maskiner, verktyg, inventarier

3 000

Wisbygymnasiet

Elevhemmet, Nygårds, rivning 8,5 MSEK,
nybyggnation 17 MSEK, Totalt 27 500 MSEK.
!5 MSEK är reserverat 2017-2018.
1
Flytt VF, SF och EE(kraft) till Solrosen
1

5 000

Wisbygymnasiet

Flytt BA , ny bygghall, uppskattat belopp

2

Wisbygymnasiet

Projektering av ombyggnad

Wisbygymnasiet

Utökad Säkerhet, kameror, lås, skalskydd

3 000

3 000

3 000

3 000

5 000

0

0

0

0

5 000

5 000

0

0

1

50

0

0

0

1

1 000

15000

Investeringar

Folkhögskolan

0 10 500

10500
10000
10000
50
1000

0

840

400

800

800

0

400

800

0

0

0

80

80

80

0
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

9 050 23 500

8 000

3 000

46550

724

0

2120

840

0
2 760

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på
investerat kapital. Inkluderar internränta 2018 med två procent. Kapitalkostnad för
pott beräknas inte.

2014
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Bilaga 3
Ärende GVN 2018/10
13 mars 2018

Rolf Andersson
Försörjningschef

IT-satsningar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamheter, 2018 - 2023
Var står vi idag

 Vi har etablerat en organisation på utbildning och arbetslivsförvaltningen (UAF)























som stöd för lärare och elever, i denna grupp tillsammans med IT-pedagoger och
IT-stödjare på skolorna så finns kunskap i de tre grunderna för pedagogisk
utveckling med digital teknik;
Den pedagogiska kompetensen och förmågan att lära ut
Ämneskompetensen, att behärska och utveckla kunskapen om det aktuella ämnet
Den digitala och tekniska kompetensen, att med hjälp av modern teknik kunna
utveckla sin pedagogik och ämneskompetens.
Utbildning av lärare; digitala lärverktyg, digitala läromedel, appar, knep och knåp,
katalog och planering för 2018. Utbildare från Apple, Microsoft Caperio, Atea +
våra egna.
Det kollegiala lärandet sker i arbetslag med eller utan stöd av IT-pedagoger.
Pedagoggotland.se är en aktiv plats som inspiration och stöd för detta. Vid sidan
om detta har en mängd spontana Facebookgrupper skapats för olika lärargrupper.
IT-pedagog för undervisning av nyanlända och lärare som undervisar dem.
Ipads till samtliga elever 7–9, Sprint och SFI.
1t2 med Ipad på 4–6-skolor. 3 per avdelning Förskola och F-3
Fiber och trådlösa nät finns på alla skolor och förskolor
LIKA för analys av grundskola, gymnasium, vux
Managering dvs fjärrstyrning av Ipads och snart MacBooks
Nytt mailsystem för personal och elever
Office 365 för personal och elever, ger en mängd nya möjligheter.
Elevutbildning genomfört för alla i åk Gy 1,2,3
Internutbildning, kollegialt lärande enligt studiecirkelkonceptet med stöd av våra
It-pedagoger
Skype för distansmöten och undervisning
Förstudie och processkartläggning gjord av våra administrativa system
Projekt skolsystem-19 startat för att införa moderna administrativa lösningar
Ny handlingsplan för långsiktig digitalisering ska presenteras för barn-och
utbildningsnämnden (BUN) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
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Digitaliseringsstrategi - 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
Regeringen har föreslagit en ny nationell IT-strategi för skolväsendet som omfattar
grund-, gymnasie- och vuxenutbildningen. Detta betyder att ännu större satsningar
behöver göras på att kompetensutveckla lärare och att våra elever behöver ha
personligt digitalt verktyg i lägre åldrar. Satsningar på det pedagogiska och didaktiska
utvecklandet.
En handlingsplan 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.
Utdrag ur förslaget till Handlingsplan för digitalisering av alla UAF:s
verksamheter för åren 2017–2022:
”I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet står skrivet att digital
kompetens är i grunden en demokratifråga och där spelar skolan en central roll. I
förskola och skola ges barn och elever en möjlighet att utveckla förmågan att
använda och skapa med digital teknik och få förståelse för hur digitaliseringen
påverkar individen och samhällets utveckling. Digitaliseringen i skolan är viktig ur ett
jämlikhetsperspektiv men även att skolan har ett tydligt uppdrag i de reviderade
läroplanerna att alla barn och elever ska ha samma möjligheter att utveckla sin digitala
kompetens. då tillgången skiljer sig väsentligt mellan kön, socioekonomisk bakgrund
och andra demografiska variabler, enligt en studie från Statens medieråd.”
”För att lyckas med digitaliseringen krävs en gemensam förståelse för vilka
förutsättningar och resurser som behövs för att genomföra den. Kompetenser inom
pedagogik, teknik, ekonomi, samt juridik behövs för att genomföra utveckling,
support, inköp och beställningar.”
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Fiber och trådlösa nätverk

Den andra generationens nätverk är installerad i samtliga lokaler inom GVN. Andra
generationen ger en mycket förbättrad kapacitet och möjlighet till fler samtidiga
användare i våra nätverk. Den tidigare allvarliga nätverksproblematiken är nu i det
närmaste löst och vi har nu stabila och kraftfulla nätverk på alla platser. För
komplettering och utbyggnad beräknas ett investeringsbehov på 100 000 kronor/år.
Programvaror och appar

Alla medarbetare och elever på UAF har tillgång till hela Office 365 som innefattar
en mängd applikationer utöver Office såsom t.ex. delade dokument, Skype for
Business och lagringsutrymme för varje elev och lärare på 1 TB. Alla medarbetare
och elever får dessutom fritt installera Office 365 på fem utrustningar (dator,
smartphone, lärplatta etc.). Detta i kombination med lagringsutrymmet ger oss full
möjlighet att oberoende av tid och plats arbeta med vårt material.
Office Education 365

Office Education 365 är en plattform för undervisning. Utveckling och förvaltning
av objektet bedrivs i huvudsak inom UAF. Denna plattform är ett integrerat system
som ger många fördelar i undervisningen.
MDM-system (Mobile Device Management)

För att administrera våra 9000 utrustningar behövs ett verktyg för att säkerställa att
det finns tillgång till rätt program och appar mm. Det behövs också ett säkert system
för att registrera användare, att aktivera och stänga av utrustningarna. 10-talet skolor
administrerar idag själva sina enheter via detta system. På sikt kommer detta system
även att kunna användas som ett verktyg i klassrummet. MDM systemet förvaltas av
UAF.


Abonnemang ca 700 000 kronor/år (BUN 560 000 kronor/år, GVN 140 000
kronor/år)
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GDPR (General Data Protection Regulation)

Nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller fr o m 25 maj 2018. Region
Gotland driver ett projekt som stöd till förvaltningarna för att säkerställa att kraven
uppfylls. Förvaltningen driver ett systematiskt arbete med att kartlägga våra system,
ordna biträdesavtal med våra leverantörer och informera medarbetarna om hur vi
skall hantera personuppgifter på ett korrekt sätt.
Utökad säkerhet (LIS)

Som ett led i dataskyddsförordningen (GDPR) arbetet kommer de viktigare systemen
att bedömas och säkerhetsklassas enligt LIS (Ledningssystem för
informationssäkerhet). Säkerhetsklassningen avgör vilken skyddsnivå som behövs för
respektive system.

Datorer och lärplattor
Wisbygymnasiet

Lärarnas MacBooks ägs av Region Gotland. De är inköpta hösten 2013 och inget
gemensamt utbyte planeras. Efterhand de slutar fungera kommer de att bytas ut och
de första signalerna på att de håller på att bli utslitna har kommit. Utbyte av samtliga
lärardatorer beräknas till cirka 2,1 miljoner kronor vilket förväntas ske år 2018–2020.
För detta äskar vi 700 000 kronor år 2018, 1 mkr år 2019, 700 000 kronor år 2020
och därefter 500 000 kronor per år.
Eleverna på nationellt gymnasieprogram disponerar en personlig MacBook Air. För
de elever som börjar åk 1 HT-18 behöver vi komplettera med ca 500 nya datorer. Ett
utvärderingsarbete pågår med skolledning, IT-strateger på UAF och på RSF om val
av utrustning inför denna upphandling. Skolledningen och lärarna är nöjda med
dagens koncept. Idag hyr vi datorerna så ur kostnadssynpunkt är det oförändrat då
500 hyresavtal upphör och ersätts av 500 nya avtal.
Eleverna på introduktionsprogrammen (IM) disponerar varsin Ipad. För eleverna på
språkintroduktion (SPRINT) råder osäkerhet om hur många lärplattor som kommer
att behövas då prognosen kring nyanlända elever är osäker. Orsaken till valet av Ipad
för dessa program är att eleverna mestadels läser grundskolekurser och har då samma
verktyg som eleverna i åk 7–9. Ett digitalt tangentbord är också en stor fördel om
eleven behöver skriva med ett annat alfabet.
Kompetenscentrum Gotland

SFI-eleverna disponerar varsin Ipad under sin studietid. Detta gör att de får samma
utrustning som övriga nyanlända och vi kan använda samma programvaror och appar
för svenskundervisningen oavsett skolform. Det underlättar även arbetet för ITpedagogerna som hjälper SFI-lärarna att använda dessa verktyg.
För övriga elever på Kompetenscentrum Gotland (KCG) som läser gymnasiekurser
så gäller i första hand att de använder egen privat utrustning så kallad. BYOD (Bring
Your Own Device). Avtalet om Office 365 gör att de kan installera denna
programvara även på sina egna datorer så länge de är inskrivna som elever. Som ett
alternativ till de elever som av någon anledning inte kan skaffa egen utrustning så
erbjuds de att hyra lämplig dator eller lärplatta.
Gotlands folkhögskola

Samma resonemang som på KCG avseende utrustning till eleverna. Gotlands
folkhögskola hyr idag 134 DAPar för ca 70 000 kronor /månad.
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Digitala läromedel

Nästa stora utvecklingsområde är digitala läromedel, dvs att våra elever får tillgång till
professionella läromedel via sina datorer/plattor istället som traditionellt via tryckta
böcker. Moderna digitala läromedel är inte att förväxla med böcker som är omgjorda
utan de erbjuder en mängd nya möjligheter som interaktivitet, filmer, bilder, dela
uppgifter, spelupplägg etc. Allt för att våra elever lättare ska kunna uppnå sina
studiemål.
För att underlätta detta har vi tecknat ett avtal med Skolfederationen som förenklar
hanteringen av vilka läromedel som respektive lärare/elev abonnerar på och
federationen säkerställer också att fakturering sker på ett riktigt sätt. Eleven ska inte
behöva fundera på vilket företag som har gett ut det läromedel som ska användas
utan hittar allt som läraren valt med samma inloggning. Detta gör att vi i våra
uppföljningar kommer att se en större kostnad på IT-hjälpmedel medan
läromedelskostnaden kommer att minska. Inom ett antal år kommer majoriteten av
läromedelsinköpen att ske i digital form.
Skoladministrativa system

Som födande administrativt system har för-, grundskolan och kompetenscentrum
(KCG) idag Pro Capita. Gymnasieskolan har Extens.
Som lärplattform använder för- och grundskolan Schoolsoft medan gymnasiet och
KCG använder It´s Learning.
Som schemaprogram använder För-, grund, vux Novaschem medan gymnasiet
använder Untis.
Nämnderna har idag stora kostnader för dessa parallella system och även dubbla
organisationer för att förvalta och utveckla vår användning.
En förstudie med processkartläggning är genomförd. Förstudierna gav en mängd
information om hur vi arbetar och vi har kunnat konstatera att det finns många
möjligheter att hitta bättre rutiner. Vid det avslutande styrgruppsmötet beslutades att
starta ett genomförandeprojekt med syfte att upphandla ett modernt och enhetligt
administrativt system för alla skolformer.
Vi bedömer kostnaden som neutral men förväntar oss en kostnadsminskning.
Investeringskostnad ca 100 000 kronor för eventuellt behov av analysstöd.
Övrig IT-utrustning

Det finns behov av IT-utrustning (kamera, scanner, skrivare, hörlurar, bildskärmar
samt kompensatoriska hjälpmedel) för elever med särskilda behov. För det äskar
nämnden 100 000 kronor per år. För att kunna återanskaffa skadade/försvunna
datorer etc. som hyrs av ITT äskar nämnden 50 000 kronor. Även lärardatorerna på
Gotlands folkhögskola och Kompetenscentrum Gotland behöver bytas ut, för det
äskar nämnden 50 000 kronor per år.
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Investeringsäskanden
2019-2023
Nämnd/Förvaltning:
GVN/UAF
Kategori 3, IT

Bilaga 4

Projekttext

Prio
1,2,3

Investeringsbudget, brutto tkr
2019 2020 2021 2022 2023 Total

Pott
IT-kringutrustning

Klassrum, nät, licenser

1

300

300

300

300

300

1 500

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

1
1
1
1

50
50
30
30

50
50
30
30

50
50
30
30

50
50
30
30

50
50
30
30

250
250
150
150

1
1
1
1

1 000
300
100
100

700
300
100
0

500
300
100
0

500
300
100
0

500
300
100

3 200
1 500
500
100
0

1 960

1 560

1 360

1 360

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

Utbyte MAcBook Air/PC lärare Wisbygymnasiet 300 st inköpta 2013, utbyte efterhand ca 100/år
100 st/år
Lärplattor till studerande SFI
Ny standard för nätverk,
Utbyggnad nya nätverk
Förstudie/införande
Nytt administrativt system
Totalt investeringar

7 600

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

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Bilaga 5
Ärende GVN 2017/145
15 mars 2018

Rolf Andersson
Försörjningschef
Lena Nordström
Chefen för gymnasie- och vuxenutbildningen

Renovering eller nybyggnation av elevhemmet Nygårds på
Gotlands Folkhögskola.
I Region Gotlands strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå
balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den
långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så
att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska
lokalplanering.
Som ett led i detta har förvaltningen i samarbete med teknikförvaltningen gjort en
förstudie och kalkyl på en renovering av elevhemmet Nygårds som delvis uppfyller
Gotlands folkhögskolans önskemål och till fullo uppfyller dagens krav på en byggnad
för denna verksamhet.
Förstudien är presenterad för nämnden i december 2017. Nämnden begärde då en
förstudie på ett alternativ som innebär rivning av nuvarande elevhem, flytt av
värmecentralen och nybyggnation av ett elevhem av motsvarande kapacitet.
Mot bakgrund av detta ser förvaltningen fyra alternativ:
Alternativ 1 – Rivning av befintligt elevhem och nybyggnation
Alternativ 2 – Totalrenovering
Alternativ 3 - Rivning av befintligt elevhem och ingen nybyggnation.
Alternativ 4 - Försäljning av byggnaden för att hyra tillbaka lokalen.
Bakgrund

Elevboendet Nygårds byggdes under 50-talet. Ingen renovering har skett på Nygårds
sedan dess det byggdes. Nygårds omfattar idag 20 rum vilka disponeras med två
boenden i varje rum. Vilket medför att Nygårds har en kapacitet att rymma 40
personer. På hela folkhögskolan i Hemse finns det förutom på Nygårds ytterligare 35
rum.
Boendet är kraftigt nerslitet och dessutom saknas dusch och toalett på rummen. Vid
sträng kyla går det inte att hålla ett acceptabelt inomhusklimat för de boende på
Nygårds. Detta har inneburit att vissa rum har evakuerats under de kallaste
perioderna.
Behovet av en omfattande renovering är nu större än någonsin och en viktig åtgärd
för att bibehålla omfattning och kvalité i folkhögskolans verksamhet. En
senareläggning av renovering av elevboendet Nygårds riskerar att ytterligare
begränsningar och avspärrningar måste införas. I dagsläget kan inte utrymmen som
är mögelangripna och fuktskadade användas. Balkongerna på såväl södra som norra
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gavlarna är avspärrade och får av säkerhetsskäl inte beträdas. Förfallet av Nygårds
studentboende är noga dokumenterat och beskrivet, en senareläggning riskerar att
skapa nya kostnader och begränsa möjligheten för folkhögskolan att finansiera
verksamheten enligt de planer som presenterats.
I gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens strategiska plan och budget 2018–2022
framgår det att en 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.
Fyra alternativ avseende elevhemmet Nygårds.
Alternativ 1 - Rivning av befintligt elevhem och nybyggnation.

För att riva elevhemmet Nygårds behöver man flytta den värmecentral som finns i
husets källare. En nybyggnation enligt kraven för permanent bygglov vilket innebär
25 rum (vilket är 5 rum mer än idag) med modern standard utrustade med
Dusch/WC/kök
Kostnad Rivning och flytt av värmecentral:

Ca 8,5 mnkr

Nybyggnation enligt liknande projekt i Sverige:

Ca 17 mnkr

Totalt
Driftkostnad*
Per rum

25,5 mnkr.
2, 04 mnkr /år
6 800 kr/ månaden

*Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på investerat kapital
Alternativ 2 – Totalrenovering

Totalrenovering enligt förstudieförslaget som presenterades för GVN i december
2017. Innebär 20 rum med godtagbar modern standard men ej utrustade med kök.
Kostnad
Driftskostnad*
Per rum

26 mnkr
Ca 2 ,08 mnkr/år
8 670 kr/månaden

*Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på investerat kapital
Alternativ 3 – Rivning av befintligt elevhem

Rivning av befintligt elevhem och ingen nybyggnation eller ersättning av byggnaden.
Kostnad:

ca 8,5 mnkr.
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Alternativ 4 – Försäljning av bygganden för att hyra tillbaka lokalen

Om investeringsmedel inte kan avsättas för upprustning av Nygårds inom en
överskådlig tid kan man överväga en försäljning av Nygårds för att sedan hyra
tillbaka lokalen till verksamheten.
Intäktsformerna för Gotlands folkhögskola

Gotlands folkhögskola omsätter cirka 50 miljoner inklusive regionala anslag.
Verksamheten fördelar sig på två enheter, Hemse och Fårösund. Statsbidraget till
folkhögskolan följer inte verksamhetsvolymerna utan de ingångsvärden som gäller
när de tilldelas.
Statsbidrag

17,3 mkr.

Regionalt anslag/
GVN

21,5 mkr.

Försåld verksamhet

11,5 mkr

Summa

50,3 mkr

Redovisning av statsbidrag:
Grundtilldelning (säkra) 6000 deltagare veckor

9 729 600 kr

Sökta platser (osäkra)

7 282 000 kr

Extra platser

1 182 400 kr

Förstärkningsbidrag
Språkschablon
Svenska från dag 1
Etableringskurser
SMF kurser

398 300 kr
39 200 kr
170 100 kr
2 450 000 kr
42 000 kr

SPSM

1 300 000*

SFI

1 100 000*

Summa

17 315 000 kr

*prognos
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Analys av ovanstående alternativ:

Alternativ 1 och 2

Båda alternativen skulle kunna lösa den idag rådande situationen med kraftigt
nedslitna och otjänliga studentrum. Alternativen har sina olika fördelar och
nackdelar, vilka inte kommenteras i denna skrivning.
Den månadskostnad som uppkommer i alternativ 1 och 2 innebär med stor
sannolikhet att en student inte har möjlighet att betala ca 6800 kr respektive 8670 kr i
månaden. En elev som studerar heltid får idag studiemedel via CSN på 25431 kr i
veckan (ca 10 000 kr månaden). Det skulle innebära att en elev som bor på Nygårds
skulle ha kvar efter boendekostnaden är betald ca 3200 kr (alt 1) respektive 1300 kr
(alt 2) till mat, skolböcker och andra övriga kostnader.
Den genomsnittliga kostnaden för ett studentboende ligger runt 4000 kr vid
jämförelse mellan olika kommuner och boende. Om man väljer att gå vidare med
alternativ 1 innebär det att folkhögskolan själva får hantera kostnaden för
mellanskillnaden (6800kr-4000kr) för de 25 rum som finns i Nygårds, motsvarande
2800kr i månaden/rum. Denna kostnad som motsvarar ca 630 000kr per år (tre
sommarmånader borträknade) får folkhögskolan finansiera ur egen driftbudget.
Sommarmånaderna ger ökade intäkter med anledning av erbjudna korta
sommarkurser.
Om man räknar utifrån samma principer med alternativ 2 (20 rum) så behöver
folkhögskolan själva finansiera 4670kr (8670kr – 4000kr) i månaden för de 20 rum
som finns i Nygårds. Den totala kostnaden blir ca 840 600 kr per år (tre
sommarmånader borträknade).
Det finns även en önskan från folkhögskolan att eleverna ska få tillgång till ett
elevkök och att det helst ska finnas inom Nygårds. Det finns idag ett kök i Nygårds
källarutrymme men som inte motsvarar dagens krav och standard. En idé som finns
för att kunna erhålla ett elevkök vid en nybyggnation är att ta bort två av elevrummen
och göra dessa till ett gemensamt kök för alla studenter på folkhögskolan i Hemse.
Det skulle då innebära att man förlorar hela intäkten för två rum vilket medför en
ökad kostnad med 163 200 kr per år på alternativ 1. Det finns motsvarande önskemål
att två av rummen används till vaktmästerifunktion. Beträffande alternativ 2 så bör
en särskild förstudie göras för att hantera detta.
Alternativ 1 – Nybyggnation 25 rum
25 studentrum - Egen finansiering för folkhögskolan ca 630 000kr/år (intäkter för
uthyrning sommartid ej avräknat)
23 studentrum - Egen finansiering för folkhögskolan ca 793 200kr/år (intäkter för
uthyrning sommartid ej avräknat)
21 studentrum - Egen finansiering för folkhögskolan ca 956 400kr/år (intäkter för
uthyrning sommartid ej avräknat)
Alternativ 2 – Renovering 20 rum
20 studentrum - Egen finansiering för folkhögskolan ca 840 600kr/år (intäkter för
uthyrning sommartid ej avräknat)
Kostnader för ett elevkök tillkommer och alternativ placering av vaktmästeri måste
hanteras.
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Alternativ 3

Konsekvenserna för folkhögskolans verksamhet utifrån alternativ 3 skulle få
drastiska konsekvenser för folkhögskolans verksamhet. Folkhögskolans stabilitet
bygger både på den lokala rekryteringen och på den nationella rekryteringen, vilken
skapar förutsättningar för att också erbjuda gotländska studerande utbildningsplatser
som annars inte skulle vara möjliga att erbjuda. Ca 50% av de studerande på
folkhögskolan kommer från andra delar av landet2. För att kunna erbjuda
utbildningsplats krävs det också att skolan kan erbjuda boende, huvuddelen av dessa
studerande bor på skolans internat. Endast ett mindre antal söker och hittar boende i
det omgivande samhället.
En minskning av boendekapaciteten med 20 rum skulle drastiskt påverka
utbildningsvolymerna vid folkhögskolans långa kurser, i synnerhet särskilda kurserna.
Det skulle också kraftigt reducera förutsättningarna för sommarkurser och de
intäkter som under flera år utgjort en viktig del av folkhögskolans stabila ekonomi.
En minskning av volymen på folkhögskolans boende skulle inte enbart påverka 20
utbildningsplatser utan snarare innebära en neddragning med 40 utbildningsplatser.
Detta antal platser motsvarar volymen på två av skolans linjer. Beräkningen bygger
på att linjerna inte skulle behålla sin bärighet med enbart gotländska studeranden.
En volymminskning av folkhögskolans utbildningar skulle självfallet påverka
statsbidragstilldelningen och uppskattningsvis innebära ett bidragsbortfall på
motsvarande 2,5 miljoner kr. Ytterligare bortfall av inackorderingsintäkter med
uppskattningsvis ett bortfall av 860 000 kr. För sommarterminen kan man räkna
med en minskning av antalet gästnätter och ett intäktsbortfall på mellan
500 – 700 000 kr. Vidare förlorar skolan mobilitetsersättning för 20 personer
motsvarande 275 000 kr. För Gotland som region skulle därtill skatteunderlaget
sjunka. Uppskattningsvis skriver sig 70 % av de studerande vid folkhögskolan på
Gotland under studietiden. Skatteunderlaget påverkar skattetilldelningen till Gotland
som utgör ett av stödområdena, oklart hur mycket men det är inga obetydliga
summor.
Volymminskningen påverkar också restaurangen och underlaget för antalet matgäster
vilket skulle kräva någon form av begränsning och nerdragning av verksamheten.
Vid en enkätundersökning bland folkhögskolor runt om i landet genomförd av
Sveriges folkhögskolor gällande betydelsen av skolornas internatboende,
framkommer att för de folkhögskolor som inte ligger i storstad eller större städer, har
internatet en avgörande betydelse. En attraktiv miljö och ett attraktivt boende är
avgörande för möjligheten att rekrytera studerande, framkommer i enkätsvaren;
”Det är så att internatet är en förutsättning för att vi ska kunna rekrytera deltagare från hela
landet, framför allt till profilkurserna men även en ganska stor andel på allmän kurs också.”
”Skolans allmänna kurser förläggs till största delen till centralorten eftersom deltagarna
huvudsakligen är från kommunen eller kranskommuner. Studerande på skolans särskilda kurser
kommer i högre utsträckning från andra län och därav bidrar de i högre grad till beläggning av
skolans internat.”
”Majoriteten av våra studerande kommer från andra delar av landet än vår egen kommun.”

2
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Ur ett mera samhällsövergripande perspektiv så utgör Folkhögskolans
socialpedagogiska uppdrag ytterligare en aspekt att ta hänsyn till när det gäller
tillgänglighet och möjlighet till boende på Folkhögskolan. Att kunna erbjuda en
alternativ boendemiljö, att bryta upp ur destruktiva relationer har direkt bäring på
syfte nr 2 i direktiven för statsbidrag.
De fyra syftena med statsbidraget är att;
1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings och utbildningsnivån i
samhället
4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
Ytterligare en aspekt som bör lyftas fram är att Folkhögskolan med sina anläggningar
på den gotländska landsbygden utgör ett betydande underlag för infrastruktur och
arbetstillfällen i och runt de orter där den verkar. Folkhögskolan i Hemse med sina
studenter utgör ett icke obetydligt underlag för affärer och näringsliv i Hemse som
knutpunkt för södra Gotland.
Elevkök och gemensamhetsutrymmen

Förvaltningen har stämt av möjligheterna med teknikförvaltningen om möjlighet att
reservera två av elevrummen till elevkök. Enligt uppgift finns inget hinder för detta
och det är fullt möjligt. Kostnaden bedöms som relativt begränsad då vissa saker som
dusch och annat försvinner och det som tillkommer är ett antal spisar, kylskåp,
förvaring etc. Förfrågan om ett mer exakt kostnadsförslag och reviderad ritning
utarbetas av en tänkbar leverantör.
Enligt tidigare beslut i nämnden ska en separat förstudie göras avseende kök på
folkhögskolan i Hemse. I denna förstudie kommer det ingå produktionskök och
elevkök med hänsyn till Region Gotlands övriga verksamheter i Hemse.
Bedömning

Det alternativ som förvaltningen förordar är rivning av befintligt elevhem och
nybyggnation d.v.s. alternativ 1. För att trygga skolans framtid i Hemse samt kunna
bedriva en attraktiv folkhögskola ses det alternativet som det mest fördelaktiga.
Folkhögskolan ska själva finansiera driften inom den egna budgeten för
nybyggnationen för elevhemmet.
Beslutsunderlag
Förstudie från teknikförvaltningen
GVN AU § 85, 2016
GVN AU § 79, 2017
Strategisk plan och budget 2018–2022
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Elisabeth Jonsson Höök
Chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen

Barn- och utbildningsnämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Handlingsplan för digitalisering, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, åren 2018 - 2022

Förslag till beslut
• Informationen godkänns

Bakgrund

Digitaliseringen av Sverige är i full gång och strategier på olika nivåer är formulerade;
för hela Sverige, för skolan och inom regionen.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har uppdraget att leda arbetet med att
förverkliga de olika strategierna.
Barn- och utbildningsnämnden som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
uppdragit åt förvaltningen att utarbeta en strategi, sedermera handlingsplan, för
arbetet med digitalisering inom förvaltningens verksamhetsområden.
Förslaget till handlingsplan förhåller sig till de olika strategierna, men har i
utformningen inspirerats av skolväsendets digitaliseringsstrategi som utgår från tre
fokusområden:
• Digital kompetens
• Likvärdig tillgång och användning
• Forskning och uppföljning.
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Tjänsteskrivelse
BUN 2016/360 & GVN 2016/86

Processen

En arbetsgrupp inom förvaltningen bestående av olika kompetenser har arbetat fram
ett förslag på en handlingsplan.
Planen är långsiktig och ska gälla de närmsta åren, men behöver samtidigt vara
flexibel och anpassningsbar, då utvecklingen inom områden sker i mycket snabb takt.
En årlig revidering av planen är därför nödvändig.
Planen har presenterats för chefer i de olika ledningsgrupperna samt för respektive
arbetsutskott och synpunkter på förslaget har tagits emot och arbetats in i
handlingsplanen.
Planen godkänns av de båda utbildningsnämnderna, som därmed behöver vara
överens.
Uppföljning

Uppföljning av arbetet görs i det systematiska kvalitetsarbetet och rapporteras till
nämnd.
Beslutsunderlag

Handlingsplan digitalisering
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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PLAN

Handlingsplan för
digitalisering
2017 - 2022
Fastställd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum 2018-03-21
Gäller 2017–2022
Ärendenr BUN 2016/360 GVN2016/86
Version [1.0]
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Ärendenr BUN 2016/360 GVN2016/86 Datum 2018-03-21

1. Inledning
Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. Så inleder regeringen sin nationella
strategi för digitalisering av skolväsendet.
I förskola och skola ges barn och elever en möjlighet att utveckla förmågan att använda
och skapa med digital teknik och få förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen
och samhällets utveckling. Digitaliseringen är viktig ur ett jämlikhetsperspektiv för att alla
ska få lika förutsättningar. Skolväsendet har ett tydligt uppdrag i läroplanerna för att alla
barn och elever ska ha samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens.
Ny teknik, digitalisering och internet är också några av nycklarna för alla medarbetare att
hitta nya effektivare arbetssätt, samverkan och en mer tillgänglig förvaltning.
I vår egen plan för digitalisering har vi valt att ha skolväsendets nationella strategi med sina
tre fokusområden; Digital kompetens, Likvärdig tillgång och användning, samt Forskning och uppföljning som utgångspunkt, men är utökad för att gälla alla våra verksamheter1 och medarbetare i förvaltningen. Vår handlingsplan är därmed en del av regionens strategi för att nå
regeringens mål för digitaliseringen av hela Sverige, se bild hur detta hänger ihop.

Digitaliseringen är en pågående process och öppnar nya möjligheter för lärande och för att
effektivisera administrationen. Digitaliseringen ger möjlighet till ökad variation, samarbete
och individanpassning. För att åstadkomma detta krävs ett strategiskt fokus på digitaliseringens olika aspekter. Digitalisering skall ses som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och inte längre vara ett eget område. Digitalt först kan vara en bra metafor för att sätta
fokus på det förändrade förhållningssättet.
Handlingsplanen skall integreras i det systematiska kvalitetsarbetet och synliggöras i verksamhetsplanen med tillhörande arbetsplaner, handlingsplaner och medarbetarkontrakt.

1

Dvs även medarbetare och deltagare vid folkhögskola, arbetsmarknadsenhet, integrationsenhet, Fenomenalen, kulturskolan, barn- och
elevhälsan samt medarbetare i central förvaltning.
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2. Digital kompetens för alla i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, UAF
2.1. Alla barn, elever och deltagare ska efter förmåga
•
•
•
•
•
•
•

Förstå digitaliseringens påverkan på samhället och individen
Hantera att leva i en digitaliserad värld med stort och ständigt informationsflöde
Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier i sin utbildning och i sin vardag
Lösa problem och omsätta idéer i handling
Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
Nå en högre och ökad måluppfyllelse
Utvecklas utifrån sina olika förutsättningar och behov.

Förutsättningar

•
•
•
•
•

Medarbetare inom utbildningen har pedagogisk, ämnes och teknisk/digital kompetens
Medarbetare har kompetens att använda och värdera digitala verktyg i undervisningen
och/eller i arbetslivet, samt har ett källkritiskt förhållningssätt
Pedagogisk personal har kunskap om digitaliseringens påverkan, särskilt på unga, och
vägleder barn och elever till ett sunt förhållningssätt till digitala miljöer
Barn, elever och deltagare har tillgång till tidsenliga digitala lärmiljöer och lärverktyg
Alla elever2 har ett eget digitalt lärverktyg.

Förslag på aktiviteter för medarbetare inom utbildning

•
•
•
•
•

Utveckla kollegialt lärande i verksamheten och i andra forum
Pedagogiskt stöd av IKT teamet inom förvaltningen
Teknisk support (9999 IT-support samt UAF:s IKT-team).
Tillgodogöra sig Skolverkets lärportal: Digital kompetens
Riktad kompetensutveckling
2.2. Chefer3 och ledning4 ska leda digitalt utvecklingsarbete genom

•

Ärendenr BUN 2016/360 GVN2016/86 Datum 2018-03-21

•
•
•
•

2
3
4

ett strategiskt ledarskap samt styrning och ledning i hela styrkedjan i regionen
att föregå som goda exempel, att våga prova
att tillse att det finns kompetenser inom pedagogik, teknik, ekonomi, samt juridik behövs för att samordna utveckling, support, inköp och beställningar.
ansvara för egen samt verksamhetens kompetensutveckling, t ex genom Skolverket
att tillägna sig den digitala kompetens som krävs för att kunna leda och ge personalen
stöd

Elever i grundskola, gymnasieskola och särskola
Alla chefer inom UAF
4
Politik och förvaltningsledning
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•
•
•

utvärdera de digitala verktygen och arbetssätten genom ett systematiskt kvalitetsarbete
och kollegialt lärande.
att digitaliseringen ska bidra till högre och ökad måluppfyllelse utifrån barns och elevers
olika behov och förutsättningar
att utveckla skolbiblioteksverksamheten.

Förutsättningar

•
•
•
•

Det finns en organisation som främjar, underlättar och förvaltar digitaliseringen inom
UAF
Huvudman och chefer har en vision och tydliga mål för digitaliseringen som är kända
för alla medarbetare i organisationen.
Chefer är förändringsledare och tar till vara på digitaliseringens möjligheter
Huvudman och chefer skapar förutsättningar i verksamheten som främjar kollegialt
lärande gällande digitalisering.

Förslag på aktivitet

•
•
•
•
•
•

Fortbildning, både generella och riktade
Digitalisering är synlig i verksamhetsplan med tillhörande arbetsplaner och handlingsplaner
Digital kompetens efterfrågas vid nyanställning
Digital kompetens är ett lönekriterium
I försteläraruppdraget ingår det att vara förtrogen med digitala verktyg och tjänster
samt ha förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och sprida det vidare.
Skolverkets lärportal, Leda digitalisering
2.3. Medarbetare ska bidra genom att

•
•
•
•

Ärendenr BUN 2016/360 GVN2016/86 Datum 2018-03-21

•
•
•

utveckla sin digitala kompetens, att våga prova
utveckla sitt arbete eller verksamhet genom att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen möjliggör – digitalt först
vara förtrogen med och använda ändamålsenliga digitala verktyg
använda digitala plattformar för administration, samarbete, kommunikation och bedömning (lärare)
utvärdera de digitala verktygen och arbetssätten genom ett systematiskt kvalitetsarbete
och kollegialt lärande
ta eget ansvar för sin egen och verksamhetens kompetensutveckling, t ex Skolverket
skolbiblioteksverksamheten bidrar med utveckling av informationssökning och källkritik

Förutsättningar

•

I enhetens handlingsplan är utvecklingen av digitaliseringen synliggjord och därmed en
del av respektive medarbetares ansvar
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•

•
•
•

Medarbetare ska ha förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens, vilket innebär
att man är förtrogen med och kan använda digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på samhället och individen.
Kollegialt lärande på enheten och mellan enheter/verksamheter
Ha tillgång till tidsenliga digitala verktyg och fungerande trådlösa nätverk
All personal ska ha tillgång till ett personligt digitalt verktyg

Förslag på aktivitet

•
•
•
•
•
•

Använda sig av Office365 och Pedagog Gotland för att främja det kollegiala lärandet
och dela-kulturen inom UAF
Pedagogiskt stöd från IKT teamet, till exempel handledning, information
Teknisk support (9999 IT-support samt UAF:s IKT-team).
Skolverkets lärportal: Digital kompetens
Skolbiblioteksutveckling
Övriga medarbetare – delakultur och effektivisera arbetet

3. Likvärdig tillgång och användning
Barn, elever, deltagare och medarbetare ska ha ändamålsenlig och likvärdig tillgång
till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera
verksamheten.
3.1. Huvudmannen ansvarar för:
•
•
•
•
•

Ärendenr BUN 2016/360 GVN2016/86 Datum 2018-03-21

•
•
•
•

5
6

Att utvärdera de digitala verktygen och arbetssätten genom ett systematiskt kvalitetsarbete
Ändamålsenlig tillgänglighet på våra nät, både det fasta och det trådlösa nätverket
Att realisera konsolidering av skoladministrativa system och inför SIS/TK 450 ITstandard för Lärande5
Att vidareutveckla teknisk support och logistik för digitala klassrum
Att samordna gemensamma digitala lärverktyg utifrån regionens systemförvaltningsmodell
Att öka kunskapen i organisationen för skydd av den personliga integriteten (GDPR6)
och hur det påverkar val av lärresurser
Att utveckla skolans administrativa processer med stöd av digitaliseringen.
Att effektivisera processerna med E-tjänster och automatisera manuella rutiner så långt
möjligt.
Att införa standarder för basdata och öppna gränssnitt mellan system. Införa Etjänsteutvecklare för att stödja förvaltningen i dessa processer.
SIS Swedish Standard Institute
GDPR, General Data Protection Regulation, är den nya dataskyddsförordningen som ersätter PUL, personuppgiftslagen
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•
•
•
•

Att i det systematiska kvalitetsarbetet/resultatsammanställning utnyttja automatiserad
datainsamling och kraftfulla analysverktyg
Underlätta tillgängligheten för personal och elever till digitala verktyg genom att samla
dem under en inloggning.
Att successivt utöka antalet digitalt verktyg med målsättningen att alla elever har tillgång
till ett eget lärverktyg.
Att successivt utöka antalet digitala verktyg så att alla medarbetare har tillgång till eget
verktyg.

Förutsättningar

Inarbeta processerna i strategisk plan och budget
Inarbeta processerna i upphandlingsprocessen
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet avseende infrastruktur och digitala klassrum
Förslag på aktivitet

•
•
•
•
•

Projekt med Skolfederation7 och digitala läromedel
Arbete med strategisk plan och budget
Påbörja projektet digitala läromedel i syfte att skapa en bas av ändamålsenliga lärresurser
Dialog och samverkan med regionens samlade it-resurs för att öka tillgänglighet på nät,
för att utrusta det digitala klassrummet och synkronisera utvecklingen.
Uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer

4. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter
För att digitaliseringens möjligheter ska kunna bidra till ökad måluppfyllelse, likvärdighet
och jämställdhet i skolväsendet är det betydelsefullt med forskning som grund för att
kunna utveckla såväl verksamhet som insatser.
Huvudmannen ansvarar för:
Ärendenr BUN 2016/360 GVN2016/86 Datum 2018-03-21

Aktiviteter

•
•
•
7
8

Starta samarbete med Uppsala universitet och näringslivet för att utveckla och utvärdera digitaliseringens påverkan på undervisningen.
Följa och tillämpa digitala uppföljningssystem som förenklar arbetet med att analysera,
bedöma och följa elevers progression inom ramen för GDPR.8
Samarbete med andra kommuner9
En samlad inloggning till digitala resurser
Till exempel ”learning analytics”

9 Till exempel genom SKL Leda digitalt, och Dela digitalt samt IT-fångarna
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•

Uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet och årlig rapportering i nämnd

Chefer och medarbetare ansvarar för:
• att följa aktuell forskning inom digitaliseringen samt i det kollegiala lärandet ansvara för
att kunskap sprids

Ärendenr BUN 2016/360 GVN2016/86 Datum 2018-03-21

Utvecklingen av digitaliseringen sker i snabb takt och denna handlingsplan kommer att
behöva revideras och anpassas efter förändrade förutsättningar på både regional och nationell nivå.
Till handlingsplanen ska en bilaga med tidsplan och ansvar för olika aktiviteter upprättas.
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Lena Nordström
Chef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Organisation gymnasieskolan antagningen höstterminen
2018
Förslag till beslut







Antalet platser på naturvetenskapsprogrammet (NA) justeras från 64
till 60
Antalet platser på Barn- och fritidsprogrammet (BF) justeras från 24 till 16
platser
VVS- och fastighetsprogrammet (VF) justeras från 12 platser till 10
Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning anläggningsfordon startas även
om villkoren från GVN§103, 2017-10-25 endast är delvis uppfyllda.
För övriga program fastställs programutbud och antagningsplatser enligt
Tabell 1.

Sammanfattning

Antalet platser har i förslaget (bilaga 6) korrigerats från 506 till 494 (exklusive sökbar
IMPRO 8 stycken). 616 elever har sökt den kommunala gymnasieskolan i första hand
inklusive obehöriga och fastlandssökande (13 stycken). Av dessa saknar i nuläget 167
behörighet till det program de sökt. Med ett antagande att cirka hälften av dessa blir
behöriga, kommer antalet behöriga sökande inför omvalsperioden att vara ca: 532.
Olika testkörningar med justerad organisation har gjorts, bilaga 2-8, av dessa är det
justerad organisation EK64+NA60+BF16 (bilaga 6) som förslaget för
gymnasieskolans organisation 2018 baseras på. I förslaget prognostiseras att ca 465
behöriga sökande antas. Det är 66 gotländska elever som valt gymnasieutbildning på
annan ort. De är initialt antagna såväl på Gotland som på fastlandet.
Antalet elever som i testkörningen (bilaga 6) inte antagits till något program är 180
och av dessa är de flesta obehöriga till den utbildning de sökt. Det är troligt att
hälften av de obehöriga blir behöriga, och det är sannolikt att de behöriga elever som
inte antas i preliminärantagningen kompletterar sina val under omvalsperioden.
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Utifrån det beslut som GVN fattat den 2017-10-25 pekar gjorda prognoser på
följande:


För bygg- och anläggningsprogrammets inriktning anläggningsfordon med
villkoret minst 8 antagna elever är prognosen 7 behöriga och 5 icke behöriga elever
som sökt inriktningen i första hand.
Dessutom finns tre ytterligare villkor:
o Utbildningen flyttar från hyrda lokalerna på Lundbygatan och att
hyreskostnaderna minskar genom ny lokalisering i Region Gotlands
egna lokaler alternativt är en överenskommelse med ny hyresgäst
där transportutbildningen finns idag.
o Branschen eller Region Gotland tillhandhåller ett kostnadsfritt
övningsfält.
o Att utbildningen hittar möjligheter att samverka med branschen
kring nyttjandet av de anläggningsfordon som erfordras i
utbildningen. Ingen nyinvestering i anläggningsfordon kommer att
beviljas.



Humanistiska programmet erbjuds med villkoret att max 10 elever efter
prognos ska antas. Prognosen för programmet är 8 elever.



Estetiska programmet erbjuds med villkoret att för programmets inriktning
musik erbjuds max 12 platser och på inriktningen bild och formgivning
erbjuds max 10 platser. Totalt för programmet erbjuds 22 platser. Prognosen för
programmet är 21 elever



El och energiprogrammets inriktningar erbjuds med villkoren att det på
vardera inriktningen dator- och kommunikationsteknik samt elteknik erbjuds
max 16 platser. Totalt för programmet erbjuds 32 platser. Prognosen för
programmet är 32 elever.



Ekonomiprogrammets inriktningar erbjuds med villkoren att det på vardera
inriktningen Ekonomi och Juridik erbjuds max 32 platser. Totalt för
programmet erbjuds 64 platser. Prognosen för programmet är 64 elever.



Samhällsvetenskapsprogrammets inriktningar erbjuds med villkoren att på
inriktningen beteendevetenskap erbjuds max 64 platser och för de båda
inriktningarna Samhällsvetenskap samt Medier, information och
kommunikation erbjuds max 32 platser. Totalt för programmet erbjuds 96
platser. Prognosen för programmet är 96 elever.



Teknikprogrammets inriktningar erbjuds med villkoren att det på vardera
inriktningen Design och produktutveckling samt Informations och
medieteknik erbjuds max 16 platser. Totalt för programmet erbjuds 32
platser. Prognosen för programmet är 32 elever.
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Nationellt godkänd idrottsutbildning NIU erbjuds läsåret 2018/2019 kopplat
till två nationella program: Samhällsvetenskapsprogrammet eller Barn- och
fritidsprogrammet.



Fasta IMPRO 1platser erbjuds endast på Naturbruksprogrammet (5 på djur
och 3 på lantbruk), i övrigt i mån av plats på de olika programmen. Inga
IMPRO platser medges dock på El- och energiprogrammet samt på
Sjöfartsutbildningen.

Bakgrund

I utbildningsutbudet 2016 (GVN §111, 2016-11-23) gjordes några anpassningar kring
utbudet med anledning av det fortsatta svåra ekonomiska läget för gymnasiet. Byggoch anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon fick i uppdrag att hitta
samverkansmöjligheter med branschen kring nyttjande av de anläggningsfordon som
utbildningen behöver. Beslut togs även att avveckla den särskilda varianten inom det
estetiska området musik.
I utbildningsutbudet 2017 (GVN §103, 2017-10-25) kvarstår några av tidigare gjorda
anpassningar. För att ge samordningsvinster mellan program och mellan inriktningar
så har volymbegränsningar gjorts på vissa inriktningar.
Vid årsbokslutet för 2017 var gymnasiets ekonomi i balans och gav till och med ett
överskott. Nu är utmaningen för gymnasiet att fortsätta att hålla ekonomin i fokus
vid fortsatt utveckling av Wisbygymnasiet.
Prognosarbetet

Den viktigaste delen i det arbete med att föreslå vilka utbildningar som skall erbjudas
är en prognos av hur många elever som söker sig till ett program eller, i vissa fall, en
programinriktning. Eftersom den preliminära antagningen görs efter nämnden fattat
beslut om vilka utbildningar som skall erbjudas, är testkörningar med olika
antagningsalternativ ett nödvändigt instrument i prognosarbetet. I årets process har
7 olika testkörningar gjorts vilket redovisas i bilagorna 2-8. Den justerade
organisation som föreslås återfinns i bilaga 6.



”Ursprunglig organisation” är det utbildningsutbud och de antagningsplatser
som nämnden fastställde 2017-10-25 (GVN § 103). Bilaga 1
”Justerad organisation” är ett alternativ där utbildningsutbud och antagningsplatser anpassats till sökandebilden. (Bilaga 6)

1
Programinriktat individuellt val (IMPRO) vilket förutsätter att eleven har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk,
godkänt betyg i engelska eller matematik och i fyra eller fler andra ämnen. (kan även vara godkänd i såväl engelska som
matematik och då gäller att tre eller fler ytterligare ämnen ska vara godkända.
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Justerad organisation – Bilaga 6
Urspr.org
Just. org.

Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet - bild-o formg.
Estetiska programmet - musik
Fordons- och transportprogrammet
Handels och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Naturbruksprogrammet - djur
Naturbruksprogrammet - lantbruk
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Sjöfartsutbildningen
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

BA
BF
EE
EK
ESBIL
ESMUS
FT
HA
HT
HU
NA
NBDJU
NBLAN
RL
SX
SA
TE
VF
VO

25
24
32
64
10
12
16
26
16
10
64
15
10
16
12
96
32
122
16

25
16
32
64
10
12
16
26
16
10
60
15
10
16
12
96
32
10
16

508

494

Tabell 1 – justerad org.

I prognosarbetet tas utöver sökandebilden, se bilagor 2-8, hänsyn till följande:








2

Endast behöriga elever antas vid testkörningar och preliminär antagning. I
prognosen bedöms generellt att cirka hälften av de obehöriga får sin
behörighet när omvalet är gjort. Dock görs bedömningen med preliminära
antagningslistor som utgångspunkt, varför detta kan variera per program
beroende på de sökandes meritvärde.
I testkörningarna antas även de sökande som valt skolor i annan kommun än
den kommunala gymnasieskolan på Gotland. Enligt tidigare statistik har det i
prognosen bedömts att ca 30 procent av dessa antas på Gotland.
Andelen elever som preliminärt antagits på sitt förstahandsval.
Andelen av de elever som antagits på andra val än sitt första som kommer att
tacka ja till sin plats på programmet.
Meritvärdet för sist antagna elev samt medelvärdet för programmet.
Reservlistan med elever som inte antagits på sitt förstahandsval alternativt
inte antagits alls.

I de olika testkörningarna är redan organisationen ändrad till 10 platser.
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Den största osäkerhetsfaktorn i prognosarbetet är elevernas möjlighet att
välja om efter det att utbildningsutbudet korrigerats. Tidigare år har ca 100
elever ändrat sina val.
Viktigt att notera är att de utbildningar som erbjuds efter nämndens
beslut måste startas oavsett förändringar i elevernas val. Det enda som
kan göras efter omvalet är korrigeringar av antalet antagningsplatser.



Andra grunder för bedömningen

I de bedömningar som gjorts vägs också följande faktorer in:
 Kostnaden per elev och jämförelse med riksprislistan och jämförbara
kommuner.
 En uppskattning av överkostnader när antagningsplatserna minskar.
 Organisatoriska brytpunkter, d.v.s. behov att öka eller minska antalet
klasser/grupper.
 En bedömning av hur eleverna kan fördelas på ett programs olika
inriktningar.
 En bedömning av möjligheterna att anordna APL på yrkesprogrammen.
 En bedömning av hur utbildningens kvalitet påverkas av minskade elevtal
och de åtgärder som måste vidtas för att minska kostnaderna.
 Olika besluts betydelse i ett genusperspektiv.
Tidplan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sista dag för preliminär ansökan 15 februari
Prognos- och analysarbete (inkl. testkörningar) 16 februari – 14 mars
Information och diskussion på gymnasiets ledningsgrupp 13 mars.
Ärende AU 6 mars
Underlag till nämnd 15 mars
Beslut GVN 20 mars
Preliminär antagning klar 12 april
Omvalsperiod 16 april – 3 maj
Slutlig antagning klar 26 juni

Prognos och bedömning

Prognoserna bygger på provantagning med ”Justerad organisation utifrån ”EK64, NA 60
BF 16”, se bilaga 6. Endast behöriga sökanden finns med i provantagningen. Beträffande
obehöriga så görs ett antagande om att hälften av antalet blir behöriga.
Provantagning har även gjorts med ”Justerad organisation utifrån andra scenarier”, vilken
framgår av bilagor (2,3,4,5,7,8) Dessa körningar innebär dock omfattande negativa
konsekvenser för övriga program och organisationen som helhet så dessa förslag
behandlas endast med nedanstående tabell.
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Olika scenarier vid olika elevgrupper på NA, EK och BF
Org

Platser

Tot
antagna

1:a
val

lediga
platser

Ej
antagna

Bil. 2

EK64 + NA64

506

506

465

370

41

180

Bil. 3

EK80 + NA48

506

506

467

383

39

176

Bil. 4

EK64 + NA32

506

474

447

328

27

190

Bil. 5

EK96 + NA32

506

506

467

372

39

175

Bil. 6

EK64 + NA60 + BF16

506

494

465

370

29

180

Bil. 7

EK90 + NA60 + BF16
EK64 + NA60 + BF16
+ HA32

506

520

477

409

43

169

506

500

465

370

35

180

Bil. 8

Kommentarer
Platserna på VF är i samtliga förslag reducerade till 10 med anledning av att antalet
APL-platser är så begränsat.
Bil 2 - NA programmet blir ej fyllt med behöriga elever.
Bil 3 – NA programmet fyllt, Kombination ½NA +½EK fungerar ej praktiskt.
På EK skapas svårigheter med inriktningarna, krävs ytterligare en grupp för att
möta behovet. Resurskrävande.
Bil 4 – Många elever med höga meritvärden kommer ej in på NA
Bil 5 - Många elever med höga meritvärden kommer ej in på NA
Bil 6 – Föreslagen organisation. Antal platser för BF är reducerat till 16 för att kunna
kombineras med VO. De kan bilda en klass och studera tillsammans i flera kurser.
Organisationen är välfylld, 29 lediga platser. Fler lediga platser kommer sannolikt
att finnas eftersom elever som sökt utbildning på fastlandet finns med i underlaget.
Bil 7 - NA programmet fyllt. I jämförelse med Bil. 6 så antas endast 12 ytterligare elever
på EK. På EK krävs ytterligare en klass samt ytterligare en klass med inriktning
för att möta behovet. Positivt är att fler får sitt förstahandsval tillgodosett.
Resurskrävande.
Bil 8 – Test för att se om utökning av HA plockade EK elever, blev ej så
Att de obehöriga inte tas med i provantagningen är med anledning av att vid körning så
utgår systemet från betygspoäng. Detta medför att prognosen blir mindre säker eftersom
en obehörig med högre betygspoäng än en behörig blir antagen till programmet.
Betygspoäng
Vid ansökan till gymnasieskolan används de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg från
grundskolan för att räkna ut ett meritvärde (sammanlagd betygspoäng, om man har A i
alla ämnen räknas det som 20x16=320). Till detta kan betyget i moderna språk som
språkval läggas och det maximala meritvärdet blir då 340 poäng. Har man E i samtliga
ämnen erhålls ett meritvärde på 160 (170 med moderna språk).
A=20 B=17,5 C=15 D=12,5 E=10 F=0
I bilagorna 2-8 framgår lägsta meritvärdet för antagna elever till visst program.
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Bygg- och anläggningsprogrammet, BA

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 25 platser. Erbjudna inriktningar: anläggningsfordon,
husbyggnad samt plåtslageri (endast som lärlingsutbildning)
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 25 antagna elever, varav 17
sökt programmet i första hand.
 Icke medräknade är 21 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 175
 22 pojkar, 3 flickor
 Utrymme IMPRO- platser i mån av plats
Enligt beslut i GVN §103, 2017-10-25 erbjuds inriktning anläggningsfordon inför det
preliminära valet och kommer att starta under förutsättning att prognosen visar på att 8
elever kommer att antas. Prognosen visar på 7 behöriga samt 5 icke behöriga elever har sökt
inriktningen i första hand.
Dessutom ska följande villkor vara uppfyllda:
 Utbildningen flyttar från hyrda lokalerna på Lundbygatan och att hyreskostnaderna
minskar genom ny lokalisering i Region Gotlands egna lokaler alternativt är en
överenskommelse med ny hyresgäst där transportutbildningen finns idag.
 Branschen eller Region Gotland tillhandhåller ett kostnadsfritt övningsfält.
 Att utbildningen hittar möjligheter att samverka med branschen kring nyttjandet av
de anläggningsfordon som erfordras i utbildningen. Ingen nyinvestering i
anläggningsfordon kommer att beviljas.
Kommentarer:


Övningsfältet ägs av Region Gotland och det kan nyttjas till dess att annan intressent
dyker upp. Det finns dock restriktioner för övningsfältet då det är en del av Visbys
vattenskyddsområde. Detta innebär att stor försiktighet vid hantering av kemikalier,
oljor med mera måste vidtas.

Med anledning av branschens stora behov av yrkesutbildad personal så föreslås att
inriktningen anläggningsfordon startar även om samtliga villkor inte är uppfyllda.
Barn- och fritidsprogrammet, BF

Förslag: programmet föreslås justeras till 16 platser. Erbjuden inriktning: pedagogiskt arbete.
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 15 antagna behöriga elever
varav 12 sökt programmet i första hand.
 Icke medräknade är 10 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 180
 5 pojkar, 10 flickor
 Utrymme IMPRO- platser i mån av plats
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El- och energiprogrammet, EE

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 32 platser. Erbjudna inriktningar: dator- och
kommunikationsteknik (16 platser) samt elteknik (16 platser)
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 32 antagna behöriga elever
varav 29 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 17 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 202,5
 30 pojkar, 2 flickor
Ekonomiprogrammet, EK

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 64 platser. Erbjudna inriktningar: ekonomi (32 platser),
juridik (32 platser)
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 64 antagna behöriga elever
varav 60 sökt programmet i första hand.
 Icke medräknade är 9 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 240
 24 pojkar, 40 flickor
Estetiska programmet, ES

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 22 platser. Erbjudna inriktningar bild- och formgivning (10
platser) samt musik (12 platser)
-



Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 10 antagna behöriga elever
varav 9 sökt programmet i första hand
Icke medräknade är 3 obehöriga som sökt programmet i första hand
Lägsta antagningspoäng ca: 232,5
1 pojkar, 9 flickor




-






Inriktning bild- och formgivning, ESBIL

Inriktning musik, ESMUS

Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 11 antagna behöriga elever
varav 11 sökt programmet i första hand
Finns inga obehöriga som sökt programmet i första hand
Lägsta antagningspoäng ca: 172,5
1 pojkar, 10 flickor

Fordons- och transportprogrammet, FT

Förslag: Programmet föreslås kvarstå med 16 platser. Erbjuden inriktning personbil.
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 14 antagna behöriga
elever varav 9 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 21 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 87,5
 10 pojkar, 4 flickor
 Utrymme IMPRO- platser i mån av plats
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Handels- och administrationsprogrammet, HA

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 26 platser. Erbjuden inriktning: handel och service
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 18 antagna behöriga
elever varav 13 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 16 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 165
 9 pojkar, 9 flickor
 Utrymme IMPRO- platser i mån av plats
Hotell- och turismprogrammet, HT

Förslag: programmet föreslås kvarstå 16 platser. Erbjuden inriktning: hotell och konferens
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 15 antagna
behöriga elever varav 7 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 2 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 175
 3 pojkar, 12 flickor
 Utrymme IMPRO- platser i mån av plats
Humanistiska programmet, HU

Förslag: Programmet föreslås kvarstå med max 10 platser. Inriktning språk
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 8 antagna behöriga
elever varav 6 sökt programmet i första hand
 Finns inga obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 180
 1 pojkar och 7 flickor
Naturvetenskapsprogrammet, NA

Förslag: programmet föreslås minskas till 60 platser. Erbjuden inriktning: naturvetenskap.
 Testkörning justerad organisation ger en prognos på 60 antagna behöriga elever
varav 50 valt programmet i första hand
 Icke medräknade är 10 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 147,5
 24 pojkar, 36 flickor
Naturbruksprogrammet, NB

Förslag: programmet föreslås starta med 25 platser enl. nedan. Erbjudna inriktningar: djur och lantbruk
-

Inriktning djur, NBDJU

Förslag: inriktningen föreslås kvarstå med 15 platser samt 5 sökbara IMPRO-platser.
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 15 antagna behöriga elever
varav 13 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 5 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 217,5
 11 flickor, 4 pojkar
 Utrymme för 5 sökbara IMPRO-platser
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Inriktning lantbruk, NBLAN

Förslag: inriktningen föreslås kvarstå med 10 platser samt 3 sökbara IMPRO-platser.
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 7 antagna behöriga elever
varav 6 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 4 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 115
 0 flickor, 7 pojkar
 Utrymme för 3 sökbara IMPRO-platser
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 16 platser. Erbjudna inriktningar: bageri och konditori
samt kök och servering
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 13 antagna behöriga
elever varav 9 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 3 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 177,5
 9 pojkar, 4 flickor
 Utrymme IMPRO- platser i mån av plats
Sjöfartsutbildningen, SX

Förslag: utbildningen föreslås kvarstå med 12 platser. Erbjudna inriktningar: däck samt maskin
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 5 antagna behöriga
elever varav 2 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 2 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 200
 4 pojkar, 1 flicka
Av de prognostiserade antagna är 1 elev hemmahörande i annan kommun. Det finns
2 obehöriga sökande från annan kommun som ej valt programmet i första hand. Av
de 2 som sökt programmet i förstahand är båda från Gotland.
Utbildningen behöver 12 elever för att ekonomiskt gå ihop. Trots ett lägre antal
prognostiserade elever åstadkoms ekonomisk balans via det avtal GVF tecknat med
Rederi AB Gotland.
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 96 platser. Erbjudna inriktningar: beteendevetenskap
(64 platser), medier, information och kommunikation samt samhällsvetenskap (32 platser)
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 96 antagna behöriga
elever varav 74 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 8 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 220
 37 pojkar, 59 flickor

Urval till inriktningar i årskurs 2 enligt tidigare beslut (GVN § 41, 2013-04-16--17).
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Teknikprogrammet, TE

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 32 platser. Erbjudna inriktningar: informations- och
medieteknik (16 platser) samt design- och produktutveckling (16 platser)
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 32 antagna behöriga
elever varav 25 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 6 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 182,5
 27 pojkar, 5 flickor
I det preliminära inriktningsvalet är det ungefär lika antal elever som sökt till designoch produktutveckling som till informations- och medieteknik. Inriktningarna startar
i årskurs 2 och kommer att ha 16 platser var. Urval till inriktningar i årskurs 2 enligt
tidigare beslut (GVN § 41, 2013-04-16--17).
VVS- och fastighetsprogrammet, VF

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 10 platser. Erbjuden inriktning: VVS.
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 10 antagna behöriga
elever varav 6 sökt programmet i första hand
 Icke medräknad är 8 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 190
 10 pojkar
 Utrymme IMPRO- platser i mån av plats
Vård- och omsorgsprogrammet, VO

Förslag: programmet föreslås kvarstå med 16 platser.
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 15 antagna behöriga
elever varav 12 sökt programmet i första hand
 Icke medräknade är 22 obehöriga som sökt programmet i första hand
 Lägsta antagningspoäng ca: 150
 2 pojkar, 13 flickor
 Utrymme IMPRO- platser i mån av plats
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Planerad omställning av idrottsgymnasiet

Enligt beslut i GVN§61, 2017-06-14 gavs förvaltningen i uppdrag att i samverkan med
Gotlands idrottsförbund och idrottsgymnasiet ta fram ett förslag på besparing inom
NIU/LIU. Med anledning av detta beslut har gymnasiet och Gotlands idrottsförbund
diskuterat nya samarbetsformer vilket redovisas nedan.
På idrottsgymnasiet genomförs under perioden 2018-2020 en omställning i syfte att
 minska kostnaderna proportionellt övriga gymnasiet
 öka möjligheterna för fler elever inom ett större antal idrotter att delta i
undervisningen
Omställningen innebär en reduktion av antalet idrotter inom NIU och LIU från 11 till
5 st. Till ht-2019 erbjuds inom NIU idrotterna fotboll och innebandy (fäktning,
skyttesport och tyngdlyftning försvinner). Inom LIU erbjuds ishockey, orientering och
handboll (simning, friidrott och basket försvinner).
För att möta efterfrågan från målgruppen elitsatsande ungdomar vars idrotter inte erbjuds
på idrottsgymnasiet, startas från och med ht-18 en ny utbildning LIU - Träningslära.
Utbildningen innehåller inte någon idrottsspecifik träning med särskild tränare utan
undervisningen genomförs gemensamt med NIU och LIU motsvarande 200p (se fig).
LIU - Träningslära kan kombineras med alla Wisbygymnasiets program. I den nya
organisationen kommer upp till 14 (5+9) olika idrotter att kunna erbjudas undervisning.

Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU

Förslag: antagning till NIU på SA och BF genomförs.
Hittills har 21 sökande tackat ja till erbjuden NIU-plats. Fördelningen bland dessa är 17
fotboll (totalt 36 platser), 4 innebandy (totalt 12 platser), 0 skyttesport (totalt 4 platser), 0
tyngdlyftning (totalt 4 platser) och 0 till fäktning (totalt 6 platser).
Könsfördelningen är 16 pojkar och 5 flickor. Det finns 8 reserver till fotboll och 6
reserver till innebandy.
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Lokal idrottsutbildning, LIU

Förslag: antagning till LIU genomförs
38 stycken har antagits till LIU - 25 ishockey, 3 orientering och 3 friidrott. Inom ramen
för nya LIU-T har följande antagits - 4 fotboll, 1 innebandy, 1 konståkning, 1 gymnastik.
Eleverna skall bekräfta sin plats senast 20 april.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-09, Erbjudna gymnasieutbildningar läsåret
2018/2019.
Beslut GVN 2017/150, 2017-10-25
Bilaga 1 – Beslutat utbildningsutbud GVN 2017-10-25
Bilaga 2 – justerad organisation, EK64 + NA64
Bilaga 3 – justerad organisation, EK80 + NA48
Bilaga 4 - justerad organisation, EK64 + NA32
Bilaga 5 – justerad organisation, EK96 + NA32
Bilaga 6 – justerad organisation, EK64 + NA60 + BF16 (vald organisation)
Bilaga 7 – justerad organisation, EK90 + NA60 + BF16
Bilaga 8 – justerad organisation, EK64 + NA60 + BF16 + HA32
Bilaga 9 – förklarande text till bilagor

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Ärende GVN 2017/65
26 februari 2018

Lena Nordström
Avdelningschef gy/vux

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utökat samarbete mellan UAF och SOF
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

•

Uppföljning av arbetet redovisas i oktober/november 2018 med förslag om
ett eventuellt fortsatt arbete

•

Vid uppföljningen ska även kostnader på individnivå redovisas för de olika
aktiviteterna som finns med under punkt 7.5 i rapporten ”Utökat samarbete
mellan UAF och SOF”.

Sammanfattning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) och socialförvaltningen (SOF) har
fått i uppdrag att utreda hur administrationen mellan dessa förvaltningar kan
förenklas och effektiviseras i syfte att fler gotlänningar ska komma i arbete. En
kartläggning av befintliga insatser har gjorts för få en helhetsbild om vad som
eventuellt saknas. Därefter har ett förslag utarbetats utifrån olika modeller som är
goda exempel.
Denna utredning föreslår ett så kallat Vuxkomp där tre verksamheter, UAF, SOF och
Arbetsförmedlingen (AF) samarbetar. Processen innebär att den som söker
försörjningsstöd omgående träffar Vuxkomp och får stöd att utarbeta en plan hur
hen skall komma i arbete. Under väntan på att planerade insatser skall starta erbjuds
hen att delta i aktiviteter som syftar till att hen blir ”startklar” för arbete.
Rapporten visar på en rad olika insatser som erbjuds på individnivå, det väcker
funderingar på vad kostar dessa aktiviteter per person och om satsade medel används
på bäst sätt i förhållande till uppnådd effekt. Ett förslag på fortsatt arbete är att
undersöka detta.
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Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Mats Hedström (M) och Margareta
Benneck (M) för yttrande. I motionen föreslås att regionstyrelsen utreder hur
administrationen mellan socialförvaltningen (SOF) och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) kan förenklas och effektiviseras. RS AU § 151.
Utifrån denna motion har utbildnings- och arbetslivsdirektören och socialdirektören
givit berörda avdelningschefer i uppdrag att gemensamt utveckla samverkan och
arbetssätt i syfte att fler gotlänningar ska nå en egen försörjning och därmed minska
kostnaderna för försörjningsstöd. Uppdraget innebär att främja snabb etablering i
arbets- och samhällsliv främst genom aktiva insatser med ett starkt
arbetsmarknadsfokus. En rapport ”Utökat samarbete UAF och SOF” har tagits fram
som beskriver hur samarbetet kan utökas och effektiviseras.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att rapporten tas emot som information och att arbetet
följs upp förslagsvis under oktober/november 2018. I samband med uppföljning bör
även efterfrågas förslag på ett eventuellt fortsatt arbete. Rapporten visar på en rad
olika insatser som erbjuds på individnivå, det väcker funderingar på vad kostar dessa
aktiviteter per person och om satsade medel används på bäst sätt i förhållande till
uppnådd effekt.
Beslutsunderlag

Remiss från nya moderaterna Mats Hedström (M) och Margareta Benneck(M)
RS AU § 151
GVN 2017, § 65
Rapport ” Utökat samarbete UAF och SOF”
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Socialnämnden för information

2 (2)

RAPPORT

Utökat samarbete UAF och SOF
Fastställd av socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Framtagen av socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum 2018-03-09
Ärendenr SON 2018/80 & GVN 2017/65
Version [1.0]
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1. Sammanfattning
Gymnasie- och vuxenutbildningen samt socialnämnden har gett utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) och socialförvaltningen (SOF) i uppdrag att utreda hur administrationen mellan dessa förvaltningar kan förenklas och effektiviseras i syfte att fler gotlänningar
ska komma i arbete. En kartläggning av befintliga insatser har gjorts för få en helhetsbild
om vad som eventuellt saknas. Därefter har ett förslag utarbetats utifrån olika modeller
som är goda exempel.
Denna utredning föreslår ett s.k. Vuxkomp där tre verksamheter, UAF, SOF och Arbetsförmedlingen (AF) samarbetar. Processen innebär att den som söker försörjningsstöd omgående träffar Vuxkomp och får stöd att utarbeta en plan hur hen skall komma i arbete.
Under väntan på att planerade insatser skall starta erbjuds hen att delta i aktiviteter som syftar till att hen blir ”startklar” för arbete.
Rapporten visar på en rad olika insatser som erbjuds på individnivå, det väcker funderingar
på vad kostar dessa aktiviteter per person och om satsade medel används på bäst sätt i förhållande till uppnådd effekt. Ett förslag på fortsatt arbete är att undersöka detta.

2. Uppdrag och uppdragsbeskrivning
Regionstyrelsen har remitterat en motion från Mats Hedström (M) och Margareta Benneck
(M) för yttrande. I motionen föreslås att regionstyrelsen utreder hur administrationen mellan socialförvaltningen (SOF) och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) kan förenklas och effektiviseras. RS AU § 151.
Utifrån denna motion har utbildnings- och arbetslivsdirektören och socialdirektören givit
berörda avdelningschefer i uppdrag att gemensamt utveckla samverkan och arbetssätt i
syfte att fler gotlänningar ska nå en egen försörjning och därmed minska kostnaderna för
försörjningsstöd. Uppdraget innebär att främja snabb etablering i arbets- och samhällsliv
främst genom aktiva insatser med ett starkt arbetsmarknadsfokus. Arbetet behöver ske i
nära samarbete med övriga förvaltningar och externa aktörer.
Genom att dels ta tillvara det goda arbete som redan idag bedrivs på Gotland
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dels inspireras av andra kommuners arbete ta fram förslag på hur samverkan och arbetsformer inom Region Gotland samt i samverkan med andra berörda aktörer kan utveckla och
för att nå uppdragets syften.
Vad är våra behov nu och i framtiden?
Hur arbetar vi idag?
Vad behöver vi förändra eller utveckla?
Eventuella behov av förändringar avseende rollfördelning mellan nämnder, organisation,
kompetenser och resursfördelning ska kunna arbetas in i kommande strategiska planer och
budgetskrivelser för nämnderna 2018.
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3. Bakgrund
Kostnaderna för försörjningsstöd eskalerade fram till en högsta nivå 2011 och fram till
2013 låg det på en hög nivå. Därefter har kostnaderna för försörjningsstöd minskat. Orsaken till minskning beror till största delen på en god arbetsmarknad på Gotland. Under 2017
kan skönjas en ökning med 6 %. Prognosen framåt är att behovet av försörjningsstöd kommer att öka. Dels på grund av en förändrad arbetsmarknad men också på att de personer
som kommit genom etableringen har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Socialförvaltningen har sedan 2014 inte haft egna insatser för de personer som saknat sysselsättning.
De insatser som kan ges är de som Arbetsförmedling kan förmedla eller de sker i samarbete
med Arbetsförmedlingen.

Under åren har olika kommuner försökt att utveckla samarbetet med arbetsmarknadsenheter och Arbetsförmedlingen. Det finns ett otal olika exempel, vi har studerat Borås kommun som inkluderar Af och Trelleborgs kommun som exkluderar Af, vilket beskrivs nedan.
3.1 Borås kommun
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Sedan 2010 har man i Borås satsat på att ge arbetslösa kommunala jobb kombinerat med
utbildning och sen dess har försörjningsstödet minskat stadigt, från 102 miljoner 2011 till
82 miljoner år 2014, en sänkning med hela 20 miljoner. Vinsten återinvesterar man i nya
anställningar.
Konceptet är att om man lever på försörjningsstöd så ser man i Borås till att man blir inskriven på arbetsförmedlingen och omfattas av deras garantier. Sedan sker ett nära samarbete med AF för att skapar kommunala anställningar för personerna som därigenom slipper de leva på bidrag. Cirka 400 personer jobbar i kommunala arbetsmarknadsanställningar
med en lön på uppåt 18 000 kronor, där arbetsförmedlingen i snitt betalar 65 procent och
kommunen 35 procent.

4 (21)

Region Gotland

Utökat samarbete - UAF och SOF

3.2 Trelleborg kommun

Trelleborgsmodellen utgår ifrån 85/15 - 85 procent av de personer som är aktuella i verksamheten befinner sig i verksamhetens huvudprocesser. Trelleborg organiseras utifrån
detta. Genom att fokusera på huvudprocesserna frigörs resurser för de övriga 15 procenten
som man annars vanligtvis organiserar hela verksamheten efter. Trelleborg har inrättat en
e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd. Inom 24 timmar efter ansökan träffar man arbetsmarknadsenheten och gör upp handlingsplan. Trelleborg har minimerat antalet socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd och har istället lagt dessa resurser på arbetsmarknadsenheten. Trelleborg har i sin modell inget samarbete med AF.
Sammanfattningsvis så måste varje kommun utgå från sina egna förutsättningar och att region Gotland behöver finna sin egen modell utifrån de behov och möjligheter som finns på
Gotland. Det är förstås viktigt att ha med erfarenhet av andra kommuner i utformningen
av en egen modell.

4. Målgrupp för uppdraget
Individer som inte har arbete och erhåller ekonomiskt bistånd / försörjningsstöd. I nuläge
(september 2017) finns cirka ca 501 hushåll som uppbär försörjningsstöd, vilket innebär
cirka 600 individer. Av dessa 501 hushåll är 68 ungdomar (18-24år)
Fördelning av försörjningsstöd

Av dessa 501 hushåll är:
50% arbetslösa,

15%
1
50%
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35%

2
3

30-40% sjukskrivna,
10-20% har annan orsak att inte vara
arbetsför (föräldraledig, psykosocial
problematik, missbruk).

Av de ca. 250 hushållen som är arbetslösa har ca 200 någon form av aktivitet via AF.
Aktivitet hos AF är arbetsmarknadspolitiska insatser t ex. stöd och matchning hos privata
aktörer (max 3 mån, kan dock förlängas), praktik, arbetsmarknadsutbildning mm.
Genomsnittstiden för hur länge ett hushåll är beroende av försörjningstid är ca 5 månader.
Ca 120 hushåll är beroende av försörjningsstöd årets alla månader. Orsaken är olika, det
kan exempelvis vara – ADHD, missbruk eller depression.
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4.1 Beskrivning av dagens målgrupp








Låg utbildningsnivå
Låg motivationsnivå
Liten erfarenhet av arbetsmarknaden
Diffusa missbruksproblem
Begränsad av traditionella könsmönster
Flest ensamstående män, medelålder ca 45 år
Födda på Gotland

4.2 Beskrivning av en framtida målgrupp

Dagens målgrupp kommer även att omfatta personer med liten erfarenhet av den svenska
arbetsmarknaden. Det kommer bli en hög representation av medelålders män och kvinnor
födda utomlands och som bott kort tid i Sverige. Det finns ofta en problematik kring att
lära sig det svenska språket med anledning av en mycket kort tidigare skolbakgrund. Många
är även analfabeter. Prognoser visar att det blir fler och fler personer som har psykisk
ohälsa och sannolikt kommer att hamna inom målgruppen.
4.3 Vad behöver målgruppen?

Erfarenheter av tidigare arbete typ Jobbsam, diagonalen och UngKOMP visar att pengar är
ett tydligt motiverande incitament för att motiveras till sysselsättning. Förutsättningar för
att aktiviteterna ska fungera är att det finns tydliga uppgifter samt stöd. Målsättningen för
personen liksom sysselsättningen måste kännas meningsfull och det måste finnas en bra
ledningsfunktion. Kravet på deltagande i aktiviteten måste i förväg vara tydliggjord.

5. Förutsättning för att få försörjningsstöd 1
Försörjningsstödet består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen. I
riksnormen ligger kostnader som är någorlunda lika för alla. Till exempel ingår kostnader
för mat, kläder och hygien. Socialtjänsten kan beräkna beloppen i riksnormen till en högre
eller lägre nivå om det finns särskilda skäl. Ett hushåll kan ha en högre kostnad än normalt
för exempelvis mat, eller sakna en kostnad som ingår i riksnormen.
Kostnader för boende ligger utanför riksnormen. Kostnader för boende och en del andra
behov där variationen kan vara stor, ligger utanför riksnormen. Eftersom dessa kan variera
beroende till exempel på var och hur man bor kan vad som är skäligt inte bestämmas på
nationell nivå. Om en sökande har en kostnad för boendet som inte anses skälig, rekommenderar Socialstyrelsen att socialtjänsten ger den biståndssökande tid på sig för att sänka
kostnaden. Denna tidsperiod bestäms från fall till fall.
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Skäliga kostnader utanför riksnormen. Kostnader som kan bli aktuella är de för:






1

boende
hushållsel
arbetsresor
hemförsäkring
medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Underlaget hämtat från socialstyrelsens hemsida
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Nivån på kostnaderna ska vara skälig. Bedömningen ska utgå ifrån individens behov och
situation men också ta hänsyn till vad en låginkomsttagare normalt kan kosta på sig. Om
kostnaderna är skäliga räknas de in i behovet av ekonomiskt bistånd.
Enligt 4 kap 4 § Socialtjänstlagen får Socialnämnden begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska
syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är
lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes
individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. Lag (2013:421).
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Ett exempel: En vuxen man vid namn Kalle ringer till SOF och säger att han saknar
pengar…..

Det är viktigt att den bidragssökande snabbt kommer i sysselsättning, idag upplevs väntan
på aktivitet som mindre bra. Frågan är vad kan erbjudas som gynnar den enskilde i form av
snabba insatser?
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5.1 Vilken budget har socialförvaltningen för försörjningsstöd?

Löner
Försörjningsstöd

9 500 000
(ca 20 tjänster varav 17 arbetar med att utbetalaförsörjningsstöd)
55 500 000

Sysselsättningsåtgärder

1 110 000 (överskjutande del av lönebidraget)

Totalt

66 110 000

6. Svensk arbetsmarknadspolitik – vem har ansvaret?
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i skriften ”Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken” från 2017 skrivit följande:
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. Riksdag och regering anger vilka mål arbetsmarknadspolitiken ska ha, fattar beslut om vilka åtgärder som ska finnas och anslår medel
för verksamheten. Det är sedan Arbetsförmedlingens uppgift att se till att arbetsmarknadspolitiken genomförs i enlighet med de politiska besluten. På lokal nivå är det arbetsförmedlingskontoren som ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och de medel som anslås för arbetsmarknadsåtgärder. Staten har alltså huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken och
den statliga Arbetsförmedlingen ansvarar för platsförmedling, arbetsförberedande insatser i
form av vägledning, utbildning och yrkesinriktad rehabilitering samt sysselsättningsskapande åtgärder. Arbetsförmedlingen ska också säkerställa att kompletterande aktörer är en
del av myndighetens tjänsteutbud. Det övergripande målet för den svenska arbetsmarknadspolitiken är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. De arbetsmarknadspolitiska
målen är nationella, men utan medverkan från näringsliv och offentlig sektor på lokal och
regional nivå är de omöjliga att uppnå.
6.1 Kommunernas roll
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Kommunernas formella ansvar för arbetsmarknadspolitiken är begränsat, men kommunerna tar de facto ett mycket stort ansvar för politikområdets utformning och insatser på
lokal nivå. Kommunerna har ett omfattande samarbete med Arbetsförmedlingen. Kartläggningar av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att flertalet kommuner anser att
samarbetet med de lokala arbetsförmedlingskontoren fungerar bra eller att det mesta fungerar bra. Många kommuner är dock kritiska mot den centrala styrningen av arbetsmarknadspolitiken, som de vill ska minska till förmån för den lokala/regionala nivåns inflytande.
Samarbetet mellan kommuner och Arbetsförmedlingen rör allt från att utveckla den lokala
arbetsmarknaden och insatser för olika grupper av arbetslösa till rekrytering av kommunal
personal. Kommunerna– liksom landsting och regioner – spelar också en mycket viktig roll
som arbetsgivare när det gäller att tillhandahålla arbetslösa ett subventionerat arbete eller en
arbetspraktik. Långtidsarbetslösa, ungdomar, nyanlända flyktingar och invandrare samt försörjningsstödstagare är de vanligaste målgrupperna för olika samverkansprojekt. Någon
form av kommunal arbetsmarknadsverksamhet finns i ungefär 85 procent av kommunerna.
De kommunala arbetsmarknadsverksamheterna har ingen enhetlig utformning, utan har i
regel organiserat sitt arbete utifrån den aktuella problembilden i respektive kommun. I
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många - framförallt mindre - kommuner utgör arbetsmarknadsverksamheten en avdelning/enhet på kommunstyrelsekontoret, på andra håll bedrivs verksamheten i en egen förvaltning eller tillsammans med social- eller utbildningsförvaltningen. Kommuner träffar avtal med Arbetsförmedlingen om att åta sig uppgifter inom ramen för arbetsmarknadspolitiska program, men på många håll bedriver kommuner också egen verksamhet för arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd som av olika anledningar inte får stöd från Arbetsförmedlingen.

7. Vilka insatser finns behov av idag och i framtiden?
Forskning visar att sysslolöshet är förödande för den psykiska hälsan, det viktigt att känna
sig som en del av samhället. Kan man få till en matchning, att praktiken är både utvecklande och kompetenshöjande, så kan det i bästa fall även innebära jobb på sikt.
Av den anledningen finns det behov av praktikplatser/sysselsättningsplatser att hänvisa
personer till, som bedöms ha en arbetsförmåga, men som idag är arbetslösa.
I och med att fler med utländsk bakgrund kommer till Gotland och efterhand ”ramlar ur”
etableringen, så kan man förmoda att behovet av sådana platser kommer öka de närmaste
åren.
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7.1 Vilka verksamheter är ansvarig för olika sysselsättningsåtgärder?

Bilden visar gränsöverskridande samarbete mellan SOF, UAF och AF
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7.2 Arbetsmarknadsenheten inom UAF

Inom ramen för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen organiseras arbetsmarknadsenheten. En relativt ny verksamhet som huvudsakligen byggdes upp under 2013/2014. Grunden för enheten är ett beslut i Regionfullmäktige där gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens (GVN) reglemente kompletterades med ett ansvar för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå. Detta kom att konkretiseras i ett beslut i regionstyrelsen i maj 2013 då GVN fick uppdraget att ansvara för en arbetsmarknadsfunktion som organiserar de praktikplatser samt övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder som Region
Gotland i en överenskommelse med arbetsförmedlingen avser att tillhandahålla. Överenskommelsen tecknades i juli 2013. Verksamhetsnamnet är Steget. Inom ramen för Steget
finns också den språkpraktik och arbetslivsorientering (SPRAO) som hör ihop med Sfi.
Till arbetsmarknadsenheten kopplades också det kommunala aktivitetsansvaret i samband
med att den verksamheten växlade över från projekt till ordinarie verksamhet hösten 2014.
Verksamhetsnamnet är Ungdomskraft.
I juli 2014 skapades den samlade studie- och yrkesvägledningsorganisationen inom Region
Gotland. Den kom att placeras i arbetsmarknadsenheten. I juni 2014 kom också samordningen av grundskolans praktiska arbetslivsorientering (PRAO) att kopplas till arbetsmarknadsenheten. Projekten Ungkomp (ESF), IPA - Integration på arbetsplatsen (ESF) och
Kompetenta Gotland (Tillväxtverket) är kopplade till arbetsmarknadsenheten avseende
personal, verksamhet och ledning.
7.3 Individ och familjeomsorgen inom Socialförvaltningen

Enligt 4 kap 4 § Socialtjänstlagen får Socialnämnden begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Socialtjänsten har ingen egen funktion/verksamhet som kan anvisa personer till praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Det sker idag i samarbetet i samarbete med Arbetsförmedlingen. Socialtjänsten har i januari 2018 inrättat en E-tjänst där ansökan om försörjningsstöd kan göras. Målet är att 50 % skall använda tjänsten vid halvårsskiftet. Detta
kommer på sikt att frigöra resurser vid Socialtjänsten. Det är ännu för tidigt att beräkna hur
mycket resurser som kommer att frigöras.
7.4 Arbetsförmedlingen - Program och insatser

Syftet med Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska insatser och program är att stärka
individens förutsättningar att få och behålla ett arbete samt stimulera arbetsgivare att anställa arbetssökande som bedöms ha svårt att få ett arbete.
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De arbetsmarknadspolitiska insatserna och programmen kan översiktligt delas in i:





program med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
stöd till arbetsgivare vid anställning
insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga
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7.5 Nedan följer en kort beskrivning av aktiviteter som erbjuds idag.
7.5.1 Etablering

Lagen om etableringsplan (2010:197) är aktuell för beslut till och med 31 dec 2017, den har
ersatts av Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
ett etableringsprogram (ett arbetsmarknadspolitiskt program) från och med 1 jan 2018.
Regelverket för deltagare i etableringsprogrammet blir mer likt de regler som gäller för övriga program. Det innebär bland annat att:










nyanlända omfattas av de sanktioner i form av varning och avstängning samt återkallelse som gäller för övriga programdeltagare,
deltagare i etableringsprogrammet får en planering (handlingsplan) istället för etableringsplan, målgruppen för etableringsprogrammet begränsas genom att 18–19-åringar
inte får anvisas till etableringsprogrammet,
det nya etableringsprogrammet innehåller i princip samma aktiviteter som finns inom
dagens etableringsplan, men det finns utökade möjligheter till eftergymnasial utbildning,
det systematiska arbetssättet inom etableringen (SAE) gäller även inom det nya etableringsprogrammet, för att rätt insats ska nå rätt individ,
Försäkringskassan tar över handläggningen av etableringsersättningen för deltagare i
etableringsprogrammet. Arbetsförmedlingen kommer under en övergångsperiod fortsätta att besluta och avisera etableringsersättningen för personer som har en etableringsplan,
den som har en etableringsplan som sträcker sig över årsskiftet fortsätter enligt nuvarande regelverk fram tills att beslutet om planen löpt ut. Om det återstår tid med plan
enligt nuvarande lagstiftning ska personen anvisas till etableringsprogrammet för resterande tid, dock längst 36 månader från datumet då en etableringsplan först upprättats.

Åldersgrupp: Personerna ska ha fyllt 20 men inte 65 (och det får inte ha gått mer än ett år sedan första folkbokföringen i en kommun). I vissa fall omfattas även unga från 18 år som
saknar föräldrar i Sverige.
Finansiering: Nyanlända som medverkar till upprättande av sin etableringsplan samt deltar i
etableringsplan har rätt till etableringsersättning. Arbetsförmedlingen ska besluta och beräkna etableringsersättning fram till dess att den nyanlände har blivit självförsörjande, dock
längst under två år
Deltagare: Inskrivna i Etableringen 2018-02-25, totalt 238 personer (103 kvinnor, 135 män),
varav 37 ungdomar (14 kvinnor, 23 män)
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7.5.2 Jobbsam

Plattform för finansiell samverkan kring individer i behov av rehabiliterande och arbetsförberedande stöd- och utvecklingsinsatser är en direkt utveckling projektet JobbSam, som finansierats av Finsam Gotland sedan 2014. Målsättningen är att skapa en hållbar arbetsmodell för målgrupper med komplexa svårigheter att komma tillbaka – eller komma in – på
arbetsmarknaden. Utredning till praktik med nära stöd Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Regions Gotland (HSF, UAF och SOF) har möjlighet att remittera till Jobbsam.
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Åldersgrupp Målgruppen är gotlänningar, 16 - 64 år
Finansiering: kan vara försörjning från FK, AF eller försörjningsstöd
Deltagare: Personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att nå egen
försörjning. Det kan vara personer som saknar egen försörjning, arbetslösa, svårbedömda
och långvariga ärenden – eller personer med diffus ohälsa och hinder för att nå arbetsmarknaden.
7.5.3 Diagonalen

Ett treårigt projekt mellan Socialförvaltningen, Af och i första hand Röda Korset.
Åldersgrupp: 23-64
Deltagare: Under 2017 har sju personer, som varit långvarigt beroende av försörjningsstöd,
och som är utredda för lönebidrag, blivit anställda av Röda Korset under ett års tid.
Finansiering; Lönebidrag och den överskjutande delen av lönekostnaden som inte täcks av
lönebidraget har Socialförvaltningen betalat.
7.5.4 UngKOMP

I UngKOMP samarbetar Region Gotland och Arbetsförmedlingen för att ge unga stöd att
hitta sin väg framåt mot studier eller arbete. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden. Arbetet sker i ett multikompetent team som är ett sätt att möta unga som är i behov av ett sammanhållet stöd. UngKOMP finns idag på 19 orter i landet.
Åldersgrupp: 16 -24 år
Deltagare: Idag har UngKOMP Visby ca 200 unga inskrivna.
7.5.5 Steget

Tillsammans med Arbetsförmedlingen hjälper praktiksamordningen ”Steget” arbetssökande att hitta praktik-, arbetstränings- och sysselsättningsplatser samt offentligt skyddade
arbeten i någon av Region Gotlands egna verksamheter. Genom att aktivt lotsa arbetslösa
in i praktik och studier vill Region Gotland öka möjligheten för gotlänningar att ta sig in på
den reguljära arbetsmarknaden och bli självförsörjande.
Deltagare: praktik eller kartläggning/matchning ca 40 deltagare
7.5.6 Extratjänster
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En extratjänst innebär att deltagaren blir en extra resurs för arbetsgivaren samtidigt som
hen får en vanlig anställning med bra villkor och en chans att komma in i arbetslivet.
För att vara aktuell för en extratjänst ska deltagaren vara arbetssökande och inskriven på
arbetsförmedlingen. Dessutom ska något av följande kriterier vara uppfyllt:
-

Ha deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar
Vara nyanländ och har eller har haft en etableringsplan
Är nyanländ och har under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller
uppehållskort2 i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

2

Om en familj är medborgare i ett land utanför EU och ska vara i Sverige i mer än tre månader ska de ansöka om uppehållskort hos
Migrationsverket. Uppehållskortet ger familjen rätt att bo och arbeta i Sverige så länge någon i familjen har uppehållsrätt genom arbete,
studier, som egen företagare eller genom att man lever på en på en pension eller har tillräckliga medel för er försörjning.
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Åldersgrupp: Ingen specifik
Finansiering: Erhåller lön, har ej rätt till A-kassa
Antal deltagare: 60 anställningar varav 25 män och 35 kvinnor (februari 2018)
7.5.6 Studiestartstöd

Riksdagen fattade den 31 maj 2017 ett beslut om ett nytt rekryterande studiestartstöd som
gäller från den 2 juli. Studiestartstöden syftar till att göra det möjligt att öka rekrytering til
studier bland personer med kort utbildning och stort behöv av kompetenshöjande insatser
för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Satsningen avser personer i åldern 25 -56 år
och får ges till den som varit inskriven hos Arbetsförmedlingen i sex sammanhängande månader. Mer att läsa finns i SKL Cirkulär 17:39
7.5.7 Ungdomskraft

Region Gotland har genom Ungdomskraft det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar
mellan 16 -20 år som inte studerar på gymnasiet eller motsvarande utbildning eller inte har
fullgjort sina gymnasiestudier och uppnått en examen. Ungdomskraft erbjuder vägledning,
lotsning och praktisk hjälp, framtidsplanering, motivationsarbete samt samverkan med
andra myndigheter och nätverk.
Deltagare: 170 i uppföljningsarbetet per den 25 september. Den 1 oktober förväntas antalet
öka till 270.
7.5.8 OSA (offentligt skyddad anställning)

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare – OSA. Syftet med skyddat arbete hos offentlig
arbetsgivare är att kunna erbjuda personer med kognitiv funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga på grund av missbruk eller beroendeproblematik (alternativt är berättigad till LSS-insatser eller har långvarig frånvaro från arbetslivet på grund av en långvarig och svår psykisk sjukdom) möjlighet till en anställning med utvecklande och rehabiliterande inslag. Skyddat arbete är inte en anställningsform. Målet är att ett skyddat arbete på
sikt ska leda till arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Åldersgrupp: Från 20 år
Deltagare: 29 OSA-platser (17 män och 12 kvinnor) inom Region Gotland 2017-10-25
Finansiering: Lön och andra anställningsförmåner enligt det kollektivavtal som finns i branschen. Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller däremot inte.
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7.5.8 SMF (studiemotiverande folkhögskoleutbildning)

Folkhögskoleutbildning i motiverande syfte – SMF. Den förberedande insatsen folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte är tillgänglig för alla inskrivna på Arbetsförmedlingen som har fyllt 16 år och som varken har en gymnasieexamen eller grundläggande
behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. Syftet med insatsen är att
motivera arbetssökande att gå vidare till eller återuppta reguljära studier. SMF innehåller
moment av träning i studieteknik med inriktning på kärnämnena samhällhällskunskap, engelska, svenska och matematik och pågår under tre månader (sex månader inom Etableringen).
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Åldersgrupp: Från 16 år
Finansiering: Utvecklingsersättning eller aktivitetsstöd
7.5.9 IpA (integration på arbetsplatsen)

Projektet integration på arbetsplatsen pågår från år 2016 till 2018 och genomförs av Region
Gotland i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.
Syftet med projektet är att:
-

Ge deltagaren ökad språkutveckling genom en växling mellan praktik och språkutbildning.
- Arbetsplatserna ska lära sig mer om integration, värderingar och att handleda nyanlända i arbetet
- Att kompetenscentrum Gotland ska vidareutveckla kunskap för att
- kunna stödja både arbetsplatser och deltagare för ökad integration.
- Att möta Region Gotlands stora rekryteringsbehov inom vård- och omsorg.
Åldersgrupp: 18 år och uppåt med språknivå motsvarande C/D.
Finansiering: EFS projekt där deltagarnas finansiering är via etableringsersättning, aktivitetsstöd och/eller ekonomiskt bistånd.
Deltagare: projektet har hittills haft ca 40 deltagare och förväntas ha ytterligare ca 20 under
2018.
7.5.10 DUA – utbildningskontrakt

Utbildningskontraktet är en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, kommun/Region Gotland och en ungdom, som innebär att ungdomen påbörjar eller återgår till studier
(på Komvux eller Folkhögskolan) med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning eller få motsvarande kunskaper. Vid behov ska studier kunna ske på deltid och då kombineras med arbete, praktik eller andra lämpliga arbetsmarknadsinsatser.
Åldersgrupp: Arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år som saknar gymnasieexamen, eller inte är
godkända i de programgemensamma ämnena (tidigare kärnämnen) på gymnasienivå
Finansiering: Ersättning till individen utgår från befintliga ersättningssystem, det vill säga för
studier kan ansökan till CSN om det högre studiemedlet göras, för arbete utgår lön och för
praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska insatser utgår aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.
Deltagare: 13 aktuella Utbildningskontrakt 2018-02-20
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7.5.11 DUA Nyanlända

Inom ramen för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) sker ett framtagande av överenskommelse mellan Region Gotland (utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt socialförvaltningen) och Arbetsförmedlingen om fördjupad samverkan och utformning av en lokal modell för samarbete kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
Åldersgrupp: Nyanlända personer 20-65 år
Finansiering: DUA finansierar lön för projektledaren 3 månader 2017
Deltagare: Parter inom Region Gotland och Arbetsförmedlingen
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7.5.12 Gröna jobb (regeringsuppdrag till Naturvårdsverket)

Naturvårdsverket har fått i uppgift att verka för att nya gröna jobb med lägre kvalifikationskrav skapas lokal och regionalt, för personer som står långt från arbetsmarknaden. Det
finns många enklare arbetsuppgifter som inte genomförs i dagsläget inom de gröna näringarna – naturvård, jordbruk, vattenbruk, skogsbruk, trädgårdsodling och grönyteskötsel/anläggning. Det går att organisera gröna jobb på olika sätt. Inom kommun Gotland har ett
samarbete inletts mellan teknikförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt
arbetsförmedlingen där målgruppen är personer som är utskrivna ur jobb- och utvecklingsgarantin hos arbetsförmedlingen och därefter uppbär försörjningsstöd. Det finns möjlighet
att söka medel för bland annat finansiering av handledare.
7.5.13 Unga jobb

Unga Jobb är ett nationellt samarbetsprojekt sedan 2009 mellan Swedbank och Arbetsförmedlingen. I Unga Jobb på Gotland samarbetar förutom Swedbank och Arbetsförmedlingen även Tillväxt Gotland, Visby Centrum, Företagarna samt Region Gotland. Våroch höst anordnas en praktikmässa där arbetsgivare och arbetssökande träffas under intervjuliknande former med målsättningen att finna en lämplig praktikplats.
Åldersgrupp: Arbetslös -24 år, inskriven på Arbetsförmedlingen
Finansiering: Aktivitetsstöd 3 månader (under praktikperioden)
Deltagare: I snitt 20 praktikplatser/mässa
7.5.14 Ömöt

ESF projekt, Ökad mångfald - ökad tillväxt drivs av folkuniversitet. Nyanlända med språksvårigheter och låg utbildning. Samhällsinformation och praktik.
Åldersgrupp: 15 -54 år
Finansiering: etableringsersättning, aktivitetsersättning, försörjningsstöd
Deltagare: 60 st. Personer från Region Gotland och Arbetsförmedlingen
7.5.15 Kommunala sommarjobb

Socialförvaltningen erbjuder under tre veckor kommunala sommarjobb till ungdomar
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Åldersgrupp: 14- 18 år
Finansiering: Regionen avsatt 3 miljoner till Kommunala sommarjobb
Deltagare: 250 st. De som erbjuds kommunala sommarjobb är ungdomar som har kontakt
med socialtjänst, kurator, habilitering, barn- och ungdomspsykiatrin eller fritidsgård.
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8. Framtida utvecklingsområden
Vad behöver vi förändra eller utveckla för att fler individer ska komma i arbete/sysselsättning/studier och inte behöva försörjningsstöd?
-

I ett tidigt skede kunna erbjuda individen sysselsättning med försörjningsstöd. Att
ge en tydlig information om arbetsmarknadens behov.

Vi gör många aktiviteter idag, vad behöver vi förändra för att möta målgruppens behov?
Varför fungerar det inte idag?
-

Arbetsgruppen har funnit att Ungkomp har varit ett lyckosamt projekt och har därför valt att ha dessa erfarenheter som utgångspunkt för en motsvarande modell för
vuxna.

Vad har gjort projektet Ungkomp framgångsrikt?
- UngKomp har bemannats med ett multikompetent team bestående av olika yrkeskategorier samt har samlokaliserats med olika myndigheter.
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Varför hittar inte alla arbete via AF?
- När man har skrivit in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen upprättas en
planering med konkreta aktiviteter som hjälper till att snabbt nå målet – att få ett
jobb. Med en personlig planering får man struktur på sitt jobbsökande. Planeringen
är också en överenskommelse mellan den arbetssökande och Arbetsförmedlingen
om vad man ska göra för att hitta ett jobb och hur Af kan stötta på vägen. Varje
månad rapporterar den arbetssökande sina söka jobbaktiviteter. Flera aktiviteter
som Arbetsförmedlingen erbjuder sker via Service på Distans, arbetsförmedlare på
Kundtjänst och via digitala självservicetjänster i form av Platsbanken, webbinarier
med olika teman (skriva CV, inför anställningsintervjun, personlig marknadsföring
etc.) och på olika språk.
-

För den som varit arbetslös länge eller har behov av extra stöd för att finna, få och
behålla arbete erbjuds olika tjänster och aktiviteter utifrån den enskildes behov. Det
kan handla om vägledning, stöd av en specialist i att utreda arbetsförmåga och
kompetens, delta i praktik eller arbetsmarknadsutbildning för att stärka sin kompetens utifrån det arbetsgivarna efterfrågar. För personer med en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga kan olika anpassningsinsatser erbjudas.
Det finns även olika former av arbetsgivarstöd som kan underlätta att erhålla anställning. Bedömning och prövning görs i varje enskilt fall.

-

De som söker försörjningsstöd skall vara aktivt arbetssökande om de inte är sjukskrivna. Krav från socialtjänsten är att så snabbt som möjligt bli självförsörjande.
Arbetsförmedling planerar för att den arbetslöse skall komma in på arbetsmarknaden utifrån ett annat perspektiv. Under 18 månader har den arbetssökande eget
ansvar att göra sin egen handlingsplan. Därför blir det en lång ställtid utifrån ett
socialtjänsts perspektiv.

-

Det finns ett behov av att kunna erbjuda ett antal förslag på snabba aktiviteter/insatser.
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Vad behöver finnas? Förslag på snabba/direkta aktiviteter:
- Aktiviteter inriktade på hälsoaspekter
- Gröna jobb
- Rutiner och bemötande
- Studiemotiverande kurser (FH)
- Stöd och matchning – aktivitetsstöd (AF)
- Vägledningsinsatser (AF o AME)
- Grundläggande modul (AF)
- Praktikplatser (AF och AME)
- Komvux, Sfi och orienteringskurser (Vux)
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Bilden ovan visar processen kring ett framtida samarbete
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9. Förslag till ny samarbetsform
Samarbetet i form av VuxKomp kan ses som en treklöver där bladen står för UAF, SOF
och AF

Målsättningen är att skapa ett nära samarbete kring kartläggning och individuell plan. Kartläggning och individuell plan genomförs i treklöver (Soc,AF,AME) en dag i veckan. Väntetiden till kartläggning ska inte överstiga 5 dagar. Deltagaren bär själv ansvar för att verkställa
sin individuella plan med ev stöd av den handläggare man har på Soc eller AF. Målet är att
handläggningstiden till överenskommen aktivitet ska vara så kort som möjligt. Deltagaren
kan inte hänvisas till någon aktivitet i direkt anslutning till beslut om ekonomiskt bistånd
eller i väntan på aktivitet.
Samarbetet kräver ett gemensamt synsätt i fokus för att ge bästa möjliga förutsättningar för
individen. Vi har olika roller. Vilken verksamhet ansvarar för vad - SOF, UAF och AF?
Gemensamt - kartläggning och planeringssamtal
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SOF – har rollen att hantera försörjningsstöd
UAF – kan erbjuda studier och praktik samt studie- och yrkesvägledning
AF – kan erbjuda olika aktiviteter

Aktuella för den nya samarbetsformen är personer som nyligen blivit ansökt om och blivit
beviljade till försörjningsstöd exempel nyanlända där etableringen är avslutad.
18 (21)

Region Gotland

Utökat samarbete - UAF och SOF

Inriktningsmål:
1. Förberedande insatser – studiemotiverande, bygga självkänsla, socialt sammanhang, hälsofrämjande åtgärder
2. Mot snabba insatser där praktik och/eller arbete är prioriterat!
3. Mot utbildning
9.1 Vad krävs för att etablera ett VuxKomp?

Klartecken av de olika nämnderna och Arbetsförmedlingen
Snarast rekrytera en verksamhetsutvecklare som kan utveckla modellen och kartlägga vilka ”snabba” insatser som kan erbjudas.
Undersöka möjligheten till en fysisk lokalisering – SOF/ UAF och AF
Hållbar finansiering
9.2 Ekonomiska förutsättningar
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Det är cirka 4–7 personer i veckan som kvalificerar sig för försörjningsstöd. De som väntar
på beslut från försäkringskassan är inte medräknade.
Det kommer cirka 200 nya besökare per år och att de erhåller stöd i genomsnitt ca 5 månader/år. Varje person erhåller ca 7000kr/mån i försörjningsstöd.
Detta ger en kostnad på 7 miljoner/år. (200 personer x 5mån x 7000kr)
Antag att det går att förkorta tiden till 2,5 månader för alla deltagare detta skulle ge en besparing på 3,5 miljoner, vilket ej är realistiskt.
Antag att det går att förkorta tiden för 100 personer till 2, 5 månader, övriga 100 personer
ingen förkortning.
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100 * 5 mån * 7000 kr = 3.5 milj
100 * 2,5 mån * 7000 = 1,75 milj

Besparing 1.75 miljoner / år

Det är viktigt att förstå att det krävs betydande insatser för att ge någon besparing, det
måste även sättas i relation till vad det kostar att starta upp ett vuxkomp.
År 1 - Investering ca 200.000 /år
År 2 – investering ca 50.000 / år

(arbetsplatser och utrusning för personal)
(arbetsplatser och utrusning för personal)

Preliminär Budget för vuxkomp första året
Specifikation
Kostnad
Hyra av lokaler
Lönekostnader3 för teamet

100 000

Ca 100kvm

2018
50 000

Datorer och telefoner

50 000

3,5 medarbetare
(3 coacher +0,5 vägledare,)
För personal

Information och dokumentation
Investering år 1

50 000

Material

50 000

200 000

Arbetsplatser och utrustning för personal

200 000

Totalt

1 900 000

Kommentarer

Inom ram och
externa medel
50 000

2 300 000 Avser år 1

Kostnaderna kommer successivt att minska, omfördelning av personal från SOF till UAF
kan på sikt vara möjlig. För att arbetsförmedlingens utbud av aktiviteter ska kunna nyttjas
så måste en arbetsförmedlare finnas med i teamet.
9.3 Kostnader 2018
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Lokaler: Den nya verksamheten behöver 1 kontorsrum med 3-4 arbetsplatser och ett aktivitetsrum på tillsammans 100 kvadratmeter. Hyran blir en kostnad som inte funnits tidigare. Beroende på hur snabbt verksamheten kan starta så blir hyran därefter - räknar med
ett halvår för 2018.
Lönekostnad: Eventuellt kan pengar sökas hos AF för en tjänst som jobbar med matchning
mot näringslivet. En verksamhetsutvecklare anställs inom arbetsmarknadsenheten och finansieras utifrån ordinarie budget (bonuspengar från extratjänster), enheten behöver även
finansiera 50% studie- och yrkesvägledning. Ytterligare en person kan växla över från SOC.
De kostnader som uppstår under 2018, cirka 350 000kr kan troligtvis omfördelas från annan verksamhet.
3

Kostnad för 3 coacher + 0,5 vägledare medför lönekostnad (530.000) blir ca 1.900.000
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10 Avslutande reflektioner
För att lyckas krävs ett koncerntänk där hela Region Gotland är delaktiga, alla förvaltningar
måste bidra. Den nya samarbetsformen måste ges förutsättningar och tid för implementering.
Ett Vuxkomp skulle på kort sikt inte ge några större ekonomiska vinster utan vinster blir
framförallt av annan karaktär. Ett samarbete mellan SOF, UAF och AF medför att personerna snabbare kommer i sysselsättning och våra resurser kan samnyttjas mer effektivt.
För den enskilde individen blir vinsterna troligtvis störst, hen erbjuds en ingång till olika
myndigheter och handläggs därmed inte parallellt hos dessa. Kommer snabbare ut i olika
insatser vilket innebär att väntan på aktivitet blir tidsmässigt kortare. Förhoppningsvis ger
detta även individen en ökad motivation, bibehållen självkänsla och ger ett bidrag till det
egna ansvarstagandet.
Rapporten visar på en rad olika insatser som erbjuds på individnivå, det väcker funderingar
på vad kostar dessa aktiviteter per person och om satsade medel används på bäst sätt i förhållande till uppnådd effekt. Ett förslag på fortsatt arbete är att undersöka detta.
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Ämnet är högaktuellt och SKL lägger nytt förslag för att öka deltagandet på arbetsmarknaden4.
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https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/nyttforslagforattokadeltagandetiarbetslivet.14780.html
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