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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 12 maj 2014

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden
där det råder kompetensbrist på Gotland
Uppdrag

Utbildningschefen har av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
ordförande (GVN) fått uppdraget att initiera ett arbete med att ta fram en
handlingsplan som syftar till att fler ungdomar ska söka gymnasiala
yrkesutbildningar inom områden där det på Gotland råder brist på kompetens.
Utbildningschefens föreslår att




GVN tar initiativ till att regionledningen med kompetensplattformens
handlingsplan som utgångspunkt och i samarbete med GVF utarbetar
ett åtgärdsprogram som har yrkesprogram med få sökande i fokus.
Ställer sig bakom projektet arbetsmarknadskunskap i skolan som
initierats av ledningskontoret och som särskilt uppmärksammar
yrkesområden där det i dag finns en kompetensbrist.

Bakgrund

Det finns en gemensam utmaning för ungdomsgymnasiet, grundskolan och
arbetslivet att matcha näringslivets och samhällets behov av kompetens. Detta
mot bakgrund av att allt färre elever söker till gymnasieskolans yrkesprogram.
Sedan 2011 har intresset för vissa yrkesutbildningar minskat samtidigt som allt
fler ungdomar sökt sig till de högskoleförberedande programmen. Vid årets
antagning har, innan omvalsperioden, 46 procent av de sökande till den
gotländska gymnasieskolan valt ett yrkesprogram. Situationen för riket är
densamma. Exempel på yrkesprogram med få sökande på Gotland, där det
samtidigt finns behov av arbetskraft är:
-

Naturbruksprogrammet1
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet

1

När det gäller exempelvis naturbruksprogrammet är enligt LRF Gotland är behovet minst 20
elever inom inriktningen lantbruk.
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Det är ett dilemma för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att
särskilt ”marknadsföra” vissa program framför andra. Uppdraget som
skolhuvudman är att ge en neutral och kvalitetssäkrad information för att
eleverna ska kunna göra genomtänkta val. Det finns några faktorer som styr
informationsarbetet: de etiska reglerna för SYV + Skolverkets allmänna råd för
SYV och SKL:s handbok för gymnasieantagning - en sammanställning av
gällande bestämmelser enligt lag, förordning och föreskrifter samt
kommentarer om mottagande och antagning till studievägar inom
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Dessutom har SKL och Friskolornas
Riksförbund i samarbete med Sveriges Elevråd, Konsumentverket samt
Myndigheten för Skolutveckling tagit fram ett stödmaterial för skolhuvudmän
kring marknadsföringen av gymnasieutbildning – en sorts etisk riktlinje och
gemensamt förhållningssätt. Det är dock i sammanhanget viktigt att påpeka att
gällande rekommendationer inte förhindrar att studie- och yrkesvägledare eller
annan skolpersonal prioriterar en vägledning som ger eleverna fördjupade
kunskaper inom yrkesområden där det finns brist på kompetens.
Förslag till åtgärder

Det är viktigt att arbetsgivare/de branscher som önskar rekrytera medarbetare
inom vissa yrkesgrupper är aktiva i att långsiktigt och uthålligt marknadsföra
sin bransch, yrken och utbildningarna inom dessa. Detta bör göras långt innan
ett gymnasieval, redan tidigt under grundskoletiden.
Förslag på åtgärder:


GFV har haft ett möte med Therese Kullåker från ledningskontoret
och tagit upp behovet av en särskild handlingsplan för
kompetensbristområden där det finns gymnasieutbildning med få
sökande. Handlingsplanen bör utgå från kompetensplattform Gotland
och den mer övergripande handlingsplan som tagits fram.



Arbetsmarknadskunskap i skolan är ett projekt som inledningsvis och i
första hand riktar sig till grundskolan. Projektet har initierats av
ledningskontoret och ett upptaktsmöte genomförts den 15 maj.
Initiativtagarna Therese Kullåker och Camilla Regen har formulerat
utgångspunkterna och syftet med projektet på följande sätt:

”Kunskap visar att ungdomar i dag känner osäkerhet inför gymnasie- och
eftergymnasiala val och har okunskap om vilka utbildningar som leder till jobb
både inom Region Gotlands verksamheter, på ön och nationellt. Frågan är
högst aktuell i hela landet då vi dessutom står inför en stor arbetskraftsbrist
inom några år. Vilken gymnasieutbildning ska jag välja? Vilka eftergymnasiala
utbildningar finns? Högskola, yrkeshögskola, folkhögskola? Vilka jobb finns?
Var finns jobben? Dessa frågor är stora och svåra att besvara för våra
ungdomar. Ett sätt att hjälpa ungdomarna inför dessa val är att utbilda och
informera om detta i skolan. Studie- och yrkesvägledarna arbetar redan med
frågeställningarna. Som ett komplement finns ett koncept framtaget i Västerås
som kallas "Arbetsmarknadskunskap". Idén är att koppla ihop skolan med
arbetslivet och bättre rusta eleverna inför deras kommande utbildnings- och
yrkesval. Utbildningen sker vid en lektionstimme per årskurs (både grund- och
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Ärendenr GVN 2014/

Region Gotland

gymnasieskola) med en extern kommunikatör som informerar och berättar om
vilka yrken som finns och hur efterfrågan på arbetskraft ser ut både regionalt
men även nationellt. I upplägget ingår både föräldramöten och det erbjuds
lärarstöd med lektionsmaterial som är anpassat efter läroplanen.
"Arbetsmarknadskunskap" är framhållet av SKL, Skolverket och
Ungdomsstyrelsen. För att få möjlighet att utvärdera om
"Arbetsmarknadskunskap" är intressant för oss på Gotland att arbeta med
kommer två kommunikatörer från "Arbetsmarknadskunskap" i Västerås och
informerar om konceptet.
Vi har bland annat varit i kontakt med rektorerna för åk 7-9 där man är positiv
till detta koncept. En plan är att under hösten genomföra provlektioner för
samtliga niondeklassare på Gotland (inför gymnasieval) samt deras föräldrar i
Arbetsmarknadskunskap om responsen efter detta informationstillfälle är
fortsatt positiv.”
Förvaltningen har i ett möte med Therese Kullåker försäkrat sig om att
arbetsmarknadskunskapen kommer att ha ett särskilt fokus på de delar av den
gotländska arbetsmarknaden där det finns brist på kompetens.
Alf Nilsson
Utbildningschef
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Ärendenr GVN 2014/61 och BUN 2012/473

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Handlingstyp Rapport (version 2)
Datum 12 maj 2014

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
GVN
Barn- och utbildningsnämnden, BUN

Samarbetet mellan introduktionsprogrammet Individuella
alternativet och Gymnasiesärskolan läsåret 2013/14
Förslag till beslut

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.
Bakgrund

Beslut i GVN och BUN
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) och Barn- och
utbildningsnämnden (BUN) gav i december 2011 sina respektive förvaltningar
i uppdrag att i samverkan utreda för- och nackdelarna med en förflyttning av
gymnasiesärskolan och lärvux till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Efter det att utredningen presenterats fattade de två nämnderna, i december
2012, följande likalydande beslut::



Att behålla nuvarande organisation för gymnasiesärskolan och lärvux
Att uppdra åt respektive förvaltning att utveckla formerna för
samverkan mellan i första hand introduktionsprogrammen och
gymnasiesärskolan.

Förändringar av introduktionsprogrammen Individuella
alternativet och yrkesintroduktion

Inför läsåret 2013/2014 förändrade den kommunala gymnasieskolan uppläget
för Individuella alternativet (IA) och den Yrkesintroduktion (YI) som hanterats
av Elfrida Andrégymnasiet. Förändringen har särskilt berört det individuella
alternativet vars verksamhet framförallt riktar till elever med stora kognitiva
svårigheter, en social problematik och i många fall diagnoser inom
autismspektret. En annan gemensam nämnare för många elever är att de inte
vet inom vilket eller vilka områden de vill studera eller ha praktik. Det är allt
som oftast elever med grava skolmisslyckanden bakom sig. Elever med ett
stort behov av få pröva på olika alternativ som skiljer sig från skolans
traditionella verksamhet. Tidigare läsår har verksamheten i huvudsak bestått av

Elfrida Andréegymnasiet
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Barn- och utbildningsförvaltningen
grundskoleundervisning med allt mindre inslag av praktik efter
gymnasiereformen 2011. Samtidigt som en sådan förändring ägt rum får vi allt
fler elever med ett starkt behov av att få pröva sin förmåga och sitt
engagemang i ett arbetsliv med praktiska moment.
De förändringar som beslutades inför innevarande läsår avser framförallt
verksamhetens innehåll och arbetssätt. Kortfattat består förändringarna av:


En introduktionsperiod på tre veckor där eleverna fått pröva på olika
praktiska inslag som exempelvis svetsning, matlagning. För de elever
som har förutsättningar och motivation varvas de praktiska inslagen
med teoretiska studier i en nystartad studio.



Efter prova-på perioden har eleverna fått välja mellan svets och kök
samt praktik som varvats med fortsatta ämnesstudier. Parallellt pågår
ett filmprojekt eller ridning för en handfull elever. Eleverna har även
friskvårdsaktiviteter på fredagar.

Förändringar i gymnasiesärskolans verksamhet

Minskat antal elever i gymnasiesärskolan
Utvecklingen inom gymnasiesärskolan pekar mot en dramatisk elevminskning.
Grundsärskolan kortade av sin studietid från 10 till 9 år varför två årskullar
började i gymnasiet samtidigt. Antalet elever höstterminen 2014 blir 44, varav
26 på nationella program. Läsår 2015 minskar eleverna till 36 varav 21 på
nationella program. Elevskillnaden beror på den dubbla avgången från
grundsärskolan. Gymnasiesärskolan kommer i och med det minskade
elevunderlaget få begränsade möjligheter till ett brett utbildningsutbud inom de
nationella program d.v.s. de olika yrkesutgångarna.
Nya möjligheter för elever som varit inskrivna i särskolan
En annan orsak till att antalet elever i gymnasiesärskolan kan förväntas minska
är det faktum att elever som varit inskrivna i särskolan nu har möjlighet att bli
inskrivna på introduktionsprogrammen IA och YI. En konsekvens av detta är
att Introduktionsprogrammen och då framförallt IA fått fler elever som
behöver de resurser och den kompetens som finns inom särskolan. Risken
med färre elever och en mindre inre organisation för gymnasiesärskolan är att
resurser och kompetens riktade till den elevgrupp som bytt skolform
försvinner i form av besparingar.
Samarbetet mellan Individuella alternativet och
gymnasiesärskolan

Samarbete läsåret 2013/2014
Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen (och då särskilt Individuella
alternativet) har under året haft regelbundna möten för att se över vad man
göra gemensamt. Det har bl.a. resulterat i att tre elever från individuella
alternativet studerar på Gymnasiesärskolan. Vidare har personal från
Gymnasiesärskolan lånats in för tjänstgöring inom det Individuella alternativet.
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vuxenutbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Elever från Gymnasiesärskolan har deltagit i aktiviteter tillsammans Aspergerklassen som är en del av Introduktionsprogrammet. Introduktionsprogrammets elevgrupp har utnyttjat Särskolans stugor på Tofta. Ytterligare
samarbete har diskuterats men har inte passat elevernas behov eller med
schemat.
Planeradet samarbeten och förändringar inför läsåret 2014/15
För att ytterligare utveckla samarbetet mellan skolformerna måste
gymnasiesärskolans och introduktionsprogrammens (särskilt IA) resurser
diskuteras gemensamt när läsåret 2014/2015 planeras. Ett schema för det som
ses som gemensamma resurser kommer att läggas före sommaren 2014.
Enstaka elever inom gymnasiesärskolan har i vissa kurser förmåga att läsa
kurser som ger grundskolebetyg. Gymnasiesärskolan förstärker därför studion
med behörig grundskollärare inom sv/so/no-området. Skolorna delar på
denna tjänst och på så sätt ökar möjligheterna även för IA-elever att
komplettera sina grundskolebetyg.
IA-eleverna kommer nästa läsår få möjligheter till att pröva på
gymnasiesärskolans resurser på Lövsta och i andra verkstäder. Vi har i år goda
erfarenheter när IA-elever möter nya intryck och erfarenheter och ser att detta
kommer att bidra till personlig utveckling.
För att få en förankring på arbetsmarknaden har såväl gymnasiesärskolans
elever som elever på IA och YI mycket stora behov av arbetslivskontakter i
form av praktik och inslag av yrkesutbildning. Wisbygymnasiet har för hösten
2014 erhållit projektbidrag från Skolverket för att utveckla Yrkesintroduktion.
Syftet är att i samarbete med arbetslivet utveckla praktiken så att övergång till
anställning eller nationellt program underlättas. Eleverna skall på sin praktik
examineras i yrkeskurser vilket kan ske genom ett närmare samarbete mellan
yrkeslärare och handledare på arbetsplatsen. För att stärka elevernas ställning
på arbetsmarknaden kommer eleverna att erbjudas externa kurser som t ex
truckförare, motor- och röjsåg. Projektet kommer att omfatta elever från
Wisbygymnasiet och gymnasiesärskolan.
Det finns inga egentliga hinder för ett utvecklat samarbete. Schemaläggning
och planering är absolut nödvändigt. Det förekommer i sammanhanget
farhågor om att blanda elevkategorier. Vår uppfattning är att en verksamhet av
god kvalitet med ett tydligt syfte håller tillbaka risken för konflikter och
samarbetssvårigheter mellan elever.
En förändring som bör underlätta samarbetet nästa läsår är att
gymnasieskolans samtliga introduktionsprogram får en gemensam chef med
personal- och budgetansvar.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschefernas sammanfattande bedömning

Förvaltningschefernas sammanfattande bedömning är att:




Det finns ett samarbete, men att samarbetet måste utvecklas och
konkretiseras ytterligare nästa läsår. Det faktum att allt fler elever
befinner sig i gränslandet mellan introduktionsprogrammen och
gymnasiesärskolan gör ett utvecklat samarbete nödvändigt.
Det är viktigt att våra politiker i sina beslut om resurstilldelning tar
hänsyn att elever som tidigare varit inskrivna i särskolan nu återfinns på
gymnasieskolans introduktionsprogram.

Alf Nilsson
T.f. Utbildningschef

Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Handläggare
Anders Stoltz Rektor, BUF
Anders Gardelin Rektor, GVF
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Per-Olof Sahlberg
T.f. Skoldirektör

Barn- och utbildningsförvaltningen

Händelser från året
Övre vä: Hemses utbrända minibuss
Övre hö: Ella Pop o Rocklinje mottar stipendium från Anna
Lindhs minnesfond
Nedre vä: Affisch från Fotolinjens utställning
Nedre hö: Gutniska lekar på Gotlandsdagen i Hemse

Verksamhetsberättelse
2013
Gotlands folkhögskola
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Inledning
Gotlands folkhögskola har en stabil och mycket omfattande verksamhet.
Verksamheten fördelar sig på södra och norra enheten lokaliserade till
Hemse och Fårösund. Skolan har genomfört ett stort antal utbildningar med
hög kvalitet. De årliga mätningen från SCB har visat att antalet
deltagarveckor i förhållande till statsbidraget legat på en mycket hög nivå
under de senare åren, upp emot 160 %. Vid ingången av 2013 införde
Folkbildningsrådet
en
begränsningsregel
med
högsta
tillåtna
redovisningsvolym till 125 %. Begränsningarna försvårar och inskränker
allvarligt på Gotlands folkhögskolas möjligheter att utveckla verksamheten.
Söktrycket till utbildningarna har varit gott och internatboendena har varit
välfyllda.
Hälften av de studerande på folkhögskolan kommer från fastlandet, och ett
50-tal av dessa valde att skriva sig på Gotland under höstterminen 2013.

många
motiverade
till fortsatta
studier
Den nationella satsningen
med samarbetet mellan AF
och folkhögskolorna i
landet utvecklades
ytterligare under 2013.

Utveckling och profilering, Folkhögskolans
roll i lokal och regional utveckling i
närsamhället

Samarbetet på Gotland
mellan Gotlands
folkhögskola har under
året resulterat i 2 SMFkurser.

Gotlands folkhögskola deltar aktivt i lokalt och regionalt utvecklingsarbete.
Folkhögskolan ska verka för regionens utveckling och främja
demokratisering av det gotländska samhället. Folkhögskolan ska verka för
att minska utbildningsklyftorna och utbilda kring frågor som rör genus och
jämställdhet. Folkhögskolan definierar lokal och regional utveckling som ett
brett begrepp som handlar om alla de förutsättningar som krävs för att
människor ska kunna leva och bo i en bygd. Det handlar inte bara om
försörjning utan också om att människor är delaktiga i en demokratisk
process, likaså i kommunikation, kulturliv och föreningsliv.
Det skall framgå med tydlighet att folkhögskolan arbetar för att främja
demokratin, såväl genom folkbildningens traditionella värdegrund men
också genom arbetet inom genus och jämställdhet. Detta perspektiv gäller
dels internt, för den egna personalen, men ska också genomsyra all
undervisning och annan verksamhet. En tydlig målformulering i styrkortet
är att genus och jämställdhet ingår som ett ämne i samtliga kurser som
skolan ger.
Huvudman för Gotlands folkhögskola är Region Gotland. Sedan 2010 ingår
folkhögskolan som en del av verksamheterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som även utgör folkhögskolans styrelse.
Folkhögskolan fick under 2013 ett extra anslag på drygt 500 kkr från Region
Gotland för att kunna ta emot de unga arbetslösa som studerat på SMF
(studiemotiverande folkhögskolekurs). Kurserna sker i samarbete med AF
och verksamheten är mycket framgångsrik. Pengarna gav förutsättningar
att erbjuda ett tiotal deltagare plats i de ordinarie programmen. Under
2013 avslutade tredje årskursen från Gymnasiets hantverkslinje Textil och
design, sina studier som under det sista läsåret var förlagda till
Folkhögskolan. Integreringen av eleverna i folkhögskolans Textil och
hantverkslinje har fungerat utomordentligt bra, med mycket nöjda
studenter.

Arbetsförmedlingen
rekryterar ungdomar ur
ungdomsgarantin och
folkhögskolan bereder
utbildningsplatser. Många
av dessa deltagare har valt
att gå vidare i studier
under året.
.
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Folkhögskolan som kulturcentrum.
Ett av de statliga uppdragen till Folkhögskolan är att bidra till att bredda intresset för
och öka delaktigheten i kulturlivet. Gotlands folkhögskola har under 2013 på många
olika sätt erbjudit och deltagit i lokala kulturarrangemang. Folkhögskolan har i
grunden god lokal förankring. Lokalbefolkningen kommer till skolan i olika
sammanhang. En del föreningar nyttjar skolans lokaler. Skolan har också många
arrangemang öppna för allmänheten. Det är allt från stora evenemang som konserter,
teaterföreställningar, utställningar och kulturkvällar till mindre och mer frekventa,
som cafékvällar, filmkvällar, danskvällar och sportaktiviteter. Under 2013 har
satsningen kallad ”mitt i veckan” med olika program mestadels baserad på musik
genomförts under i stort sett hela året.. Folk på orten deltar i högre eller mindre
utsträckning, men skolan är ”definitivt en öppen plats”. Både anställda och
studerande deltar också i aktiviteter ute i samhället. De studerande på musiklinjerna
genomför ofta offentliga konserter. De studerande på speciallinjerna inom
textil/skinn, foto, film, etc. har årliga utställningar och publika arrangemang. Ett av de
riktigt stora arrangemangen är samarbetet omkring den internationella dagen som
genomförs under hösten, där Folkhögskolan utgör navet i ett stort och färgstarkt
arrangemang.

Gotländsk kultur och profil
Kurser och utbildningar är på Gotlands folkhögskola fördelade mellan de båda
enheterna, med olika inriktning. Av tradition har skolan haft en inriktning mot
estetiska ämnen och hantverk. Under de senaste åren har skolan genom en medveten
utvecklingsplan kopplat samman det traditionella gotländska hantverket och skolans
utbildningar. Yrkesverksamma hantverkare utgör specialkompetens på folkhögskolans
olika estetiska linjer. På detta sätt tryggas också tillväxt och försörjning till den
gotländska hantverkssektorn. Textil och hantverkslinjen med sin skinnprofil och
formgivning är en utbildning som bygger på gotländsk försörjningstradition och sker i
samarbete med gotländska konsthantverkare. Den kanske inte leder direkt till
anställning, men väl till småföretagande eftersom företagarutbildning ingår. Flera av
folkhögskolans utbildningar är riktade mot de kulturella och kreativa näringarna. För
att förbereda de studerande på att fungera på denna arbetsmarknad har under året
genomförts utbildning för egenföretagare tillsammans med Almi Gotland, samarbetet
har fungerat väl. De kulturella och kreativa näringarna utgör en allt större och
viktigare del av det svenska näringslivet.

I samklang med arbetsmarknaden
Ambitionen kring folkhögskolans medverkan inom regional utveckling har gjort att
man skapat flera yrkesinriktade kurser som direkt svarar mot behov på den regionala
arbetsmarknaden. Hit hör Socialpedagogutbildningen som tillgodosett behovet av
utbildad arbetskraft till öns behandlingsverksamhet, men som nu också utbildar
personer från övriga landet. Också utbildningen för Film och TV kom till utifrån ett
behov av arbetskraft till filmstudion i Fårösund, men lockar numera deltagare från
hela landet. Som en aktör i regional utveckling kan folkhögskolan stötta företagande
och delta i nätverksskapande och utgöra en kunskapsförsörjare till näringslivet och
den lokala arbetsmarknadens behov. Det är viktigt att behålla folkhögskolans
demokratiska perspektiv vad gäller människosyn och pedagogik i allt som genomförs.

I samklang
med
Gotlands
kultur
och
samhällets

behov
Under året har de
estetiska
utbildningarna
erbjudits
utbildningstillfällen
tillsammans med Almi
Gotland för att bli
bättre rustade att
verka som
egenföretagare. De
kulturella och kreativa
näringarna utgör en
betydande del av den
gotländska
arbetsmarknaden.

Många
har jobb
redan
innan de
slutat
Av de studerande på
socialpedagogutbildnin
gen och Film och TVutbildningen är det
många som fått arbete
redan innan de slutat
sin utbildning.
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Folkhögskolans roll som utbildningsanordnare
Sedan några år tillbaka är det en medveten ambition från folkhögskolans sida att
medverka i den regionala utvecklingen och dess främsta roll är naturligtvis som
utbildningsanordnare.
Det går inte att bara tänka regionalt, folkhögskolan är också en del av en större
marknad på den nationella arenan. Ett ”problem” när det gäller att utbilda för en
liten region är att behovet just här ganska snabbt mättas. Då går förstås
”överskottet” till andra regioner, som nu delvis sker med yrkesutbildningarna. Det
kan därför inte anses vara ett misslyckande om en del av deltagarna flyttar efter
avslutad utbildning
Folkhögskolan har också en viktig roll när det gäller att höja den allmänna
utbildningsnivån. Detta är extra viktigt eftersom Gotland har en av de lägsta
utbildningsnivåerna i landet. Viktigast här är förstås den allmänna linjen som
tillgodoser ett utbildningsbehov bland lokalbefolkningen.

Att alltid
försöka
göra sitt
bästa
För Gotlands
folkhögskola är det
avgörande om
deltagarna trivs och
kan rekommendera

Kvalitetsarbete
Sedan 2005 arbetar Gotlands folkhögskola med det systematiska kvalitetsarbetet
utifrån modellen balanserade styrkort, BSC. De fem perspektiven Brukare –
Medarbetare – Ekonomi – Processer – Samhälle, är regionövergripande och målen är
gemensamma för alla förvaltningar men de framgångsfaktorer som leder fram till
målen är olika beroende på verksamhet. Folkhögskolan har således ett eget BSC. För
att veta att verksamheten är på rätt väg definieras styrtal, eller indikatorer som ska
vara konkreta och mätbara
För att följa upp styrtalen används ett flertal olika verktyg:
 kursspecifika studerandeenkäter 1ggn/år
 gemensamma studerandeutvärderingar för hela skolan 2 ggr/år –
FBkvalitet.

skolan till andra .
Därför är ett
systematiskt arbete med
kvalitet en viktig del i
skolans utveckling och
framgång.

Att vända
på alla
stenar…

 medarbetarenkäter 1 ggn/år
 ekonomiuppföljning varje månad,

Kvalitetsförbättrande

 processkartläggning beroende på behov och område

åtgärder i

 medarbetar- och lönesamtal vardera 1 ggn/år
 djupintervjuer och utvecklingssamtal med deltagare, minst 1 ggn/år

verksamhet
genomförs
kontinuerligt.

 lönejämförelser ur ett jämställdhetsperspektiv

Genom att kartlägga

 mätning av andelen Ekologiska inköp, 1 ggn/år

olika processer, små

 mätning av energiförbrukning

och stora, upptäcker

 SKL:s jämförelsemätningar

man var rutinerna
brister

Resultaten av dessa utvärderingar bearbetas i lednings- och personalgrupp samt i
klass- och skolråd när det är lämpligt. Resultat och handlingsplaner redovisas sedan
vidare till koncernnivå inom kommunen.
Styrkortet revideras årligen utifrån de resultat som framkommit genom att både
framgångsfaktorer och styrtal analyseras och stäms av mot målen. Arbete med att
hitta bra och mätbara styrtal pågår konstant för att säkerställa att vi mäter det vi
önskar.
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Varje linje tar utifrån studerandeenkäten, fram tre förbättringsområden där man
har lågt värde samt ett förbättringsområde där man har lyckats bra. Stort fokus
läggs på HUR-frågor. HUR att organisera, planera och arbeta för att här få högre
måluppfyllelse? Utifrån det tas handlingsplaner fram. Hur man tänker på varje
linje reflekteras tillsammans med övriga linjeledare och samlas upp av
skolledningen. Det mesta förbättringsarbetet sker på varje linje som en följd av
de dagliga processerna. Skolans arbetssätt präglas i hög grad av delaktighet och
inflytande där planering och innehåll i stor utsträckning sker i samspel mellan
pedagoger och studerande. Reflektion kring metod och lärande är en del i
vardagen och därigenom sker utveckling och ständig förbättring.
Kvalitetsförbättrande åtgärder i verksamhet genomförs kontinuerligt. Genom att
kartlägga olika processer, små och stora, upptäcker man var rutinerna brister.

Personal
Medarbetar- och lönesamtal genomförs varje höst respektive vår.
Medarbetarsamtal och lönesamtal är relaterade till uppsatta mål och
framgångsfaktorer samt för pedagoger särskilda kriterier. Här ligger fokus starkt
på de för folkbildningen viktigaste värdena.

Minst 90 % av

de
studerande
på
folkhögskolan skall vara
fullt nöjda….
De olika nyckeltalen i
styrkortet skapar

Varje linjeledare har under året fått Medarbetarkontrakt som också tar sin
utgångspunkt i folkbildningens Vägval och vilja samt skolans vision, uppdrag och
mål. Genom linjeledarnas tydliga ansvar hamnar ledarskapet nära varje
medarbetare och också nära det dagliga arbetet på linjen. Skolledningen träffar
2-4 gånger/termin linjeledarna. Här diskuteras kontinuerligt skolutveckling,
deltagarnas upplevelse, planering och pedagogisk utveckling.

jämförbarhet mellan åren

Systematisk fortbildning

mycket goda resultat.

och i relation till andra
verksamheter i regionen eller
i landet i stort, såväl
medarbetarenkäten som
brukarenkäten visar på

Under året har Gotlands folkhögskola fortsatt arbeta med systematiken kring
fortbildning. Skolan har tagit fram en plan för den fortbildning som ska vara
”minsta gemensamma nämnare” för personalen. Insats är specificerad utifrån
arbetsuppgifter och här säkerställs att fortbildning kommer ALLA till dels. Vidare
möjliggörs samsyn kring uppdrag, roll och verksamhet.

Exempel på åtgärder som vidtagits;
 regelbundna träffar mellan enheterna med alla administrativ personal
för att säkerställa att båda enheterna har gemensamma rutiner,
 förändrade rutiner när det gäller granskning av fakturor för en säkrare
ekonomisk hantering,
 förbättrade antagningsrutiner med kortare svarstider till sökande,
 konkret handlingsplan utifrån medarbetarenkätens resultat,
 framtagandet av en årskarta större aktiviteter både för
ledningsstrukturen och kursverksamheten
 Gemensam kompetensutvecklingsplan
 Påbörjat arbete med en marknadsföringspolicy för Gotlands
folkhögskola
 HLR-utbildning för studerande (Hjärt-/lungräddning)
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Risk och väsentlighetsanalys:
Identifiering av händelser: Interna och externa händelser som kan påverka
folkhögskolans möjligheter att nå sina mål identifieras och preciseras som risker
och möjligheter och redovisas till förvaltningsnivå vid fyra tillfällen under året.
Delårsrapporterna skall innehålla en beskrivning av väsentliga och kritiska
händelser. På detta sätt är risk och väsentlighetsanalysen systematiserad och
dokumenteras kontinuerligt under åren.

Riskbedömning: Risker analyseras, med utgångspunkt från deras sannolikhet
och konsekvenser, Inom vart och ett av de fem perspektiven i BSC, finns tydliga
kvalitetsmål och kontinuerliga mätningar för att säkerställa verksamhetens mål
och genomförande. Den årliga medarbetarenkäten utgör inom Region Gotland
också en psykosociala skyddsrond, där risker, brister och händelser värderas,
processas med alla personalgrupper och handlings och åtgärdsplaner upprättas.
Dessa handlingsplaner samverkas med berörda fack.

Riskåtgärder: Ledningen väljer vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika
eller reducera riskerna inom samtliga perspektiv och anpassar åtgärderna så att
de stämmer överens med organisationens uppdrag och mål

Kompetensplan för alla

anställda
på folkhögskolan
Skolan har tagit fram
en plan för den
fortbildning som ska
vara ”minsta
gemensamma
nämnare” för
personalen. Insats är
specificerad utifrån
arbetsuppgifter och
här säkerställs att
fortbildning kommer
ALLA till dels. Vidare
möjliggörs samsyn
kring uppdrag, roll
och verksamhet.

Måluppfyllelse - nyckeltal
Brukare
Målet för perspektivet brukare (deltagare) är att de upplever att de får tjänster
av god kvalitet, är informerade, delaktiga och blir respektfullt bemötta.
Gotlands folkhögskola deltar i det, för de flesta folkhögskolor, gemensamma
enkätverktyget FBkvalitet och genomför varje termin en enkätundersökning
bland studerande på långkurserna. Frågorna i enkäten ger svar på de styrtal som
finns i Gotlands folkhögskolas styrkort.
Här följer måluppfyllelse av skolans styrtal med enkätvärden och tendenser i
jämförelse med föregående mätning.
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Styrtal/ Indikatorer:
1:1 Minst 90% av kursdeltagarna som
rekommenderar andra att studera vid våra
skolor.
1:2 Kundnöjdindex (KNI) ska ha ett värde på
minst 70.
1:3 Indexet för om deltagarna är nöjda med
utbildningen ska vara jämförbart med riket.
1:4 Totalindex för deltagarnas mål ska vara
jämförbart med riket.
2:1 Deltagarna anser att studierna har gett
dem bättre självförtroende, index minst
jämförbart med riket.
2:2 Deltagarna anser att de fått de
kunskaper de trodde de skulle få, index
minst på rikets nivå.
2:3 Deltagarna kan samarbeta bra, index
minst rikets nivå.
3:1 Undervisningen tar tillvara deltagarnas
egna kunskaper och erfarenheter, index
minst rikets nivå.
3:2 De som arbetar på skolan lyssnar på
deltagarna, index minst rikets nivå.
3:3 Skolan arbetar demokratiskt, index
minst rikets nivå.
4:1 Deltagare ger minst värdet 3,8 (4-gradig
skala) om de trivs på internaten.
5:1 Deltagarna har blivit mer medvetna om
jämställdhet mellan könen, index minst
rikets nivå.
6:1 Inventering av skolans lokaler
7:1 Kursernas innehåll är tydligt, index
minst rikets nivå

1:1 90% skulle rekommendera andra

1:2 KNI=69

1:3 Skolans deltagare 79, riket 78

1:4 Skolans deltagare 72, riket 73
2:1 Skolans deltagare 70, riket 70

2:2 Skolans deltagare 75, riket 74

2:3 Skolans deltagare 75, riket 75
3:1 Skolans deltagare 72, riket 71
3:2 Skolans deltagare 80, riket 79
3:3 Skolans deltagare 74, riket 74
4:1 Värde 3,47
5:1 Skolans deltagare 57, riket 56
6:1 Mätning saknas
7:1 Skolans deltagare 75, riket 71

Verksamhetsstatistik
Folkbildningsrådet har under 2013, infört begränsning på hur mycket folkhögskolorna får redovisa som underlag
för statsbidrag. Högst 125% av tilldelade deltagarveckor får redovisas. För Gotlands folkhögskola är tilldelningen
6 084 deltagarveckor 2013 vilket innebär att en stor del av skolans verksamhet inte kan redovisas till
Folkbildningsrådet. I tabellerna nedan redovisas sådan verksamhet med kolumner och rader med överskriften
”Ej rapporterat till FBR”.
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Antal studerande höstterminen, läsåret 2013/14
Kurstyp
1
1

HEMSE
Kursnamn
Allmänna linjen, baskurs samt
årskurserna 1-3, inkl extraplatser
Allmänna linjen, Enter för deltagare
med Aspergers syndrom

Antal
kurser

Antal
deltagare

Antal
kvinnor

Avbrott

9

46

17

6

1

17

6

1

1

Vårkurs, vt 2013

2

10

2

3

2

Fotolinjen

1

23

17

0

2
2

Musiklinjen med profilerna, gitarr, sång och folkmusik
Textila hantverkslinjen med profilerna,textil o skinn
samt halvtidskurs i vävning
Höstkursen - SMF-Studimotiverande
folkhögskolekurs

2

20

12

0

5

16

16

2

1

14

6

2

15

Delt. Ej
redov. FBR

1

12

2

Interntionell arkeologikurs

14

2

Deltidskurs

21

FÅRÖSUND
2

Socialpedagogisk utbildning, EGY

2

35

18

1

2

Ella pop-/rocklinje

2

11

11

2

2

Film & TV-produktion

1

12

6

0

2

Skrivarlinjen

2

15

12

0

2

Storyutbildningen

2

13

6

0

2

Deltidskurs

2

Arkeologi

57
30

232

11
116

129

14

2012
2 201
6 669
812
0
402
66
168
10 318

2013 Ej FBR 2013
2 224
16
5 412
1 276
0
961
232
0
0
0
0
0
168
0
8 036
2 253

Antal deltagarveckor, 2011 – 2013
Kurstyp
Kursnamn
1
Allmänna linjen
2
Särskilda kurser
3
Korta kurser
4
Allmänna linjen, särskild utbildningsinsats
9
Uppdragsutbildning
11
Kulturprogram
15
SMF - studiemotiverande fhsk-kurs
TOTALT ANTAL DELTAGARVECKOR

2011
2 317
5 941
743
0
676
80
216
9 973

Utbildningsbakgrund, deltagare hösten 2013, långa kurser
Kurs

Utan grskolekomp

Med grskolekomp

Utan gymn- Med 2-årig
utbildning gy-utbild.

Med 3-årig
gy-utbild.

Med högre
utbildning

All män l i nje

6

14

23

32

2

0

Särs ki l d l i nje

0

2

9

3

124

7

0

2

3

13

41

32

Ej rapporterat
Särs ki l d l i nje

till FBR
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Åldersgrupper, deltagare hösten 2013, långa kurser
Kurs

Utan grskolekomp

Med grskolekomp

Utan gymn- Med 2-årig
utbildning gy-utbild.

Med 3-årig
gy-utbild.

Med högre
utbildning

All män l i nje

6

14

23

32

2

0

Särs ki l d l i nje

0

2

9

3

124

7

0

2

3

13

41

32

Ej rapporterat

till FBR

Särs ki l d l i nje

Antal studerande 2011 – 2013, långa
kurser

Uppdragsutbildning 2013
(Ej rapporterat till FBR)

Läsår
Uppdragsutbildning
Livs kraft

Antal
kurs er

Antal
Antal
deltagare kvinnor
1

13

9

Antal

Utländsk Funktions

delt.

bakgrund hinder

2011/2012

345

17

53

2012/2013

373

5

36

2013/2014

232

7

42

Ej ra pp. FBR 13/14

116

0

0

Korta kurser och sommarkurser 2013
Folkhögskolans verksamhet kan delas upp i tre terminen, läsårets två och sommaren som kallar ”den
tredje terminen”. Gotlands folkhögskola har en omfattande verksamhet också under sommaren.
Under 2013 genomfördes 32 kurser för totalt 748 deltagare, ungefär samma omfattning som 2012,
dock fler deltagarveckor 2013 som ökade med 18% (se mer info i tabellen nedan). Kurserna var alltså
något längre under 2013, samma antal deltagare men längre kurser ger fler deltagarveckor.
Här följer exempel på kurser:
Närproducerat på Gotland
Flora o fauna på St Karlsö
Gotländsk o Irländsk Folkmusik
”Fattigas Bio” – lär dig berätta

Kontaktskapande kommunikation
Arkeologikurser både på svenska och engelska
Improvisationsteater
Havskajakpaddling
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Redovisning, kort-/sommarkurser 2009 – 2013
(Ej rapporterat till FBR)

Antal

Antal

Antal

Antal

kurs er

del t

kvi nnor

del t.v

2009

42

939

641

1 271

2010

33

747

531

1 007

2011

29

573

414

743

2012

32

742

440

813

2013

32

748

508

961

År

Antal gästnätter 2001 - 2013

Ekonomi i
balans
Under 2013 var
folkhögskolans
omsättning drygt 44
mkr, vilket är en
ökning i jämförelse
med föregående år.
Främsta orsaken är
del av den s.k.
”Vuxenmiljonen”
samt elever från
gymnasiets
Hantverkslinje.

Ekonomi
Folkhögskolans framgångsfaktorer beskriver en ekonomi i balans, göra
ekonomin känd för medarbetarna, skapa ett större handlingsutrymme och ha
hög träffsäkerhet i prognoserna.
Under 2013 var folkhögskolans omsättning drygt 44 mkr, vilket är en ökning i
jämförelse med föregående år. Främsta orsaken till ökningen är att Gotlands
folkhögskola fick del av särskilda medel som Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden avsatt för vuxenutbildning, den s.k. ”Vuxenmiljonen”, dessutom förlades Elfrida Andrée-gymnasiets Hantverkslinjes
profilkurser (tredjeåret) i folkhögskolans regi som innebar att folkhögskolan fick
del av dessa elevers elevpeng.
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Styrtal /Indikatorer
1:1 Följa upp ekonomin löpande,
uppföljningsrapporter varje månad.
2:1 Ekonomisk information på APT e.dyl,
vid minst 4 tillfällen/år.
3:1 Skapa alternativ finansiering och
minska bidragsberoende, jämfört med
föregående år
4:1 Förbättra processerna kring
ekonomisk styrning och uppföljning

1:1 Har genomförts.
2:1 Har genomförts.
3:1 Egna intäkter har ökats beroende
På ökad beläggning på internatet
Sommartid
4:1 Förbättras kontinuerligt

Lyckad
samordning
mellan
skolformer
Under 2013
genomfördes

Finansiering

Hantverksprogram

I följande diagram redovisas omsättningen uppdelad på region, stat och egen
finansiering.

mets profilkurser för
3-orna på
folkhögskolan i
Hemse
Hantverksprogram
met var fram till
2013 ett av
programmen på
Elfrida Andregymnaiset i Visby.
För att samordna
resurserna när sista
gruppen skulle
starta sitt sista läsår
förlades
profilämnena på
folkhögskolans
Textila
hantverkslinje i
Hemse.
Samläsningen med

Antalet
genomförda deltagarveckor är grunden för statsbidrag.
Folkbildningsrådet fastställer taket för antalet bidragsberättigade deltagarveckor.
För Gotlands folkhögskola har grundtilldelningen i princip legat stilla sedan 2006
(till och med sänkts något). Den höjning som finns (se nedan) innevarande
verksamhetsår, beror på så kallade ”Extra platser” på Allmänna linjen som
infördes 2013.
Finansieringen av resterande veckor måste ske med andra medel, antingen
genom insats från huvudmannen eller genom försåld verksamhet.

folkhögskolans
deltagare blev
mycket lyckad,
elever ur
gymnasieklassen har
sedan sökt vidare till
folkhögskolans
utbildning.

Ovan finns beskrivet om det tak som Folkbildningsrådet infört under 2013, att
skolorna inte får registrera mer än 125% som underlag för statsbidrag. Detta kan
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komma att få stora konsekvenser för Gotlands folkhögskola. Den verksamhet
som inte kan rapporteras till Folkbildningsrådet anses inte vara
folkbildningsverksamhet och får då inte heller rapporteras som kurser
berättigade till CSN. Följden av detta blir en inlåsningseffekt för Gotlands
folkhögskola som endast kan utveckla nya kurser eller utöka antalet
studerande på bekostnad av befintliga.

Nedan följer en redovisning av antal deltagarveckor för tiden 2003-2013.

Allmänt

Tilldelning

Procent

Annan

statsbidrag

FBR

av FBR

finansiering

inkl.extra pl.

inkl.extra pl.

2003

6 750

6 848

99%

579

2004

8 417

6 848

123%

1 889

2005

8 268

6 848

121%

3 294

2006

8 779

6 093

144%

3 032

2007

8 159

6 093

134%

3 579

2008

8 030

6 093

132%

1 190

2009

9 471

6 093

155%

232

2010

9 195

6 093

151%

1 061

2011

9 081

6 093

149%

833

2012

9 748

6 089

160%

570

2013

7 868

6 244

126%

2 421

År

FBR:s nya
regelsystem
innebär
problem
Införandet av ett
rapporteringstak på
125% innebär stora
svårigheter för
Gotlands folkhögskola
att utvecklas. Ska nya
kurser starta eller
gamla kurser utökas
måste något annat tas
bort!
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Medarbetare
Medarbetarenkäten 2013 visar på övervägande goda resultat, dock i vissa fall
något lägre i jämförelse med förra undersökningen (inom parantes anges förra
årets värde). En av framgångsfaktorerna är att folkhögskolan ska ha ett rakt och
tydligt ledarskap, ett annat exempel är att medarbetarna ska arbeta mot samma
mål.
Styrtal/Indikatorer
1:1 Medarbetarna ger minst värdet 4,0
gällande enhetens ledarskap.
2:1, 3:1 Medarbetarna ger minst värdet 3,9
gällande upplevelse av sin arbetsmiljö.
3:2 Medarbetarsamtal genomförs till 100%
3:3 Minst värdet 4,2 på frågan om man känner
till styrkortet för verksamheten.
4:1 Medarbetarna har individuella
utvecklingsplaner.
5:1 Minst värdet 4,3 gällande arbetets värde
och trivsel.
6:1 Strategisk kompetensutvecklingsplan följs
upp och revideras årligen.
7:1 Minst ett värde jämförbart med riket på
att lärarnas arbetssätt är bra.
7:2 Minst värdet 4,0 på frågan om
medarbetarna får tillräckligt stöd för att
kunna utföra sitt arbete
8:1 Integrerad jämställdhetsplan uppdateras
årligen.

1:1 Värde 4,16 (4,23)
2:1 Värde 3,91 (4,02)

Nöjda
medarbetare
är en
viktig
framgångs

faktor

3:2 Antal 44 av 49

Att uppleva sitt arbete

3:3 Värde 4,39 (4,42)

som viktigt och
meningsfullt är

4:1 Värde saknas, frågan har
utgått ur enkäten
5:1 Värde gällande arbetets
meningsfullhet, 4,61 (4,66).
Värde gällande trivsel 4,16 (4,29)
6:1 Har tagits fram under året.

avgörande för trivsel
och goda resultat……

7:1 Värde 74 (riket 75)
7:2 Värde 4,06 (4,09)
8:1 Har ej utförts

Processer
Folkhögskolans huvudprocess är bildning och därtill kommer ett antal
stödprocesser. Huvudprocessen är kartlagd och ett antal av stödprocesserna. Det
övergripande målet är att det ska vara processer av god kvalitet till kostnader i
nivå med jämförbara kommuner och landsting.
När det gäller
kostnadsjämförelser mellan folkhögskolor finns det inte några nyckeltal att tillgå
och därför har Gotlands folkhögskola vald andra styrtal som ska mäta
processernas kvalitet.
Se uppföljning av styrtalen i tabellen nedan.
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Styrtal/Indikatorer
1:1 Antal avbrott bör inte överstiga 10% för allmän
linje och 5% för särskilda linjer.
2:1 Kursernas innehåll är tydligt, värde minst på rikets
nivå.
3:1 Söktrycket är minst 1,4 på allmän kurs och 2,0 på
särskild kurs.
3:2 Sammanvägt index för folkhögskolans mål ska vara
bättre än riket.
4:1 Kontinuerligt kartlägga och utvärdera processerna.
5:1 Identifiera brister, upprätta åtgärdsplan, åtgärda
och återkoppla.
5:2 Vi arbetar med att förbättra kurserna, index bättre
än riket
6:1 Genuskunskap finns i samtliga linjers kursplaner
6:2 Förekomsten av frågor om jämställdhet, index
bättre än riket.
7:1 Utveckla kunskapen om det entreprenöriella
lärandet

1:1 Allmän linje 13,7%,
Särskilda linjer 4,4%
2:1 Värde 75 (riket 71)
3:1 Allmän kurs 1,4
Särskild kurser 2,3
3:2 Värde 75 (riket 74)
4:1 Genomfört
5:1 Genomfört
5:2 Värde 67 (riket 67)
6:1 Genomfört
6:2 Värde 83 (riket 71)
7:1 Ej genomförts under året

Styrprocesser och demokrati
På folkhögskolan finns ett antal styrgrupper som regelbundet sammanträder och där varje grupp har
olika ansvarsområden.

Ledningsgrupp
Ledningsgruppen beslutar på delegation från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/folkhögskolestyrelsen om utbildningsutbud och kurstider. Övriga ärenden som
ledningsgruppen behandlar är av övergripande slag, t ex gemensamma planeringsdagar, utformningen
av prospekt, utvärderingar, budget, marknadsföring och personalmöten.
Skolans ledningsgrupp har bestått av rektor Thomas Nilsson, kanslichef Solbritt Lindh, biträdande
rektor Meit Fohlin, linjeledare Eva Alvinge, linjeledare Mats Hallberg, linjeledare Lise Axelsson,
linjeledare Anders Holstensson och internatföreståndare Kristina Winarve.
Linjeledare
Varje linje företräds av en linjeledare som har ett av rektor delegerat ansvar för linjens ekonomi,
arbetsmiljö, planering och ett operativt personalansvar. Linjeledarens ansvar definieras i ett avtal.
Rektor samlar linjeledarna vid ca två tillfällen per termin för utvärdering och utbildning.
Kursråd och skolråd
Kursrådet i Hemse består av elever från de olika linjerna och klasserna samt personal, lärare och
internatpersonal. I Fårösund heter motsvarande organ skolråd. Dessa råd behandlar frågor som rör
verksamheten under pågående långkurs, som temadagar, föreläsningar, friluftsdagar och
internatfrågor. Vidare tillsattes olika kommittéer för att planera exempelvis temaarbete och
gemensamma aktiviteter.
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Övriga grupper
Härutöver har skolan bl.a. samverkansgrupp, och linjeråd med klasskonferenser.

Delaktighet
Elevkåren och elevrådet
I skolsamhället finns också elevkåren som består av samtliga studerande på
Folkhögskolan. Elevkåren kan inom sig utse ett elevråd, dvs. en styrelse, som
sköter de löpande ärendena. Under vissa år är elevkåren mycket aktiv och man
väljer ett elevråd och därmed också en ordförande som bland annat samordnar
kontakten mellan eleverna och skolan/skolledningen. Andra år finns inte denna
aktivitet utan arbetet ligger nere. Under 2013 har det inte funnits fungerande
elevråd på någon av enheterna

beslut
och
möjlighet
att
påverka
Ambitionen är att
de studerande på

Folkbildningsnätet – skolans intranät
Alla som är verksamma på skolan – personal, studerande får tillgång till
Folkbildningsnätet där t ex alla protokoll finns tillgängliga.

folkhögskolan skall
bli aktiva
medborgare som
påverkar

Samhällsutveckling
Statens stöd till folkbildningen har fyra övergripande syften. Det ska stödja
verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin och att bidra till att
göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang
att delta i samhällsutvecklingen. Stödet ska vidare ha till syfte att bidra till att
utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
samt till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

förutsättningarna i
ett demokratiskt
samhälle.

Folkhögskolans hela verksamhet vilar på statens syften med folkbildningen. Vidare
är verksamheten en direkt följd av politiska beslut i Region Gotland där
etableringen och expansionen av verksamheten i Fårösund utgör ett betydande
inslag i den regionala utvecklingen på norra Gotland. Gotland har haft en mycket
låg andel personer med högre studier. Här spelar folkhögskolans erbjudande om
utbildning en viktig roll och ett av målen är att få fler gotlänningar att studera
vidare.
Regional utveckling konkret går ut på att få en större del av arbetskraften i jobb.
Folkhögskolans arbete syftar till att ge befolkningen god hälsa, utbildning och
delaktighet i samhället. Därför handlar regional utveckling i en vidare mening om
allt som får människor att växa, både mänskligt och ekonomiskt, och ett
demokratiskt samhälle där människor känner sig delaktiga är minst lika viktigt som
de ekonomiska förutsättningarna. Gotlands folkhögskola finns naturligtvis med i
utvecklingsarbetet inom utbildningssatsningen, men har också en bredare roll.
Skolan har under året samarbetat med Arbetsförmedlingen i rekrytering av
ungdomar till de särskilda utbildningsplatser som kallas Studiemotiverande
folkhögskolekurs, SMF. Finansieringen av platserna sker av ett särskilt anslag från
regeringen via arbetsförmedlingen och riktar sig till arbetslösa ungdomar. Från de
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kurser som har genomförts har merparten av de studerande gått vidare till andra
utbildningar på folkhögskolan eller annan utbildnings aktör.
Under året har region Gotland finansierat 10 utbildningsplatser för att möjliggöra
vidare studier för SMF deltagarna.
Folkhögskolan har tagit aktivt del i processen och arbetet omkring Kustateljen och
skapandet av det så kallade Flimkluster i Fårösund. Att skapa ett filmkluster innebär
att samla all verksamhet som på något sätt arbetar med film på en plats.
Vidare samarbetar Folkhögskolan med KomVux och Länsmuseet i ett särskilt
projekt om fördjupad kunskap om den gotländska historien och kulturen riktat till
SFI studerande .

Styrtal/Indikatorer
1:1 Anordna minst 10 uppdrags/samverkansutbildningar
2:1Utvärdera marknadsföringsinsatserna
genom att ta fram statistik för hur
deltagare söker och får information
3:1 Aktiva info.insatser under långkursernas
introduktionsveckor som ska resultera i att
minst 50 pers väljer att skriva sig på
Gotland
4:1 Erbjuda minst 50 offentliga
kulturarrangemang
4:2 Deltagarna uppger att de blivit mer
intresserade av kultur än tidigare, index
högre än riket.
5:1 Utveckla miljöprofilen
5:2 Index högre än riket på förekomsten av
miljöfrågor i undervisningen
6:1 Mäta andel studerande som söker
vidare till annan utbildning
6:2 Vid antagning till allmänna linjen
prioritera sökande med lägre utbildning.

1:1 Under 2013 genomfördes 2 uppdragsutbildningar
2:1 Mät-tal saknas

-

3:1 Innan den 30 okt valde 47 delt.
att skriva sig på Gotland
4:1 Har inte registrerats under 2013
.
4:2 Värde 55 (riket 59)

-

FHSK:an
en aktiv
del i
regionens
utveckling
Folkhögskolan har
tagit aktivt del i
processen och
arbetet omkring
Kustateljen och
Flimkluster arbetet
och utgör en viktig
och grundläggande
verksamhet för
själva
filmklustertanken.
Vidare samarbetar
Folkhögskolan med
KomVux och
Länsmuseet i ett
särskilt projekt om
fördjupad kunskap
om den Gotländska
historien och
kulturen, tat mot SFI
studerande

5:1 Antal erbjudna utbildningar:0
5:2 Värde 68 (riket 72)
6:1 Ja 101 pers, nej 42, vet ej 42
6:2 Se tabell sidan 7
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Omvärldsanalys
Man kan konstatera att efterfrågan på Folkhögskolornas utbildningar och kurser
över landet får betecknas som god. På Gotlands folkhögskola är Allmänna linjen
den i särklass största enskilda linjen med över 70 deltagare och utgör ca 23% av
verksamheten rapporterad till FBR. Några få folkhögskolor i landet har inte klarat
att leva upp till det fastlagda kravet att minst 15 % av utbildningarna skall utgöras
av deltagare med kort utbildningsbakgrund, allmän linje. Vi befinner oss i en
svårbedömd tid där många reformer inom utbildningssektorn gör läget
svårbedömt, rekryteringsunderlaget inte är självklart från år till år.
Under 2013 har marknadsbilden för vuxenutbildare också förändrats. Ett antal
privata företag och bolag lägger upp kortare eller längre utbildningar, som vänder
sig till arbetsförmedling och försäkringskassa samt framväxten av nya YHutbildningar innebär att utbudet av utbildningar och kurser för vuxna har ökat
under de senaste åren och därmed också konkurrensen. Gotlands folkhögskola
har inte kunnat se att dessa faktorer påverkat den egna rekryteringen.
I Folkbildningsrådets redovisning över folkhögskolornas ekonomi framgår det att
många skolor runt om i landet brottas med ekonomiska problem. Flera av
skolorna redovisar underskott i boksluten för andra eller tredje året i rad. En
faktor som framgår av en nationell genomlysning är att internatskolor har
generellt svårare att få ekonomin i balans. En slutsats man kan dra gällande
Folkhögskolans framtida rekrytering av elever och ekonomi i balans ger för
handen att aktiv marknadsföring och samverkan med andra aktörer är
nödvändiga förutsättningar för att nå en gynnsam utveckling.
För Gotlands folkhögskola är den omfattande sommarkursverksamheten en viktig
del för att nå en balanserad ekonomi. Under de senaste åren har olika marknadsföringsinsatserna gjorts för att nå fler deltagare till skolans sommarkurser.
Förutom deltagare från Gotland vi vill nå och erbjuda turister som besöker
Gotland en meningsfull vistelse där bildning och lärande ingår.

2013 har
varit ett
framgångs
rikt år ur
verksamhetssynpunkt.
År 2013 på
Gotlands
folkhögskola har
präglats av
intensivt arbete och
framgång i
avseendet nöjda
medarbetare och
deltagare. Under
året har en intensiv
process pågått för
att arbeta fram det
slutliga förslaget
till nytt
arbetstidsavtal för
lärare.
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Sammanfattning
Året 2013 har på Gotlands folkhögskola präglats av intensivt arbete och framgång i avseendet
nöjda medarbetare och deltagare. Under året har arbetet med nytt arbetstidsavtal
processats. Avtalet var dock inte klart till årsskiftet, utan undertecknas en bit in på 2014.
Avtalet avser att fördela arbetsinsatserna jämnt över året och bättre svara upp mot det
behov som finns under sommarterminen.
Folkhögskolan uppfattar sig som en tydlig del av GVF och för folkhögskolan har det inneburit
en stimulans att utvärdera verksamheten i ett större sammanhang med jämförelsetal där
man tydligt ser folkhögskolans fördelar.
Folkhögskolan har expanderat sin verksamhet under de senaste 10 åren och med
nyetablering av den omfattning som skolan genomfört tvingas man hela tiden att revidera
administrativa och organisatoriska rutiner. Med denna belastning i åtanke signalerar det låga
sjuktalet och den faktiska stämningen bland eleverna på såväl den gamla som den nya
enheten att 2013 har varit ett framgångsrikt år ur verksamhetssynpunkt.

Per Edman
ordförande i Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden

Thomas Nilsson
rektor

Bilagor:
Resultatrapport 2013
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RESULTATRÄKNING 2013
Text

Årsbudget

Ack utfall

Resultat

tkr

tkr

tkr

Jan 13 - Dec 13Jan 13 - Mån 13 13

Org
464 Folkhögskolan
INTÄKTER
Försäljningsmedel
Taxor o avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag*
Försäljning vht o entreprenader
Summa vht intäkter

- 4 137,0

- 3 420,3

- 716,7

0,0

- 6,7

6,7

- 4 918,0

- 5 324,1

406,1

- 13 562,0

- 14 660,0

1 098,0

- 1 845,0

- 2 106,1

261,1

- 24 462,0

- 25 517,2

1 055,2

KOSTNADER
Köp av verksamhet

959,0

956,0

3,0

24 540,0

24 632,7

- 92,7

Lokalhyror

7 291,0

7 455,8

- 164,8

Bränsle, energi o vatten

1 970,0

2 175,0

- 205,0

Förbrukningsmaterial

2 346,0

2 710,9

- 364,9

Diverse övriga tjänster

5 013,0

5 286,4

- 273,4

Personalkostnader inkl PO

Kapitalkostnader

1 079,0

1 098,0

- 19,0

Summa vht kostnader

43 198,0

44 314,8

- 1 116,8

Resulat f finansiella poster

18 736,0

18 797,6

- 61,6

0,0

0,4

- 0,4

18 736,0

18 798,0

- 62,0

Finansiella intäkter o kostnader
RESULTAT, rambudget

Not*
Specifikation av bidragen
Statsbidrag från FBR

-10 810,9

Basbidrag

-570,0

Utvecklings- och profileringsbidrag

-300,0

Bidrag för internationell verksamhet
Volymbidrag
Volymbidrag för Extra platser Allmän kurs
Språkschablon
Förstärkningsbidrag

-6,8
-9 186,8
-350,3
-28,3
-368,7

Specialpedagogiska skolmyndigheten

-1 420,0

Särskilt utbildningsstöd

-1 420,0

Övriga bidrag

-2 429,1

Europeiska Socialfonden

-1 515,9

Övrigt bl a arbetsmarknadsstöd

-913,2
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Ärendenr GVN 2014/82

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2014-05-26

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Folkhögskolan kursutbud 2014/2015

Utbildningschefens förslag till beslut



Att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer följande
kursutbud inför läsår 2014/2015:
o Allmänna linjen 1-3
o Enter – Asberger syndrom
o Fotolinjen
o Musiklinjen 1-2
o Textila hantverkslinjen
o Livskraft
o Ella pop & rocklinjen
o Film- & TV-produktion 1-2
o Storyutbildning
o Skrivarlinjen
o Socialpedagogisk utbildning 1-2

Alf Nilsson
Utbildningschef
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Besöksadress Regementsgatan 6

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (1)

Ärendenr

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

1 (2)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 21 maj 2014

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Komplettering av delegationsordning firmateckningsrätt för ansökan om EU-medel
GVN § 38

Utbildningschefens förslag till beslut



Att nämnden genom delegation ger utbildningschefen rätt till att vara
firmatecknare för ansökan om EU-medel, exklusive jordbruksstöd,
enligt följande

Ärendenummer
C 13

Ärendebeskrivning

Firmateckningsrätt EU-medel

Lagrum, annan
referens
RS 2013/724 §86

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Anm.
kod

FC

Del

1

Bakgrund

Den utökade firmateckningsrätten som RS givit ekonomidirektören, och
beslutat om, beskrivs i dokumentet med rubrik "Beslutsattestanter för
regionövergripande verksamhet 2014". Där anges att ekonomidirektören
tecknar Region Gotlands firma i ett antal olika situationer. Bl.a. anges "ansöka
om EU-medel" som då enligt huvudrubriken ska omfatta
regionövergripande verksamhet.
Någon generell rätt att teckna firman för andra nämnders räkning kan inte
utläsas. En given firmateckningsrätt kan inte vidaredelegera utan det är
styrelsen som utser sin firmatecknare.
Beslut som GVN behöver ta för verksamheter som tillhör GVN
bestämmer också om hur delegationen ska utformas och om någon
särskild form av utökad "firmateckningsrätt" ska finnas.
Källa: e-post 140415, chefsjurist Jan Olsson samt ekonomidirektör Åsa Högberg

Firmateckningsrätten här avser ansökan om EU-medel som exempelvis
projektansökningar och liknande. Firmateckningsätten exkluderar ansökan om
jordbruksstöd.
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Besöksadress Regementsgatan 6

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Kommentar

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr Fel! Hittar inte referenskälla.

Region Gotland

Bedömning

Delegationen med dess verkställighet underlättar för verksamheten och
nämnden.

Alf Nilsson, Utbildningschef
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2 (2)

Ärendenr

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

1 (2)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 21 maj 2014

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Komplettering av delegationsordning firmateckningsrätt för ansökan om EU-medel,
jordbruksstöd
GVN § 38

Utbildningschefens förslag till beslut



Att nämnden genom delegation ger Gårdsmästare (Gå) vid Lövsta
landsbygdscentrum rätten till att vara firmatecknare för ansökan om
EU-medel här menat jordbruksstöd enligt följande

Ärendenummer
C 12

Ärendebeskrivning

Firmateckningsrätt EUmedel, jordbruksstöd

Lagrum, annan
referens
RS 2013/724 §86

Delegat /
beslutsfattare

Typ av
beslut

Anm.
kod

Gå

Del

1

Bakgrund

Den utökade firmateckningsrätten som RS givit ekonomidirektören, och
beslutat om, beskrivs i dokumentet med rubrik "Beslutsattestanter för
regionövergripande verksamhet 2014". Där anges att ekonomidirektören
tecknar Region Gotlands firma i ett antal olika situationer. Bl.a. anges "ansöka
om EU-medel" som då enligt huvudrubriken ska omfatta
regionövergripande verksamhet.
Någon generell rätt att teckna firman för andra nämnders räkning kan inte
utläsas. En given firmateckningsrätt kan inte vidaredelegera utan det är
styrelsen som utser sin firmatecknare.
Beslut som GVN behöver ta för verksamheter som tillhör GVN
bestämmer också om hur delegationen ska utformas och om någon
särskild form av utökad "firmateckningsrätt" ska finnas.
Källa: e-post 140415, chefsjurist Jan Olsson samt ekonomidirektör Åsa Högberg

GVN 2014-06-04
30/101

Besöksadress Regementsgatan 6

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Kommentar

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr Fel! Hittar inte referenskälla.

Region Gotland

Firmateckningsrätten här avser ansökan om jordbruksstöd som utförs med
hjälp av BankId, blanketter och avser exempelvis arealstöd, miljöstöd (betesoch ekostöd) samt suggpeng.
Bedömning

Delegationen med dess verkställighet underlättar för verksamheten och
nämnden.

Alf Nilsson, Utbildningschef
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Ärendenr GVN 2014/70

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2014-05-26

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Yrkesintroduktionsanställningar
GVN AU § 39
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15
RS § 133
RS AU § 136

Övervägande om yrkesintroduktionsanställningar
RS 2014/128 (RS 2012/317)
RS 2013-10-31, § 289
LK 2014-04-07

Utbildningschefens förslag till beslut



Utbildningschefen föreslår att Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN) skickar utbildningschefens
tjänsteskrivelse till regionstyrelsen.

Bakgrund

Regionstyrelsen har utan att remittera ärendet till GVN fattat beslutet att
överlämna ansvaret för yrkesintroduktionsanställningar till GVN. Uppdraget
till nämnden är att i en förstudie pröva möjligheten att stödja förvaltningar som
vill använda sig av yrkesintroduktionsanställningar. Samtidigt innefattar
regionstyrelsens beslut att stödja förvaltningarna i arbetet med att använda
yrkesintroduktionsutbildningar. En tolkning av dessa två beslutsformuleringar
skulle kunna vara en förstudie är onödig.
Regionstyrelsens tidigare beslut:
 Regionstyrelsen överlämnar till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att i en förstudie pröva möjligheten att stödja förvaltningar
som vill använda sig av yrkesintroduktionsanställningar.
 Regionstyrelsen uttalar vikten av att alla nämnder (förvaltningar)
utnyttjar systemet med yrkesintroduktionsanställningar.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2014/70

Region Gotland




Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att stödja
förvaltningarna i detta arbete.
Ärendet ska återrapporteras till budgetberedningen 2015.

GVN AU beslutade tidigare att:
 Ge Utbildningschefen i uppdrag att skriva en kompletterande
tjänsteskrivelse inför gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
sammanträde 2014-06-04.
Bedömning

Nämnden ser att det finns en naturlig koppling till arbetsmarknadsenhetens
arbete och ställer sig i sak positiv till att göra en förstudie hösten 2015. I
nämndens tolkning av vad en förstudie bör innehålla ingår bl.a. hur
verksamheten organisatoriskt kan kopplas till arbetsmarknadsenheten och vilka
nya resurser som kan komma att krävas för uppdraget.

Alf Nilsson
Utbildningschef
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Ärendenr RS 2014/128

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Therese Kullåker

Datum 7 april 2014

Regionstyrelsen

Övervägande om yrkesintroduktionsanställningar
Förslag till beslut

Regionstyrelsen överlämnar till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att i
en förstudie pröva möjligheterna att stödja förvaltningar som vill använda sig
av yrkesintroduktionsanställningar.
Bakgrund

Regionstyrelsen gav i november 2013 ledningskontoret i uppdrag att, i samråd
med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, påbörja planeringen med
att permanenta den verksamhet som bedrivs i projektet Ungdomskraft. I
uppdraget ska övervägas om insatser från Region Gotland kring exempelvis
yrkesintroduktionsanställningar skulle kunna bidra till minskad arbetslöshet
bland unga. (RS § 289). Ledningskontoret har valt att tolka detta som två olika
uppdrag och redovisar nedan synpunkter inom området
Yrkesintroduktionsanställningar.
Övergripande om yrkesintroduktionsanställningar- en ny väg till arbete för unga

Regeringen vill att övergången från utbildning till arbete ska fungera bättre och
det måste finnas fler vägar till jobb. Riksdagen har fattat beslut som möjliggör
införandet av ett ekonomiskt stöd för arbetsgivare som anställer unga på basis
av yrkesintroduktionsavtal.
Yrkesintroduktionsavtal är ett samlingsnamn för branschspecifika avtal om
anställningar för individer utan tidigare erfarenhet i yrket. En del av arbetstiden
används för utbildning och handledning och är därmed inte lönegrundande.
Samlad erfarenhet visar att en kombination mellan arbete och
utbildning/handledning är ett bra sätt för unga att komma in på
arbetsmarknaden.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/19

Region Gotland

Tecknade kollektivavtal

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har överenskommit i ett kollektivavtal
med arbetsgivarförbundet Pacta och Svenska kommunalarbetareförbundet om
två olika anställningsformer. Dessa är ”Bestämmelser för arbetstagare i
utbildnings- och introduktionsanställning”, BUI, samt ”Bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning”, BAL. Inom BUI syftar
avtalet till att erbjuda särskilda utbildnings- och introduktionsanställningar för
den som fullgjort vård- och omsorgsutbildning samt saknar relevant
arbetslivserfarenhet. Anställningen syftar till en tillsvidareanställning efter 12
månader. Anställningen innefattar arbete till 75% och handledning och
utbildning om 25% av en heltidstjänst. Inom BAL syftar avtalet till att erbjuda
arbetslivsintroduktionsanställningar i vård – och omsorgsverksamhet för
personer mellan 19-25 år som är arbetslösa och behöver en
arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden. Anställningen ger
möjlighet till utbildning och introduktion som ger den anställde bättre
förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden. Även denna
anställningsform innebär av en heltidstjänst 75 % arbete och 25 % handledning
och utbildning. En BAL-anställd anställs för viss tid i 12 månader.
Arbetsgivaren får för anställningarna ersättning motsvarande
arbetsgivaravgiften om 31,42 % samt en handledaravgift med 115 kr per dag.
Om yrkesintroduktionsanställningar inom Region Gotland

Ledningskontoret har fört dialog med flera förvaltningar för att undersöka
intresse och behov av anställningsformerna. Inom Socialförvaltningen
bedömer man att de flesta personer med vård- och omsorgsutbildning från
gymnasiet redan finns anställda inom regionen. Från socialförvaltningen finns
därför intresse av att rikta sig mot de personer som inte har utbildning från
vård- och omsorgsgymnasium. Socialförvaltningen uttrycker att det finns
behov och möjlighet att anställa ca 15 personer på en
yrkesintroduktionsanställning.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
och Serviceförvaltningen bedöms att dessa anställningsformer är mindre
intressanta ur kompetensförsörjningssynpunkt då ett övergripande arbete pågår
med att kompetenshöja inom olika yrken där det tidigare varit krav på
gymnasieutbildning men nu istället kräver högskoleutbildning.
Bedömning

Yrkesintroduktionsanställningar kan bidra till minskad arbetslöshet bland unga
men skulle också kunna vara ett sätt för Region Gotland att säkra sin egen
kompetensförsörjning, främst inom vård- och omsorgsområdet.
Ledningskontorets bedömning är dock att det antal personer som Region
Gotland kan anställa med yrkesintroduktionsanställning är relativt lågt och
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/19

Region Gotland

därmed har liten påverkan på arbetslösheten bland unga. Förutsättningarna
inom Region Gotland för att anställa ungdomar på en
yrkesintroduktionsanställning kan dock komma att ändras på sikt, och ett visst
kompetensbehov har också framhållits från Socialförvaltningen. De fyra
förvaltningar som ledningskontoret varit i kontakt med framhåller att om
yrkesintroduktionsanställningar ska fungera i praktiken krävs ett visst
övergripande strukturellt stöd. Det strukturella stödet kan exempelvis innebära
kontakt med Vård och omsorgscollege, som är den funktion som ska
godkänna handledning, utbildning och introduktionsinsatser samt se till att
lokala kollektivavtal tecknas, identifiera handledare och ta fram individuella
handlingsplaner.
Ledningskontoret föreslår, i samråd med Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, att man inom en förstudie som ska genomföras
inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen under hösten 2014,
utreder om och hur praktiksamordningen ”Steget” inom Enheten för
arbetsmarknad skulle kunna vara det övergripande strukturella stöd som
behövs för att hantera yrkesintroduktionsanställningar inom Region Gotland.
Förstudien syftar till att studera om och hur systemet inom Region Gotland
kan se ut för att öka individers möjlighet till arbete genom att komplettera
deras praktik med utbildning. Yrkesintroduktionsanställningar skulle kunna
vara ett av flera sätt för ”Steget” att arbeta på.

Ledningskontoret

Per Lindskog
regiondirektör
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Ånr

Region

20U -04- 2 9

Gotland

B661PM.GOTLAND

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15

Rs § 133
Au § 136

Övervägande om yrkesintroduktionsanställningar
RS 2014/128 (RS 2012/317)
• Regionstyrelsen 2013-10-31, § 289
• Ledningskontoret 2014-04-07

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen överlämnar till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att i en
förstudie pröva möjligheten att stödja förvaltningar som vill använda sig av yrkesintroduktionsanställningar.

•

Regionstyrelsen uttalar vikten av att alla nämnder (förvaltningar) utnyttjar systemet
med yrkesintroduktionsanställningar.

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att stödja förvaltningarna i
detta arbete.

•

Ärendet ska återrapporteras till budgetberedningen 2015.

Regionstyrelsen gav i oktober 2013 ledningskontoret i uppdrag att, i samråd med
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, påbörja planeringen med att permanenta den
verksamhet som bedrivs i projektet Ungdomskraft. I uppdraget ska övervägas om
insatser från Region Gotland kring exempelvis yrkesintroduktionsanställningar skulle
kunna bidra till minskad arbetslöshet bland unga. Detta skulle avrapporteras till
budgetarbetet, 2015.
Ledningskontoret har valt att tolka detta som två olika uppdrag och behandlar här området
yrkesinteoduktionsanställningar (projektet Ungdomskraft behandlas i annat ärende).
Ledningskontoret föreslår att man i samråd med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen genomför en förstudie under hösten 2014.1 denna ska utredas om och
hur praktiksamordningen "Steget" inom Enheten för arbetsmarknad skulle kunna vara
det övergripande strukturella stöd som behövs för att hantera yrkesintroduktionsanställningar inom Region Gotland.
Förstudien syftar till att studera om och hur systemet inom Region Gotland kan se ut
för att öka individers möjlighet till arbete genom att komplettera deras praktik med
utbildning. Yrkesintroduktionsanställningar skulle kunna vara ett av flera sätt för
"Steget" att arbeta på.
forts.
\ Justerande:
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i Utdragsbestyrkande:

Region

Gotland
Regionstyrelsen 2014-04-22

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15

Rs § 133 forts.
Au § 136

Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att en förstudie genomförs
som prövar möjligheten att stödja förvaltningar som vill använda sig av
yrkesintroduktionsanställningar.
Yrkande
• Lars Thomsson (C) yrkade att regionstyrelsen uttalar vikten av att alla nämnder
(förvaltningar) utnyttjar systemet med yrkesintroduktionsanställningar. Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att stödja förvaltningarna i detta arbete.
Ärendet ska återrapporteras till budgetberedningen 2015.
Ordföranden ställde proposition på Lars Thomssons tilläggsyrkande och fann att det
hade bifallits.
Expedieras:

Alla nämnder
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

j Utdragsbestyrkande:
^-"v

\

V
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Ärendenr GVN 2014/76

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Version 2
Datum 27 maj 2014

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yrkeshögskoleutbildningar
GVN § 40

Utbildningschefens förslag till beslut



Att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) beslutar att ge
förvaltningen i uppdrag att på nytt ansöka om yrkeshögskoleutbildningarna:
o Entreprenör fårproduktion
o Produktions/underhållstekniker med inriktning mot bl.a.
cementindustrin



Att GVN tillskriver regionstyrelsen med en begäran att regionstyrelsen
eller regionfullmäktige inför det fortsatta arbetet med yrkeshögskoleutbildningar fastställer ett inriktnings- och strategidokument.

Bakgrund
Tidigare ansökningar om yrkeshögskoleutbildningar

Region Gotland hade inför ansökningsomgången hösten 2012 inlämnat tre
ansökningar till myndigheten för yrkeshögskolan. Två ansökningar avsåg nya
utbildningar (en inom fårskötsel med koppling till entreprenörskap och en
inom datorgrafik/animation för film och spel ), medan den tredje avsåg fortsatt
antagning till yrkeshögskoleutbildningen i vindkraftteknik, som bedrivits sedan
hösten 2011. Region Gotland fick avslag på samtliga. Med anledning av detta
inbjöds myndigheten för yrkeshögskolan till ett möte kring Gotlands förutsättningar att bedriva yrkeshögskoleutbildningar (inbjudan, se bilaga). Efter genomfört möte med myndigheten för yrkeshögskolan ansökte Region Gotland
om att få anordna en yrkeshögskoleutbildning för vindkraft- och produktions/underhållstekniker. Också denna ansökan avslogs.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2014/

Region Gotland

Beslut om förnyad ansökan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar i strategisk plan och budget att man avser att gå in med en förnyad ansökan för entreprenör fårproduktion och vindkraft- och produktions/innehållstekniker. näringen.
Regionen ser ett behov av utbildning med en bredare bas än den nuvarande
vindkraftsutbildningen erbjuder. Arbetsmarknadens behov av vindkraftskompetens täcks relativt fort men det finns stor efterfrågan av kompetens som
skulle kunna tillgodoses vid en modifiering av befintlig YH- utbildning inom
vindkraft. På sikt ser vi stora pensionsavgångar inom flera områden och en
breddning av befintlig vindkraftsutbildning skulle kunna täcka ett stort nuvarande och kommande behov av byggledare och servicetekniker. Den kompetens som kommer att efterfrågas är teknisk grundkompetens, arbetsledare inom
området, servicetekniker och produktionstekniker, behov av ”mellaningenjörer” uttrycks också.
Det fortsatta arbetet med yrkeshögskoleutbildningar

Från 1 juli 2014 har Kompetenscentrum Gotland1 ansvaret för att utveckla och
samordna arbetet med yrkeshögskoleansökningar. För att kunna ta det ansvaret
anser GVF att det krävs någon form av politiskt dokument som fastställer strategier och inriktning för det fortsatta arbetet. Inför det fortsatta arbetet är det
också viktigt att:



Innebörden i Kompetenscentrum Gotlands ansvar tydliggörs.
Identifiera resursåtgången för ett sådant ansvarstagande.

Utifrån hittillsvarande svårigheter att få egna yrkeshögskoleutbildningar är det
förvaltningens uppfattning att det fortsatta arbetet också och kanske framförallt bör inriktas mot ett samarbete med andra regioner och utbildningar som
kan bedrivas på distans alternativ halvdistans.

Alf Nilsson
Utbildningschef

Bilaga

Inbjudan till myndigheten för yrkeshögskolan

1
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Datum 5 februari 2013

Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 Västerås

Inbjudan till möte kring Gotlands förutsättningar att
bedriva utbildningar inom yrkeshögskolan
Region Gotland hade inför ansökningsomgången hösten 2012 inlämnat tre
ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan. Två ansökningar avsåg nya
utbildningar (en inom fårskötsel med koppling till entreprenörskap och en
inom datorgrafik/animation för film och spel ), medan en ansökan gällde
fortsatt intag till yrkeshögskoleutbildningen i vindkraftteknik som drivs av oss
sedan hösten 2011. Vi fick avslag på samtliga.
I avslaget för de nya ansökningarna hänvisar ni till att utbildningarna inte
uppfyller de gällande kraven utifrån att arbetsmarknadens behov av
yrkesrollen/kompetensen är otillräcklig, att kunskaperna som utbildningen ger
inte väsentligt bygger vidare på de kompetenser med mera som elever får på
nationella program i gymnasieskolan samt att det teoretiska djupet saknas. För
utbildningen i vindkraftteknik är argumenten att efterfrågan av studerande i
andra regioner är starkare och att yrkesanalyser visar att efterfrågan på
arbetskraft är större i andra regioner.
Vår slutsats utifrån detta är att Gotland även fortsättningsvis kommer att ha
svårigheter att få ansökningar beviljade även om dessa kvalitetsmässigt
uppfyller myndighetens krav. Vi ställer oss också frågande till hur myndigheten
resonerar kring arbetsmarknadens behov regionalt kontra nationellt. En tredje
fundering gäller myndighetens ansvar för att tillgodose en regional balans vid
beslut om yrkeshögskoleutbildning.
Beträffande YH-utbildningen i vindkraftteknik erbjuder Gotland idag en
utbildning med hög kvalitet och stark näringslivsanknytning. Utbildningen är
uppskattad av de studerande och vi kan konstatera att arbetsmarknadens
intresse för våra studerande sträcker sig över hela landet. Gotland är den
kommun som producerar mest vindkraftsgenererad el per invånare i landet. Vi
kan också konstatera att det genom myndighetens beslut kommer att saknas
utbildningar i den sydöstra halvan av Sverige.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

Utifrån ett regionalpolitiskt perspektiv anser vi att Gotland är diskriminerat
genom de beslut som myndigheten har fattat. Gotland har för närvarande 70
beviljade utbildningsplatser inom yrkeshögskolan, men i praktiken finns
pågående utbildning motsvarande 40 platser. Den 1 juli 2013 finns endast 20
platser inom yrkeshögskolan på Gotland och den 1 juli 2014 kommer 0 platser
att finnas på ön.
En jämförelse med andra län visar tydligt att Gotland ligger i strykklass.
Blekinge har 647 utbildningsplatser (102 platser per 1000 invånare) och
Västernorrland har 1787 beviljade platser (132 platser per 1000 invånare).
Detta kan jämföras med Gotlands 12 platser per 1000 invånare, som inom ett
år kommer att vara 0.
Sammanfattningsvis upplever vi att Gotlands speciella situation med små och
sårbara arbetsmarknader, bristande rörlighet bland de studerande och kraven
på att ansökningarna ska omfatta tydligt avgränsbara yrkesområden
sammantaget innebär svårigheter att få ansökningar beviljade. Detta kan i
förlängningen leda till att den gotländska arbetsmarknadens tillgång till
kvalificerad arbetskraft minskar. Vi riktar därför en särskild inbjudan till
företrädare för Myndigheten för yrkeshögskolan att tillsammans med Region
Gotland diskutera förutsättningarna för kommande ansökningar om
utbildningar förlagda till Gotland.
Med vänlig hälsning

Åke Svensson
Regionstyrelsens ordförande
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Jan Holmquist
Utbildningschef

Ärendenr GVN 2014/75

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 8 maj 2014

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Upphandling av inredningsarkitekt Sävehuset
Utbildningschefens förslag till beslut



Ge TKF i uppdrag att upphandla inredningsarkitekt för Sävehuset
enligt nedan.

Bakgrund och överväganden

Projektering och ombyggnad av Sävehuset med aula har tidigare beslutats av RS.
Vad som ingår i detta projekt utöver själva byggnaden framgår av en s.k.
gränsdragningslista som uppgjorts mellan GVF, BUF och TKF. Denna
gränsdragningslista reglerar vad som ingår i projektet, vad som är TKF:s ansvar
och vad som är verksamhetens ansvar.
Den inredning som krävs för att vi ska få ett fungerande skolhus är inte
budgeterat. Därför önskar vi att TKF får ett uppdrag enligt nedan.
Specificering av uppdrag

Att TKF får i uppdrag att upphandla följande tjänster:
• Kvalificerad inredningsarkitekt för att skapa ett genomarbetat och
funktionellt förslag för att skapa ett modernt skolhus.
•

Resultatet av arkitektens uppdrag ska vara:
• Ett förslag på inredning av Sävehuset
• Ritning på salar och gemensamhetslokaler med föreslagen
inredning
• Inventarielista med kostnadsuppskattning för inköp

Hänsyn ska tas till befintliga inventarier som är lämpliga att återanvända.
Inventering av befintliga inventarier görs av GVF och Kulturskolan. Förslaget
skall presenteras senast 2014-09-01.
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Inventarierna ska uppfylla alla krav som projektet har i övrigt på Sävehuset som
planeras uppnå s.k. guldstatus enligt Swedish green Councils kriterier. Detta
innebär bl.a. anpassning för olika former av funktionshinder, enkelt underhåll och
rengöring samt energieffektivitet.

Budget upphandling

TKF:s upphandlingsarbete:
 Underlag för upphandling
 Utvärdering av anbud
 Upprättande av avtal med vald leverantör
Kostnad ca 45 tkr.
Inredningsarkitektens arbete



Förvaltningen avser återkomma till AU med en uppskattning av
kostnaden för inredningsarkitektens uppdrag.

Alf Nilsson
Utbildningschef
Rolf Andersson
Handläggare

GVN 2014-06-04
44/101

2 (2)

Ärendenr:

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Kvalitetsrapport 6
– personalrelaterade styrtal

GVN 2014-06-04
45/101

GVN 2013/94

Datum 2014-05-26

Besöksadress Regementsgatan 6

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-gvf@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/gvf

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

Innehållsförteckning
1

Inledning och sammanfattning ............................................................................1
BAKGRUND............................................................................................................................................................ 1
ÖVERGRIPANDE SYFTE ....................................................................................................................................... 1
VISIONER OCH VERKSAMHETSIDÉ .................................................................................................................... 1
1.3.1
Övergripande vision........................................................................................................................................ 1
1.3.2
Verksamhetsidé ............................................................................................................................................. 2
1.4 GRUNDFAKTA OM VERKSAMHETEN ................................................................................................................. 2
1.5 UTBILDNINGSCHEFENS SAMMANFATTANDE BEDÖMNING .......................................................................... 2
1.5.1
Utveckling sedan förra året ............................................................................................................................ 2
1.5.2
Förbättringsområden ...................................................................................................................................... 2
2
Uppföljning av nämndens styrkort .......................................................................4
2.1 EKONOMI .............................................................................................................................................................. 4
2.1.1
E5. Göra ekonomin känd för samtliga medarbetare och ta vara på medarbetarnas idéer................................ 4
2.2 MEDARBETARE/LEDARE .................................................................................................................................... 4
2.2.1
M1. Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet, effektivitet och
arbetsglädje .................................................................................................................................................... 4
2.2.2
M2. Stärka kompetensförsörjning på kort och lång sikt ................................................................................ 6
2.2.3
M3. Säkra likabehandling ............................................................................................................................ 7
2.2.4
M4. Ge möjlighet till målinriktad, individuell och relevant kompetensutveckling ............................................ 7
2.2.5
M5. Ökad rörlighet ....................................................................................................................................... 8
2.2.6
M6. Stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet ....................................................................................... 9

GVN 2014-06-04
46/101

1.1
1.2
1.3

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

1

Inledning och sammanfattning

1.1 Bakgrund
Föreliggande rapport är den femte kvalitetsrapporten för verksamhetsåret 2013/2014 som en led i
utvecklingen av kvalitetssystemet inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, GVF. Skollagen kräver att varje huvudman bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamhetens resultat
redovisas och analyseras samt att åtgärder vidtas i syfte att utveckla verksamheten.
Samtliga dessa rapporter ersätter den kvalitetsredovisning som kommunen och enskilda skolor
tidigare varit skyldiga att redovisa. De främsta fördelarna med det nya redovisningssystemet är att
data är aktuella genom att de redovisas löpande, att förutsättningar finns att upprätta handlingsplaner med hög aktualitet samt att politiker, skolor och allmänhet får mer koncentrerade rapporter
med avseende på innehåll.

1.2 Övergripande syfte

Figur 1-1: Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet och därmed kvalitetsrapporteringen syftar till att kontinuerligt




Bedöma resultat och måluppfyllelse
Utveckla arbetsprocesser – genomförandet
Identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen

Skolan skall vidta lämpliga åtgärder utifrån en kartläggning som identifierar områden som är särskilt
angelägna att förbättra för att nå högre måluppfyllelse. För att förbättringarna skall bestå och kvaliteten höjas skall utvecklingen följas över tid.

1.3 Visioner och verksamhetsidé
1.3.1 Övergripande vision
”Gotland är östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt
och fylld av livslust.” (Vision Gotland 2025)
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1.3.2 Verksamhetsidé
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) ansvarar för att höja utbildningsnivån genom att
erbjuda ett brett och kvalitativt utbildningsutbud för ungdomar och vuxna på Gotland. Utbildningarna bedrivs i samverkan med olika utbildningsanordnare och arbetsmarknaden. Utbudet är anpasssat till individens och samhällets behov och präglas av valfrihet, jämlikhet och mångfald.
Genom inspirerande och kunniga pedagoger erbjuds de studerande en lärmiljö som präglas av
glädje och lust att lära. GVN vill bidra till att flera vill komma till Gotland och stanna här. GVN
ansvarar för uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheterna i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och folkhögskola.

1.4 Grundfakta om verksamheten
Den kommunala gymnasieskolan erbjuder under läsåret 2013/2014 i årskurs ett 16 nationella program och ett program med egna examensmål organiserade på tre skolenheter. Dessa är Christopher
Polhemgymnasiet (CPG), Elfrida Andréegymnasiet (EAG) och Richard Steffengymnasiet (RSG).
Samtliga introduktionsprogram erbjuds. Det kommunala informationsansvaret, som avser verksamhet riktad mot ungdomar som inte finns inskrivna i gymnasieskolan, är organiserat i ett speciellt
projekt; Ungdomskraft.
Den kommunala vuxenutbildningen, Komvux Gotland, omfattar grundläggande vuxenutbildning,
svenskundervisning för invandrare (SFI) och gymnasial vuxenutbildning samt externt upphandlade
utbildningar (yrkesutbildningar och distansutbildningar) för vuxna.
Gotlands Folkhögskola bedriver verksamhet i Hemse och Fårösund som förutom den allmänna
linjen inriktas mot bl.a. musik, foto, skrivare, textil och film.
Lövsta landsbygdscentrum bedriver ett skoljordbruk med växtodling och många djur. Här odlas
exempelvis gamla sorter som speltvete, men också traditionellt spannmål, raps och vall.

1.5 Utbildningschefens sammanfattande bedömning
1.5.1 Utveckling sedan förra året
Positivt är att medarbetas samlade bedömning av ledarskapet i förvaltningen överstiger förra årets
resultat och dessutom ytterligare ökar avståndet till Region Gotlands resultat. Så var inte fallet 2009
och 2011, men det är glädjande att två år i rad se goda resultat avseende målområdet ”Ledarskap”.
Särskilt glädjande är det med tanke på de processer avseende verksamhetsexpansion, förändrat
utbildningsutbud och omorganisation förvaltningen genomgår.
Rutiner avseende medarbetar- och lönesamtal verkar ha satt sig och resultatet från medarbetarenkäten avseende genomförda medarbetarsamtal, 95 procent, är mycket gott och kan ses som ett kvitto
på väl utfört arbete.
Målen relaterade till kompetensutveckling av ledarna behåller sin tendens att uppfyllas. En majoritet
av ledarna har nu genomgått utbildningen ”Coachande ledarskap” och när det gäller den statliga
rektorsutbildningen följer utvecklingen styrkortets intentioner.
1.5.2 Förbättringsområden
Fortfarande verkar det finnas utrymme för ökad tydlighet avseende medarbetarnas individuella
kompetensutvecklingsplaner. Differensen mellan medarbetarnas upplevelse jämfört med ledarnas
uppfattning minskar och är nu inte långt ifrån Region Gotlands resultat. Resultatet, 53 procent, är
dock en bit ifrån styrkortets mål på 90 procent. Arbetet bör inriktas mot att det för alla parter framgår tydligt när kompetensutvecklingsplanen utarbetas eller stäms av.
Andelen enheter som rapporterar att kompetensutvecklingsinsatser under 2013 riktats mot hållbar
utveckling ökar, men utan fastställt mål är det svårt att bedöma om detta är ett utvecklingsområde
eller om utfallet är rimligt. Samtliga enheter kan inte varje år avsätta kompetensutvecklingsresurser
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inom ett och samma område, varför ett hundraprocentigt utfall är orimligt. Detta under förutsättning att området inte är högprioriterat med speciellt fokus.
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2

Uppföljning av nämndens styrkort

I det följande redovisas utfallet avseende de styrkortsmål rapporten omfattar. Redovisningen sker i
förenklat i ”trafikljusform” med detaljerad information i direkt anslutning (i förekommande fall).
Nivåer:
Målnivå uppnådd
Nära målnivå
Målnivå ej uppnådd
Mätning ej utförd

2.1 Ekonomi
2.1.1

E5. Göra ekonomin känd för samtliga medarbetare och ta vara på
medarbetarnas idéer

E5.1 Ekonomisk information på APT
Mål:
E5.1.1 Tre gånger per år (delårsrapporter och bokslut)

CPG

EAG

RSG

Komvux

FHS

Lövsta

Samtliga enheter utom en rapporterar att ekonomisk information lämnas på APT i samband med
delårsrapporter och bokslut. På Lövsta lämnas ekonomisk information, men inte rutinmässigt i
samband med delårsrapporter och bokslut.

2.2 Medarbetare/ledare
2.2.1

M1. Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet, effektivitet och arbetsglädje

M1.1 Målområde ”Ledarskap” i medarbetarenkäten
Mål:
M1.1.1 Minst i nivå med Region Gotland enl. medarbetarenkät

CPG

EAG

RSG

Komvux

FHS

Lövsta

Region Gotland hade 2013 på målområdet ”Ledarskap” i medarbetarenkäten ett samlat betyg på
4,0. GVF:s värde var 4,2. Fördelning och utfall över tid är enl. följande:
2013

2012

2011

2010

CPG

4,1

4,0

3,4

3,6

3,6

EAG

4,2

3,8

3,4

3,9

3,6

RSG

4,0

4,1

3,8

4,2

4,0

Enhet

2009

Komvux

4,4

4,4

4,0

4,3

4,4

FHS

4,2

4,2

3,9

4,0

4,1

Lövsta

4,2

4,1

4,0

4,1

3,9

GVF totalt

4,2

4,1

3,7

3,9

3,8

Region Gotland

4,0

4,0

3,8

3,9

3,9

Här måste dock klargöras att medarbetarenkätens frågor inom området ledarskap förändrats genom
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åren. Mellan 2010 och 2011 tillkom två frågor. Mellan 2011 och 2012 finns bara en fråga gemensam. Detta gör att resultatet, framför allt mellan 2011 och 2012, inte är jämförbart.

M1.2 Andel medarbetare som haft medarbetarsamtal
Mål:
M1.2.1 Minst 90 % enl. medarbetarenkät
M1.2.2 100 % enl. verksamhetsrapport

CPG

EAG

RSG

Komvux

FHS

Lövsta

Enligt medarbetarenkäten är den upplevda förekomsten av medarbetarsamtal på förvaltningsnivå
95 %. Fördelning och utfall över tid är enl. följande:
Enhet

2013

2012

2011

2010

2009

CPG

99 %

84 %

94 %

76 %

83 %

EAG

88 %

90 %

94 %

84 %

91 %

RSG

98 %

89 %

98 %

94 %

93 %

Komvux

96 %

85 %

95 %

95 %

100 %

FHS

90 %

93 %

92 %

92 %

83 %

Lövsta

100 %

100 %

80 %

56 %

74 %

GVF totalt

95 %

89 %

94 %

85 %

87 %

Region Gotland

90 %

90 %

86 %

85 %

87 %

Samtliga chefer rapporterar att medarbetarsamtal hållits med samtliga medarbetare.
Resultatet från medarbetarenkäten på förvaltningsnivå är det högsta under perioden 2009-2013.

M1.3 Andel medarbetare som haft lönesamtal i samband med senaste lönerevisionen
Mål:
M1.3.1 Minst 90 % enl. medarbetarenkät
M1.3.2 100 % enl. verksamhetsrapport

CPG

EAG

RSG

Komvux

FHS

Lövsta

Frågan om lönesamtal har utgått ur medarbetarenkäten fr.o.m. 2012 varför redovisat resultat endast
är rapporter från rektorerna (M1.3.2). Målet M1.3.1 måste ändras vid kommande revidering av styrkortet.
Kravet på lönesamtal tas upp i samband med avstämningar med respektive fackförbund efter löneöversyn och resultatet är ”OK” för GVF:s del.
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M1.4 Genomförande av APT
Mål:
M1.4.1 Minst 90 % enl. medarbetarenkät
M1.4.2 100 % enl. verksamhetsrapport

CPG

EAG

RSG

Komvux

FHS

Lövsta

Frågan om APT har utgått ur medarbetarenkäten fr.o.m. 2012 varför redovisat resultat endast är
baserat på rapporter från cheferna vid uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (M1.4.2).
Målet M1.4.1 måste ändras vid kommande revidering av styrkortet.

M1.5 Andel ledare som genomgått utbildningen ”Coachande ledarskap”
Mål:
M1.5.1 100 %

CPG

EAG

RSG

Komvux

FHS

Lövsta

Av de tolv tillsvidareanställda cheferna har nu åtta genomgått utbildningen ”Coachande ledarskap”.

M1.6 Andel skolledare som genomgått den statliga rektorsutbildningen
Mål:
M1.6.1 100 % (efter fyra år i tjänst)

CPG

EAG

RSG

Komvux

FHS

Av de sju skolledare som varit i tjänst mer än fyra år har fyra genomgått den statliga rektorsutbildningen. En har påbörjat och två har inte påbörjat utbildningen.
Av de fyra skolledare som inte varit i tjänst i fyra år har två påbörjat utbildningen. De två som inte
har påbörjat utbildningen är inte tillsvidareanställda.
Sammanfattningsvis har sju av nio tillsvidareanställda skolledare (oavsett tid i tjänst) antingen fullföljt eller påbörjat den statliga rektorsutbildningen.
2.2.2

M2. Stärka kompetensförsörjning på kort och lång sikt

M2.1 Deltagande i statliga kompetensutvecklingssatsningar
Mål:
M2.1.1 Högt deltagande där möjlighet finns

Under 2013/2014 deltar lärare i gymnasieskolan i den statliga satsningen Matematiklyftet som är en
fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse genom
att stärka kvaliteten i undervisningen.
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M2.2 Kompetensutvecklingsplan på förvaltningsnivå
Mål:
M2.2.1 Skall vara upprättad

Kompetensutvecklingsplan på förvaltningsnivå är upprättad.

M2.3 Andel lärare behöriga för den undervisning de i huvudsak bedriver
Mål:
M2.3.1 Minst 95 % på högskoleförberedande program
M2.3.2 Minst 70 % på yrkesprogram

CPG

EAG

RSG

Med den information som finns tillhanda uppnås målet. Med gymnasiereformen 2011 tillkom ämnen där behörighetskraven inte är kända och/eller klarlagda, t.ex. sociologi, media och juridik. Ytterligare en faktor som påverkar utfallet är i vilken mån formuleringen ”huvudsakligen bedriver”
slår igenom i tjänstefördelningen. Alla medarbetare har inte fått sin lärarlegitimation än, varför bedömningen kan bli säkrare i framtiden.
2.2.3

M3. Säkra likabehandling

M3.1 Uppfyllandegrad av mål i jämställdhetsplan
Mål:
M3.1.1 Nollbas

Jämställdhetsplanen innehåller mål som inte är unika för planen i sig, t.ex. mål i styrkortet. Plan
finns upprättad och uppföljning sker, men inte av planen som sådan. Mätningen och målet bör
revideras i kommande styrkort.
2.2.4

M4. Ge möjlighet till målinriktad, individuell och relevant kompetensutveckling

M4.1 Andel medarbetare med kompetensutvecklingsplan
Mål:
M4.1.1 Minst 90 % enl. medarbetarenkät
M4.1.2 100 % enl. verksamhetsrapport

CPG
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Enligt medarbetarenkäten är andelen som svarat positivt (4 eller 5) på frågan ”I mitt senaste medarbetarsamtal planerade vi gemensamt min kompetensutvecklingsplan” 53 %. För Region Gotland
totalt är motsvarande värde 57 %. Fördelning och utfall över tid är enl. följande:
Enhet

2013

2012

2011

2010

2009

CPG

56 %

35 %

26 %

14 %

16 %

EAG

44 %

25 %

25 %

26 %

45 %

RSG

43 %

62 %

57 %

33 %

24 %

Komvux

69 %

90 %

38 %

47 %

85 %

FHS

52 %

53 %

40 %

31 %

38 %

Lövsta

67 %

70 %

30 %

12 %

15 %

GVF totalt

53 %

47 %

36 %

23 %

30 %

Region Gotland

57 %

56 %

47 %

43 %

41 %

Jämförelsen med tidigare år måste göras med viss försiktighet dels beroende på frågeformuleringen
och dels beroende på svarsalternativen. 2009-2011 löd frågan ” Jag har tillsammans med min chef
tagit fram en kompetensutvecklingsplan för mig” och svarsalternativen var ja eller nej. 2012 formuleras frågan ”I mitt senaste medarbetarsamtal planerade vi gemensamt min kompetensutvecklingsplan” och svarsalternativen var en gradering 1-5 där alternativen 4 och 5 anses positiva. Frågan är
om steget på elva procentenheter för GVF och nio procentenheter för Region Gotland (mellan
2011 och 2012) är beroende på ökad förekomst av kompetensutvecklingsplaner eller annan frågeformulering och andra svarsalternativ?
Under perioden 2012-2013 syns dock ingen positiv utveckling totalt sett. På enhetsnivå finns såväl
förändringar i båda riktningar som oförändrat resultat.

M4.4 Genomförda kompetensutvecklingssatsningar i hållbar utveckling
Mål:
M4.4.1 Nollbas

CPG

EAG

RSG

Komvux

FHS

Lövsta

CPG, FHS och Lövsta rapporterar att kompetensutveckling avseende hållbar utveckling bedrivits
under 2013.
2.2.5

M5. Ökad rörlighet

M5.1 Andel medarbetare som upplever att de har utvecklingsmöjligheter i arbetet
Mål:
M5.1.1 Minst 0,2 högre än föregående år enl. medarbetarenkät

Mätning är inte utförd då frågan utgått ur medarbetarenkäten fr.o.m. 2012. Mätningen och målet
bör utgå vid nästa styrkortsrevision.
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M5.2 Andel medarbetare som upplever att de har de karriärmöjligheter de önskar inom
Region Gotland
Mål:
M5.2.1 Minst 0,1 högre än föregående år enl. medarbetarenkät

CPG

EAG

RSG

Komvux

FHS

Lövsta

GVF totalt når 2013 ett värde av 2,9 (skala 1-5) jämfört jfr med 2,7 år 2012. Målet nås alltså. Fördelning och utfall över tid är enl. följande:
Enhet

2013

2012

2011

2010

2009

CPG

2,7

2,5

2,2

2,6

2,7

EAG

2,8

2,5

2,4

2,6

2,7

RSG

2,9

2,4

2,8

2,8

2,8

Komvux

2,8

3,1

3,0

3,6

4,1

FHS

3,0

3,1

2,9

3,0

2,6

Lövsta

3,5

3,4

3,3

3,5

2,5

GVF totalt

2,9

2,7

2,6

2,8

2,7

Region Gotland

3,1

2,9

2,8

2,8

2,8

Ökningen kan härledas till gymnasieskolorna och Lövsta landsbyggdscentrum, där samtliga enheter
ökar med mer än 0,1. Komvux och FHS backar något, men deras resultat ligger i nivå med övriga.
Även om målet att öka minst 0,1 jämfört med föregående år uppnås gott och väl, får resultatet 2,9
anses vara i lägsta laget.
2.2.6

M6. Stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet

M6.2 Genomförda lektionsbesök
Mål:
M6.2.1 Lektionsbesök redovisas (verksamhetsrapport)

CPG

EAG

RSG

Komvux

FHS

Samtliga enheter god förekomst och struktur avseende lektionsbesök.
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Delårsrapport mars 2014
Prognos för hela regionen
Prognos för nämnderna
Budget 2013

+3 mnkr
-3 mnkr
+3 mnkr

Investeringsprognos
Budget för 2014 inkl komplettering

438 mnkr
526 mnkr

Förslag till beslut:
•
•
•

•

Nämndernas ekonomiska resultat ska vara positivt i jämförelse med budget vid årets slut
Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar.
Regionstyrelsen/ledningskontoret ska föra en löpande dialog med hälso- och
sjukvårdsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om möjligheterna att
uppnå ekonomisk balans vid årets slut.
Regionstyrelsens förvaltningar får i uppdrag att återkomma till delårsrapport 2 med förslag
på hur beslutade besparingar genom effektivare lokalanvändning och effektivare
fordonsanvändning kan verkställas.
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Delår 1 2014
Nämndernas resultat
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-80
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Driftbudget 2015

Utgångsläge ett resultat på 52 mnkr
Avsatt i planen fanns medel för
resursfördelningsmodell, interna
prisjusteringar och kompensation för
indexhöjning av externa avtal samt
personalkostnadsökningar på
sammanlagt ca 130 mnkr
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Driftbudget, förslag
Resultat före beredningen (mnkr)

2015
52,0

Justeringar
Avsatt för pris- och löneökning samt resursfördelningsmodell

129,6

Utnyttjat för pris- och löneökning samt resursfördelningsmodell

-124,7

Varav
Personalkostnadsökningar 2%

-52,0

Satsning jämställda löner 0,5%

-13,0
13,0

Interna prisjusteringar SF
Interna prisjusteringar internhyra 1%
Interna prisjusteringar SBF-TKF

-7,3
-4,7
-2,5

Externa avtal
Externa avtal
Externa avtal
Externa avtal
Externa avtal
Externa avtal
Externa avtal

-0,2
-0,3
-0,5
-4,2
-0,8
0,8
-6,2
-4,0

RS
TN
KFN
BUN
GVN
SON
HSN

Resursfördelningsmodell
Resursfördelningsmodell
Resursfördelningsmodell
Resursfördelningsmodell

BUN
GVN
SON
HSN

Driftbudget, förslag
forts
Justeringar

-5,1
3,9
-11,8
-16,0

2015
52,0

Avsatt för pris- och löneökning samt resursfördelningsmodell

129,6

Utnyttjat för pris- och löneökning samt resursfördelningsmodell

-124,7

Ramtillskott

RS Driftbidrag Inspiration Gotland

-0,7
-0,1
01
-1,0

TN Räddningstjänst

-4,0

TN Parker inkl Botaniska trädgården

KFN Delårseffekt drift sporthall

-0,5
-1,5
-0,5
-0,4
-5,0

KFN/GVN Filmsatsning

-0,3

BUN IT i skolan

-1,0

GVN Ungdomskraft

-1,5
15

GVN Delårseffekt flyktingmottagande

-1,0

RS Förändrade arvoden nämnder
RS HBTQ

TN Kollektivtrafik, stomlinjer
TN Städning stränder
KFN Bergmancenter

GVN Arbetsmarknadsansvar

-0,7

GVN Livskraft

-0,8

GVN Naturbruk Lövsta

-1,5

SON Placerade och socialt utsatta barns skolgång, BARNSAM

-1,5

SON Sommarjobb
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-1,0

HSN Nya avtal samt momsbeslut

-11,4

HSN Generellt ramtillskott

-10,0

Justerat resultat

12,5

3

2014-05-14

Investeringsbudget mnkr

2014

inkl
komplbudget

Budget 2015

(beslut RF nov 2013)

Justerat
Budgetförslag
budgetförslag
2016
2015

33,6

16,1

16,1

varav IT

29,9

16,0

16,0

20,0

RS/Serviceförvaltning

25,8

2,0

4,9

10,0

RS/Ledningskontor

20,1

23,2

Se nedan

2,9

8,0

335,2

166,6

184,5

166,1

49 4
49,4

30 0
30,0

35 0
35,0

40 0
40,0

58,4
139,5
2,0

65,0
21,0
2,0

78,5
21,0
2,0

82,5
0
2,0

0,2

0,2

0,2

0,2

1,2

1,0

1,0

1,0

38,0

8,5

30,7

35,0

30,2

Se nedan

20,7

25,0

37,7

131,5

131,5

105,3

34,5

128,0

128,0

102,0

6,0

5,0

7,5

15,0

varav lokalförsörjningsplan

25,0

Se nedan

2,5

9,0

Hälso- och sjukvårdsnämnden

45,8

21,0

44,0

38,5

varav lokalförsörjningsplan

25,0

Se nedan

23,0

12,0

422,4

393,2

varav lokalförsörjningsplan
Tekniska nämnden
varav lokalförsörjningsplan
lokalförsörjningsplan, fastighet
varav affärsdrivande
varav pågående byggnationer
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
varav lokalförsörjningsplan
Gymnasie och
Gymnasievuxenutbíldningsnämnden
varav lokalförsörjningsplan
Socialnämnden

40,0

Lokalförsörjningspott att fördela 2015

Total investeringsbudget

525,6

393,9

Större investeringsprojekt enligt
förslag 2015
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IT-investeringar
IT
investeringar

16 mnkr

Investeringar i egna
fastigheter

35 mnkr

Lokaler gymnasieskolan

128 mnkr

VA-utbyggnad inkl avfall

78,5 mnkr

4

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handläggare Jimmy Söderström
Handlingstyp Månadsrapport
Datum 15 maj 2014

Ekonomiskt läge, avser perioden januari-april
Efter uppföljning, genomlysning av utfallet, finns inga tecken på att prognosen
förändras, utan prognosen på -650 tkr kvarstår. Ungdomskraft kan förbättra sin
prognos om medel från ESF erhålls för en förlängning av projektet, definitivt besked
om detta erhålls de närmaste veckorna. En viss osäkerhet finns angående de
interkommunala ersättningarna för de elever som studerar i annan kommun, tidigare
lämnad prognos bör ändock hålla. Utbetalningar till den fristående skolan i den egna
kommunen kan bli lägre än prognostiserat, vilket i sådant fall påverkar resultatet
positivt. Arbetsmarknaden och Staben håller sina positiva prognoser medan de
negativa prognoserna för Christopher Polhemgymnasiet och Folkhögskolan kvarstår.

Jimmy Söderström
Ekonomichef
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Besöksadress Regementsgatan 6

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-gvf@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/gvf

1 (2)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxen utbildningsförvaltningen
ÅRSPROGNOS

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per avdelning och skolform, tkr
År 2014

TOTALT

FEBR DELÅR 1 APRIL
-3 600
-650
-650

MAJ
0

JUNI
0

DELÅR 2
0

SEPT
0

OKT
-

NOV
-

0

0

0

0

-

-

AVD OCH SKOLFORMER

0

1 050

1 050

0

0

Ordförande

0

0

0

-

-

-

-

Stab

0

1 600

1 600

-

-

-

-

-

Ungdomskraft

0

-700

-700

-

-

-

-

-

Vuxenutbildningen

0

0

0

-

-

-

-

-

-

Folkhögskolan

0

-350

-350

-

-

-

-

-

-

Lövsta landsbygdscentr.

0

0

0

-

-

-

-

-

-

Arbetsmarknad

0

500

500

-

-

-

-

-

-

-3 600

-1 700

-1 700

0

0

0

0

Antagning, interkom. ers.

1 000

900

900

-

-

-

-

-

-

Inack- och reseersättning

100

100

100

-

-

-

-

-

-

Bibliotek Säve

0

0

0

-

-

-

-

-

-

Bibliotek Visby Norr

0

0

0

-

-

-

-

-

-

Idrottsgymnasiet

0

0

0

-

-

-

-

-

-

Richard Steffengymnasiet

0

0

0

-

-

-

-

-

-

Elfrida Andreégymnasiet

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-5 900

-4 800

-6 900

-

-

-

-

-

-

2 100

4 200

-

-

-

-

-

-

GYMNASIESKOLOR

Christopher Polhemgymn.

Resursfördelning
1 200
(Exkluderar semesterlöneskuldförändring)

MUP Sammanställning 1404
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2014-05-21

0

0

2014-05-14

Förändring 1:a handsökande efter omvalsperiod
Sökande till Wisbygymnasiet

Ans.kod

Program

BA

2014-04-16

2014-05-14

Differens

1:a hand

1:a hand

1:a hand

Platser

Behöriga

S-behöriga

Tot

Behöriga

S-behöriga

Tot

Behöriga

S-behöriga

Tot

Bygg- och anläggningsprogrammet

25

22

13

35

23

10

33

1

-3

-2

BF

Barn- och fritidsprogrammet

24

12

7

19

12

9

21

0

2

2

EE

El- och energiprogrammet

30

20

6

26

21

6

27

1

0

1

EK

Ekonomiprogrammet

55

51

4

55

50

4

54

-1

0

-1

ESBIL

9

9

3

12

9

3

12

0

0

0

ESMUS

Estetiska programmet - Bild och
formgivning
Estetiska programmet - Musik

12

15

1

16

14

1

15

-1

0

-1

FT

Fordons- och transportprogrammet

24

15

10

25

14

9

23

-1

-1

-2

HA

Handels- och administrationsprogrammet

26

14

6

20

16

7

23

2

1

3

HT

Hotell- och turismprogrammet

14

11

0

11

11

0

11

0

0

0

HU

Humanistiska programmet

8

5

1

6

6

1

7

1

0

1

NA

Naturvetenskapsprogrammet

45

36

1

37

35

1

36

-1

0

-1

NBLAN

Naturbruksprogrammet, lantbruk

14

2

5

7

3

5

8

1

0

1

RL

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

30

22

7

29

24

6

30

2

-1

1

RXDAC

RX Sjöfartsutbildningen, däck

6

7

2

9

7

2

9

0

0

0

RXMAS

RX-sjöfartsutbildningen, maskin

6

1

0

1

1

0

1

0

0

0

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet

90

83

7

90

88

6

94

5

-1

4

TE

Teknikprogrammet

32

31

5

36

33

5

38

2

0

2

VF

VVS- och fastighetsprogrammet

10

2

3

5

4

5

9

2

2

4

VO

Vård- och omsorgsprogrammet

16

10

8

18

12

8

20

2

0

2

476

368

89

457

383

88

471

15

-1

14

4%

-1 %

3%
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Förändring 1:a handsökande efter omvalsperiod

Sökande till Guteskolan
2014-05-14

Differens

1:a hand

1:a hand

1:a hand

Ans.kod

Platser

BF-GUTE S:A

Barn- och fritidsprogrammet

12

4

1

5

4

2

6

0

1

1

EK-GUTE S:A

Ekonomiprogrammet

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESBIL-GUTE S:A

4

0

1

1

0

1

1

0

0

0

ESEST-GUTE S:A

Estetiska programmet - Bild och
formgivning
Estetiskaprogrammet - Estetik och media

10

2

0

2

2

0

2

0

0

0

ESMUS-GUTE S:A

Estetiska programmet - musik

6

1

0

1

1

0

1

0

0

0

NA-GUTE S:A

Naturvetenskapsprogrammet

10

1

0

1

0

0

0

-1

0

-1

RL-GUTE S:A

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

8

1

1

2

1

1

2

0

0

0

HVFRI-GUTE

Hantverksprogrammet - frisör

10

3

5

8

2

5

7

-1

0

-1

NBDJU-GUTE

Naturbruksprogrammet - djur

6

1

0

1

1

0

1

0

0

0

SA-GUTE

Samhällsvetenskapsprogrammet

12

3

1

4

3

1

4

0

0

0

TE-GUTE

Teknikprogrammet

10

6

0

6

4

0

4

-2

0

-2

98

22

9

31

18

10

28
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Platser

2014-04-16
Behöriga S-behöriga

Tot

Behöriga S-behöriga

Tot

Behöriga S-behöriga

Tot

-4

1

-3

-18 %

11 %

-10 %

Förstudie – förutsättningar för ökat
flyktingmottagande på Gotland

Rapport
Britt-Marie Engelbrecht Eriksson, Ledningskontoret
2014-05-08 (RS 2014/148)
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F örstudie – förutsättningar för ök at flyk tingmottagande på Gotland

Sammanfattning
Ledningskontoret Region Gotland har gett uppdrag om en förstudie om förutsättningarna för ett ökat flyktingmottagande på Gotland. Förstudien har genomförts med
stöd av statliga medel under december 2013-april 2014. Gotlands integrationsnätverk;
företrädare för Region Gotland, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen har utgjort
styrgrupp för förstudien.
Förstudien har kommit till mot bakgrund av ett lågt mottagande av nyanlända på
Gotland. Mottagandet uppfyller inte gällande överenskommelse om mottagande och
motsvarar heller inte det antal som staten förväntar sig av regionen. De främsta skälen till
detta är svårigheten att tillhandahålla bostäder och att Gotland inte är ett attraktivt val av
bosättningsort för nyanlända.
Förstudien har som mål att klargöra grundförutsättningar för ett förstärkt flyktingmottagande på Gotland. Studien syftar till att ge underlag för beslut om en regional
stategi för framtida inriktning, organisation och resurser för ett flyktingmottagande och
ett integrationsarbete, som kan bidra till regionens utveckling samtidigt som det är ett
solidariskt ställningstagande för personer som tvingas lämna sina hemländer.
Förstudien fokuserar följande områden; bostäder, vägen till arbete och studier och
sociala sammanhang som kritiska vid mottagning och integration av nyanlända och vid
marknadsföring av Gotland som en plats att etablera sig på.
Av förstudien framgår att det överlag finns möjligheter att få till stånd ett ökat
mottagande av nyanlända. Ett antal utvecklingsområden för mottagandet har definierats
och analyserats.
Den mest kritiska faktorn är tillgång till hyresrätter med rimlig hyreskostnad. Fler
lägenheter behöver ställas till förfogande för mottagande av nyanlända. Mottagandet kan
öka om bosättning även sker i tätorterna utanför Visby. Lägenheter i Visby kan frigöras i
samband med AB GotlandsHems nybyggnation 2016. Kontakter och samarbete med
privata hyresvärdar kan utvecklas och ge tillgång till fler bostäder för nyanlända.
När det gäller vägen till arbete eller studier framkommer en optimistisk syn på möjligheten för nyanlända att få arbete, även om etableringsperioden på två år är för kort för
att uppnå detta mål. Det finns behov av arbetskraft inom vissa näringar. Samverkan
mellan berörda verksamheter inom regionen och Arbetsförmedlingen behöver stärkas så
att etableringsperioden ger optimala möjligheter för nyanlända att lära sig svenska och få
praktik eller arbetsmarknadsinsatser. Kontakterna med näringslivet behöver utvecklas.
Grundskolan och gymnasieskolan har goda förutsättningar och beredskap att ta emot
fler barn från nyanlända familjer.
Det finns ett stort engagemang och goda möjligheter för civilsamhällets organisationer
att bidra till nyanländas delaktighet och sociala förankring. Föreningarna i tätorter
utanför Visby ser positivt på möjligheterna till etablering av nyanlända. Medverkan från
de idéburna organisationerna kräver informationsinsatser och samordning.

4
GVN 2014-06-04
67/101

F örstudie – förutsättningar för ök at flyk tingmottagande på Gotland
Genomförande av ett ökat och utvecklat mottagande och integration av nyanlända enligt
definierade utvecklingsområden ställer krav på kraftsamling. På kort sikt bör målet vara
att uppfylla nuvarande överenskommelse, på långsikt bör inriktningen vara att ta emot
nyanlända i nivå med länstalet.
En samordnare behövs för övergripande frågor i regionen med ansvar för att utveckla
samverkan och samarbete med berörda aktörer, göra överenskommelser, leda processer
och ansvara för information och marknadsföring i samband med mottagande och
integration av nyanlända. Ytterligare en handläggare behöver knytas till den ”operativa”
delen av verksamheten.
Arbetet för ökat mottagande av nyanlända bör integreras i den regionala organisationens
kärnverksamheter för bostad, studier och praktik. Mottagandet bör betecknas av en
strävan efter samverkan mellan regionen, övriga berörda myndigheter och verksamheter,
näringsliv och idéburna organisationer.
Att ta emot nyanlända är mera en tillväxt- och utvecklingsfråga än en social fråga. Det
finns anledning att betona detta genom att organisera Flyktingmottagningen utanför
socialtjänsten medan socialnämnden har fortsatt ansvar för mottagande och individuellt
stöd till ensamkommande barn.

5
GVN 2014-06-04
68/101

F örstudie – förutsättningar för ök at flyk tingmottagande på Gotland

Bakgrund
Region Gotland har överenskommelse med staten om ett årligt mottagande och
bosättning av nyanlända invandrare. Överenskommelsen omfattar 30 anvisade
nyanlända personer för bosättning och därutöver beräknat 30 personer som bosätter sig
på egen hand, inklusive de ensamkommande barn som beviljas uppehålltillstånd. Det
faktiska mottagandet har varit betydligt lägre. Ett betydande hinder för ökat mottagande
är bostadsbrist. Även inträde i arbetslivet är för många en svårighet. Situationen när det
gäller utbildning, förskola, vård och fritidsfrågor är exempel på viktiga förutsättningar för
integration. Erfarenheter visar att Gotland inte är ett attraktivt val som bostadsort för
nyanlända. Däremot har mottagandet av ensamkommande flyktingbarn varit större;
erfarenheterna är hittills goda och planer finns för att utöka denna verksamhet.
Region Gotland, Länsstyrelsen och AF har träffat överenskommelse om åtagande och
insatser för nyanlända invandrare. Myndigheterna samverkar i Gotlands
integrationsnätverk.
Länsstyrelsen har beviljat Region Gotland medel för att skapa beredskap och
mottagningskapacitet samt utveckla samverkan i samband med flyktingmottagande enligt
37 § förordningen (2011:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Medel har beviljats för att genomföra en förstudie om förutsättningarna för ett ökat
flyktingmottagande på Gotland.
Förstudiens uppdrag
Förstudien syftar till att ge underlag till en regional stategi för ett förstärkt
flyktingmottagande som kan bidra till regionens utveckling samtidigt som den utgör ett
solidariskt ställningstagande för personer som tvingas lämna sina hemländer.
Målet för förstudien är att klargöra Gotlands grundförutsättningar för förstärkt
flyktingmottagande. Det potentiella bidraget till regionens utveckling av ökat
flyktingmottagande ska presenteras. Möjliga utvecklingsvägar, alternativa lösningar och
förslag till framtida organisation ska beskrivas och analyseras. Slutrapporten ska kunna
användas som underlag för politiskt beslut om framtida inriktning, organisation och
resurser för flyktingmottagande och integration. Rapporten ska även ge underlag för
vidareutvecklad samverkan mellan berörda aktörer i det gotländska samhället, inför
framtida flyktingmottagande och integrationsarbete.
Region Gotland, Länsstyrelsen och AF har gemensamt väckt en idé om ett s.k.
Gotlandspaket som främst ska fokusera tre delar; bostäder, arbete och marknadsföring
av Gotland som plats att etablera sig på för nyanlända. Gotlands integrationsnätverk har
arbetat med förslag om vilka åtgärder detta skulle innebära. Förstudien ska ge ett brett
underlag och analys inom de delar som indentifierats av nätverket.

Metod
Dialog har förts med såväl offentliga som privata och idéburna aktörer som har bedömts
ha betydelse i samband med mottagande av nyanlända. Samtalen har handlat om hur
respektive aktör ska eller kan bidra till mottagande och integration samt om vilka
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möjligheter och vilka utmaningar som kan finnas i samband med detta. Gotlands
integrationsnätverk har utgjort styrgrupp. Styrgruppen har medverkat i analys av det
insamlade materialet och definierat utvecklingsvägar för ett ökat mottagande.

Definitioner
Asylsökande
Personer som söker sig till Sverige och som ännu inte fått sin ansökan om skydd (asyl)
behandlad kallas asylsökande. Den som är flykting enligt FN-konventionen eller
”alternativt skyddsbehövande” i enlighet med EU:s gemensamma regler eller hör till
”övriga skyddsbehövande” enligt utlänningslagen ska beviljats uppehållstillstånd.

Kvotflykting
Sverige tar emot 1900 kvotflyktingar per år för vidarebosättning. Det rör sig om
flyktingar och andra skyddsbehövande som inte kan återvända till sitt hemland och inte
kan garanteras säkerhet i det land där de befinner sig. UNHCR bedömer vilka flyktingar
som ska erbjudas vidarebosättning. Migrationsverket utreder och beviljar
uppehållstillstånd före resan till Sverige.

Nyanländ person
En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats
uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl, till
exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne(person som vittnat eller kommer
att vittna i förhandlingar inför en internationell domstol eller tribunal), men även av
synnerligen ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara
nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om
etableringsinsatser, det vill säga två år. De anhöriga ska ha ansökt om uppehållstillstånd
inom sex år från det att den person de har anknytning till först togs emot i en kommun.

Ensamkommande barn
Barn och ungdomar upp till 18 år som kommer till Sverige utan medföljande förälder
eller annan legal vårdnadshavare för att ansöka om asyl.

Etablering av nyanlända –myndigheternas ansvar och roller
Från den 1 december 2010 finns en ny lag som ska påskynda nyanländas etablering i
arbets- och samhällslivet. Varje nyanländ ska utifrån sina förutsättningar få professionellt
stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen
försörjning.

Lag om etableringsinsatser
Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare omfattar vuxna
nyanlända 20-64 år som fått uppehållstillstånd som flyktingar, av flyktingliknande skäl,
som kvotflyktingar eller som anhöriga till dessa personer. Även ensamkommande unga
18-19 år omfattas. Bestämmelserna i lagen gäller nyanlända fr.o.m. november 2010.
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Lagen innebar förändrade eller nya ansvarsområden för Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Länsstyrelsen, Migrationsverket och kommunerna.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har en central roll vid etableringen. Arbetsförmedlingen har
huvudansvar för att nyanlända (med undantag för kvotflyktingar) anvisas bosättning i en
kommun med utgångspunkt från de överenskommelser om mottagande av nyanlända
som tecknats med kommunerna.
Arbetsförmedlingen ansvarar för att samordna etableringsinsatserna. När de personer
som omfattas av lagen fått uppehållstillstånd, ansvarar Arbetsförmedlingen för
etableringssamtal inför bosättning samt för att tillsammans med personen och i
samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer upprätta en
etableringsplan. Etableringsplanen ska beskriva de aktiviteter som ska stödja den enskilde
på vägen till arbetsmarknaden. Planen ska omfatta aktiviteter under högst 24 månader
och bland annat innehålla svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och
aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet.
Exempel på aktiviter är validering, arbetspraktik eller arbetsmarknadsutbildning.
Utgångspunkten är att aktiviteterna ska bedrivas på heltid.
För att realisera och utveckla sin etableringsplan får den enskilde tillgång till en s.k.
etableringslots som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Etableringslotsen ska
fungera som en länk till samhället och ska, genom att stärka den nyanländes nätverk,
stödja honom eller henne till en snabbare etablering. I etableringslotsens uppdrag ingår
bland annat att kontakta arbetsgivare, erbjuda råd och stöd vid t.ex. studie- och yrkesval,
coachning, matchning samt att ge stöd i olika sociala frågor. Etableringslotsen arbetar på
uppdrag av Arbetsförmedlingen. Den nyanlände väljer själv etableringslots bland företag
och organisationer som kontrakterats av Arbetsförmedlingen.
Den enskilde, som deltar i de aktiviteter som ingår i etableringsplanen, har rätt till
etableringsersättning under den tid etableringsplanen gäller. Ersättningen är individuell
och påverkas inte av inkomsterna hos andra personer i hushållet. Arbetsförmedlingen
beslutar om etableringsersättning.
Länsvis fördelning av det nationella behovet av mottagande av nyanlända, s.k. länstal för
mottagande, fastställs av Arbetsförmedlingen efter samråd med Länsstyrelsen och
Migrationsverket. Vid fastställandet av länstal ska förutsättningarna för förvärvsarbete
vara en utgångspunkt. Även bostadsmarknad, demografi och folkmängd vägs in vid
fastställandet.
Länstalet 2014 för Gotland är 125 platser för anvisning av nyanlända och 20 platser för
personer som ordnar bosättning på egen hand.

Försäkringskassan
Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning till den enskilde.
Den enskilde kan också få etableringstillägg för barn samt bostadsersättning. Även dessa
ersättningar beslutas och betalas ut av Försäkringskassan.
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Länsstyrelsen
Länsstyrelsen förhandlar och tecknar överenskommelser om mottagande med
kommunen. Länsstyrelsen ansvarar för att verka för en god beredskap och kapacitet i
länet när det gäller att ta emot och introducera nyanlända flyktingar samt för att utveckla
samverkan mellan kommunen och berörda myndigheter, när det gäller flyktingarnas
boende, introduktion och etablering på arbetsmarknaden.

Migrationsverket
Migrationsverket tar fram nationell prognos för nyanlända. Det är Migrationsverket som
anvisar bosättningskommun för kvotflyktingar och för personer som fått avslag på rätt
till etableringsplan på grund av prestationsförmåga under 25 procent och som har behov
av hjälp med bosättning.
De statliga ersättningarna till kommuner och landsting beslutas och betalas ut av
Migrationsverket.

Kommunen
Kommunerna har en central och viktig roll för nyanländas etablering.
Kommunen ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning samt praktisk hjälp i
samband med bosättning. Kommunen ska tillhandahålla svenskundervisning (SFI) och
annan vuxenutbildning och samhällsorientering för vuxna. Kommunen ansvarar för
skola, förskoleverksamhet, barnomsorg samt för insatser inom det sociala området och
för att övrig kommunal verksamhet och service kommer de nyanlända till del. För
personer som inte har rätt till etableringsplan på grund av nedsatt prestationsförmåga har
kommunen ansvar för försörjningsstöd och andra insatser.

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering
Arbetsförmedlingen Visby, Länsstyrelsen och Region Gotland har sedan tidigare haft
överenskommelse om insatser för nyanlända invandrare. Ett revideringsarbete pågår där
Arbetsförmedlingen ansvarar för initiativ och uppföljning. Den lokala
överenskommelsen om nyanländas etablering på Gotland ska beskriva
etableringsinsatser, samarbetsrutiner och förslag till hur samverkan kan utvecklas i
etableringsprocessen för nyanlända.

Ensamkommande barn
För ensamkommande barn gäller särskilda regler. Kommunerna ansvarar för
mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. När ett ensamkommande barn
anländer till Sverige och söker asyl erbjuds barnet i enlighet med Socialtjänstlagen ett
tillfälligt boende och omsorg i den kommun där de ger sig till känna för svensk
myndighet. Så snart som möjligt efter ankomsten ska Migrationsverket anvisa en
kommun som ska ta över ansvaret för boende och omsorg under den tid ansökan om
asyl prövas och även därefter för dem som beviljas uppehållstillstånd.
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Länsstyrelserna förhandlar med kommunerna om mottagningsplatser och kommunerna
tecknar sedan överenskommelser om mottagande med Migrationsverket. Kommunernas
ansvar för mottagandet gäller både under tiden som Migrationsverket prövar barnets
asylskäl och för tiden efter beslut.
Kommuner som tecknar överenskommelser med Migrationsverket får särskilda
ersättningar för detta.

Olika aktörers förutsättningar och utmaningar
Regionen
Socialförvaltningen

Flyktingmottagning
Socialnämnden ansvarar för regionens flyktingmottagande. Nuvarande överenskommelse
omfattar 30 anvisade nyanlända personer för bosättning (ABO) och därutöver beräknat
30 personer som bosätter sig på egen hand (EBO), inklusive de ensamkommande barn
som beviljats uppehålltillstånd
Under 2010 omfattade överenskommelsen 50 personer, 2011-2012 gällde samma
överenskommelse som den nuvarande.
Under 2013 togs emot totalt 25 personer, 13 vuxna och 12 barn. 10 personer togs emot
via Arbetsförmedlingens bosättningsenhet och 4 personer togs emot som anhöriga.
Övriga 11 var personer som bosatt sig på egen hand inklusive 4 ensamkommande barn
som fått uppehållstillstånd under året. 12 av de mottagna omfattas av Lagen om
etableringsinsatser.
Under 2010-2012 togs emot totalt 61 personer, 30 vuxna och 31 barn. 16 av dessa togs
emot från Migrationsverkets anläggningsboende eller, fr.o.m. 2011 från
Arbetsförmedlingens bosättningsenhet, 13 personer var anhöriga, 5 personer var s.k.
sekundärflyttade; personer som omfattas av schablonersättning och som på egen hand
bosatt sig. 27 personer bosatte sig på egen hand eller var ensamkommande barn som fått
uppehållstillstånd. 11 av de nyanlända omfattades av Lagen om etableringsinsatser.
Av de nyanlända som tagits emot är mer än hälften flyktingar från Afghanistan. Övriga
nyanlända representerar elva olika länder.
Flyktingmottagningen är organiserad inom socialförvaltningens Individ- och
familjeomsorg och ingår där i Stöd-och försörjningsenheten. En flyktingsamordnare på
halvtid och en förste socialsekreterare på halvtid ansvarar för flyktingmottagning och
handläggning av kompletterande försörjningsstöd för samtliga flyktingar.
Flyktingsamordnaren ansvarar för att ordna bostad, tar emot de nyanlända och ser till att
all övrig kommunal verksamhet och service kommer dem till del samt ger socialt stöd
och praktisk hjälp under etableringsfasen. Information och samverkan med berörda
kommunala verksamheter och etableringshandläggare vid Arbetsförmedlingen är centrala
delar av flyktingsamordnarens ansvar.
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Den största utmaningen vid ett utökat flyktingmottagande är att bristen på
hyreslägenheter är stor och att socialförvaltningen inte kan få tillgång till tillräckligt antal
lägenheter genom GotlandsHem. Nyanlända vill helst bo i Visby. Socialförvaltningen
bedömer att bosättning bör fungera även i centralorterna. Det finns behov av att skapa
kontakter med och utöka samarbetet med privata hyresvärdar för att få tillgång till fler
bostäder.
Vid ett ökat flyktingmottagande krävs ytterligare personalresurser för mottagande och
samarbete med andra berörda aktörer. Det finns ett fungerande samarbete mellan
flyktingsamordnaren och Arbetsförmedlingens etableringshandläggare. Det finns ändå
behov av att ytterligare klargöra vad som ingår i Regionens respektive
Arbetsförmedlingens uppdrag i samband med det första mottagandet. Det finns behov
av speciella insatser för nyanlända som inte kan läsa och skriva på sitt modersmål och
därför inte når målet att på sikt bli självförsörjande.
Det kan ta tid att få förskoleplats till nyanlända förskolebarn vilket medför att
etableringsplanen fördröjs.
Socialförvaltningen ser behov av att fler verksamheter inom Regionen tar emot
nyanlända som praktikanter.
Mottagande av ensamkommande barn
Socialnämnden har sedan 2008 överenskommelser med Migrationsverket och
Länsstyrelsen om boendeplatser för ensamkommande barn. Nuvarande
överenskommelse omfattar 18 boendeplatser, varav 4 asylplatser, för ensamkommande
barn, pojkar i åldersgruppen 15-18 år. Individ- och familjeomsorgen ansvarar för att
utreda barnens behov och för att beslut om placering fattas. Verksamheten bedrivs vid
två HVB-hem, Haima 1 och 2 i Visby samt i ett antal utslussningslägenheter. Barnen tas
emot som asylsökande och bor efter beviljat uppehållstillstånd kvar i boendet och/eller i
utslussningslägenhet medan ett nytt barn anvisas till asylplats.
Sedan juni 2008 har 44 ensamkommande asylsökande barn tagits emot. 34 av dessa har
beviljats permanent uppehållstillstånd. Fem barn väntar f.n. (april 2014) på beslut om
uppehållstillstånd.
Socialnämnden gav 2012-14-14 (SON § 153) uppdrag åt socialförvaltningen att revidera
överenskommelsen för att ta emot fler pojkar i samma åldersgrupp genom att utöka med
ytterligare 9 HVB-platser. Förvaltningen har under 2013 inte kunnat lösa lokalfrågan för
ett nytt boende; en lösning kommer att finnas efter sommaren 2014.
För att utveckla kvaliteten i verksamheten drivs med stöd av utvecklingsmedel från
länsstyrelsen ett projekt med flyktingguider/coacher för de ensamkommande
ungdomarna. Syftet är att öka förutsättningarna för ungdomarnas integration genom att
med hjälp av coacherna underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja
språkinlärningen samt ge socialt stöd. Projektet pågår 2014-2015. Det finns även behov
av att utveckla sysselsättning och praktik för de ensamkommande ungdomarna.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)

Regionen ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem
som är bosatta i regionen. Nyanlända ska således erbjudas hälso- och sjukvård på samma
villkor som övriga kommuninvånare. Enligt lag om hälso- och sjukvård för asylsökande
är regionen skyldig att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt asylsökande. Lagen
omfattar den som vistas i regionen och som ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som
flykting eller är skyddsbehövande enligt utlänningslagen, den som har beviljats
uppehållstillstånd och som inte är folkbokförd, den som hålls i förvar enligt
utlänningslagen samt den som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd.
Asylsökande barn under 18 år ska ges vård i samma omfattning som de som är bosatta i
regionen.
En vårdöverenskommelse finns mellan HSF och BUF; Hälsoundersökning av nyanlända
barn och ungdomar med flykting-/invandrarbakgrund. Enligt överenskommelsen ska ett
nyanlänt utlandsfött barn/ungdom som flyttar till Region Gotland snarast möjligt
erbjudas hälsoundersökning, om det inte gjorts på annan ort i landet.
Socialförvaltningens flyktingsamordnare meddelar berörd verksamhet inom HSF om
nyanlända barn. Ansvarsfördelningen mellan barnavårdscentral, skolhälsovård,
primärvård och enheten för barn- och ungdomsmedicin är klargjord i
överenskommelsen. Enligt uppgifter från primärvården fungerar överenskommelsen;
dock är underlaget av nyanlända hittills litet och rutiner har inte hunnit sätta sig.
Primärvården gör bedömningen att man klarar ett ökat antal hälsoundersökningar som
följer vid ökat mottagande av nyanlända.
Det kan även vara aktuellt att genomföra hälsoundersökning av nyanlända vuxna som
har uppehållstillstånd om sådan undersökning inte gjorts under asyltiden.
Flyktingsamordnaren bokar hälsoundersökning och meddelar behov av tolk för dessa.
Inom psykiatrin och primärvården saknas kompetens och resurser att behandla barn och
ungdomar och vuxna som utsatts för trauma genom upplevelser av krig. Erfarenhet av
att arbeta med dessa patienter saknas eftersom det historiskt funnits ett litet underlag.
Behov av sådan traumabehandling bedöms av psykiatrin att öka vid ett ökat mottagande
av nyanlända. För att möta detta behöver resurser tillföras primärvård och psykiatri.
Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF)

BUF ansvarar för undervisning för nyanlända elever, dvs. elever som inte har svenska
som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket och som anländer nära
skolstarten eller under sin skoltid. Med studiehandledning på modersmålet ska eleven
kunna utveckla sina kunskaper i olika kursplaneämnen, trots att han eller hon inte
behärskar det svenska språket.
BUF har organiserat undervisningen för nyanlända elever; såväl flyktingar som andra
invandrare, i två internationella klasser. På Gråboskolan finns internationell klass för lågoch mellanstadieelever, på Solbergaskolan för högstadiet. Där finns kompetens att möta
elever som till att börja med inte kan svenska. Att ordna tolk och modersmålslärare
beskrivs inte som ett problem trots att eleverna kan ha många olika modersmål.
Möjligheter finns även att ordna undervisning på elevens modersmål på distans via it12
GVN 2014-06-04
75/101

F örstudie – förutsättningar för ök at flyk tingmottagande på Gotland
teknik, något som dock inte tillåts enligt skollagen. Eleverna får undervisning i slöjd,
idrott, musik och bild tillsammans med skolans övriga elever och slussas efterhand över
till ordinarie klasser.
Det finns ett bra och upparbetat system för informationsöverföring och samarbete
mellan Flyktingmottagningen och skolan. För elever som inte är flyktingar finns inte
information i förväg om dessa elevers behov.
De internationella klasserna har tidigare haft upp till 20 elever. Behovet har minskat
under de senaste åren; f.n. finns c:a 10 elever per klass. Det kan årsvis vara stora
variationer i antal barn i de familjer som tas emot. Ett ökat flyktingmottagande innebär
ur BUF:s perspektiv att befintliga resurser i grundskolan utnyttjas bättre.
För närvarande är flertalet nyanlända elever bosatta i Visby. BUF anser sig kunna hitta
lösningar även om elever kommer att bo utanför Visby.
Vid ett ökat mottagande ser BUF behov av beredskap och kompetens inom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen för behandling av traumatiserade barn.

Förskola
BUF ansvarar även för att erbjuda förskoleplats till barn från ett år. Nyanlända barn har
rätt till förskoleplats på samma villkor som andra barn. BUF uppfyller krav på
modersmålsträning även i förskolan.
BUF anser att nyanlända barn skyndsamt ska få en plats i förskolan. För närvarande är
väntetiden till förskoleplats i Visby fyra månader, kortare i övriga tätorter.
Vid ett utökat flyktingmottagande kommer BUF att planera för utbyggnad av
förskoleplatser på Gotland. Samarbetet med flyktingmottagningen behöver utvecklas och
gemensamma rutiner för bl.a. informationsöverföring bör utformas. En gemensam
kunskapsbas och rutiner för att utveckla barnens introduktion i skolan och samhället
behöver utarbetas.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVF )

Gymnasieskolan
Nyanlända elever, såväl ensamkommande ungdomar som ungdomar som kommer till
Gotland med sin familj, får sin undervisning på Rickard Steffengymnasiet. Eleverna är
inledningsvis inte behöriga till ett nationellt program och deltar därför i
introduktionsprogrammet språkintroduktion.
Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända en utbildning med tyngdpunkt i det
svenska språket som gör det möjligt att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan
utbildning. Språkintroduktion ska förutom svenska eller svenska som andra språk
innehålla de grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta
utbildning och som eleven inte har godkända betyg i.
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För närvarande finns 14 elever på språkintroduktion. Inledningsvis får eleverna
undervisning i svenska, bild, musik och idrott och deltar sedan i
introduktionsprogrammet med svenska och andra ämnen.
Skolan strävar efter att samordna så mycket som möjligt men ska samtidigt tillgodose
individernas behov. Eleverna kommer vid olika tillfällen under terminen och har med sig
olika studieförutsättningar och förkunskaper. Undervisningen sker därför i många
grupper trots ett litet elevunderlag. Verksamheten är personalkrävande och medför
ekonomiskt underskott.
Gymnasiestudierna upphör det året eleven fyller 19 år. Rickard Steffengymnasiet
bedömer att det i de flesta fall innebär för kort tid för att eleven ska hinna uppnå målen
för gymnasiekompetens. Elevernas integration bland andra elever fungerar väl enligt
skolans uppfattning.
Rickard Steffengymnasiet ser gärna en fördubbling av antalet elever i språkintroduktion.
Gymnasiet kan erbjuda en bra verksamhet om det blir fler elever. De befintliga
resurserna inom språkintroduktionen skulle utnyttjas mera effektivt och det skulle
underlätta organiseringen av verksamheten. Det skulle vara en fördel om nya elever
kommer från samma språkområde.
Kommunal vuxenutbildning (Komvux)

Regionen erbjuder svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering för vuxna
nyanlända på Komvux. För nyanlända ingår SFI och samhällsorientering i
etableringsplanens insatser. För fortsatta studier efter SFI och även parallellt med SFI
finns grundläggande vuxenutbildning för att uppnå grundskolekompetens och gymnasial
vuxenutbildning inom Komvux.
SFI
SFI riktar sig till alla som har uppehållstillstånd och är folkbokförda på Gotland och som
behöver lära sig vårt alfabet och/eller inte kan läsa eller skriva på sitt modersmål, vill lära
sig grunderna i det svenska språket eller behöver ett betyg eller intyg för fortsatta studier.
SFI består av fyra olika kurser; A, B, C och D, där förkunskaper i svenska avgör i vilken
kurs studierna påbörjas. För närvarande deltar 112 elever med 48 olika nationaliteter i
SFI. 11 elever är nyanlända flyktingar. (HT2013). Undervisningen är individanpassad och
sker i små grupper i de olika nivåerna. Ett ökat flyktingmottagande skulle innebära ett
effektivare utnyttjande av lärarresurserna, f.n. sju SFI-lärare.
En viktig del av SFI-undervisningen är praktikplatser för språkträning kombinerat med
den teoretiska undervisningen. Språkpraktik erbjuds efter att eleven uppnått kurs C eller
D vilket anses krävas för att eleven ska kunna tillgodogöra sig språkträningen. En
praktiksamordnare (0.25) ansvarar för att rekrytera praktikplatser och att erbjuda och
matcha elever mot platserna. Ett utvecklingsarbete, SPRAO, pågår i syfte att integrera
språkpraktik i undervisningen genom att strukturerat använda elevernas erfarenheter från
arbetslivet i undervisningen. Språkpraktik anordnas huvudsakligen inom näringslivet och
har i vissa fall lett till sommarvikariat. SFI-lärarna samarbetar med näringslivet även i
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projektet Skapa språk, där språkinlärning sker vid skapande möten med t.ex.
konsthantverkare, lantbrukare, vid matproduktion eller inom byggbranschen.
Det finns önskemål från Arbetsförmedlingen om att nyanlända ska få praktik på ett
tidigare stadium under SFI-studierna. Komvux har bedömt att praktik i ett tidigt skede
bör ske i en mera ”skyddad” miljö och där handledare finns på plats. Resonemang förs
med Arbetsförmedlingen för överenskommelse om lösningar.
Nyanlända som inte kan läsa och skriva på sitt modersmål kräver speciella insatser och
individuella studieplaner.
Samhällsorientering
Samhällsorientering genomförs av Komvux enligt bestämmelserna i förordning
(2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och
samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska
samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Målet ska vara att deltagarna
utvecklar kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska
värderingar, den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, hur samhället är
organiserat och om praktiskt vardagsliv. Samhällsorienteringen ska omfatta minst 60
timmar.
”Steget”
Regionens arbetsmarknadsenhet (AME) är organiserad i Komvux. Regionen har ett avtal
med Arbetsförmedlingen om att ställa 200 praktikplatser inklusive arbetsplatser för
Offentligt skyddat arbete till Arbetsförmedlingens förfogande i regionens verksamheter,
”Steget”. Fyra personer ansvarar för verksamheten. Verksamheten är under uppbyggnad.
Genom ”Steget” ska praktik och arbetsprövningsplatser erbjudas inom
etableringsinsatser även för nyanlända. ”Steget” ses som en tillgång även för övriga SFIelever och praktiksamordnaren har ett nära samarbete med ”Steget”. Det har hittills inte
varit aktuellt med praktik inom ”Steget” för någon person med invandrarbakgrund.
Under andra halvåret 2014 genomförs i samarbete med AME och Arbetsförmedlingen
projektet ”Praktik med kunskapsfokus”, en förstudie med kartläggning av förutsättningar
för hur arbetspraktik kan kompletteras med kompetensutveckling i syfte att öka värdet
av praktiken. Bland målgrupperna finns personer med utländsk bakgrund.
Medborgarplatsen
I Komvux finns även Medborgarplatsen, en mottagning där elever som deltar i SFI kan
får svar på frågor som gäller samhället, vägledning, stöd och praktisk hjälp i kontakter
med myndigheter samt rådgivning i vardagliga problem. Två personer ansvarar för
mottagningen tre timmar per vecka. Verksamheten har byggts upp med stöd av
utvecklingsmedel från Länsstyrelsen.
GotlandsHem

Som kommunalt ägt bostadsföretag ska AB GotlandsHem bl.a. främja
bostadsförsörjningen över hela ön genom att tillhandahålla goda bostäder. Företaget ska
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inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att hålla
bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt
ansvarstagande.
I GotlandsHems bestånd finns 5 300 lägenheter. Under 2013 berördes 18 % av
lägenheterna av flyttning, inklusive studentlägenheter som har stor omflyttning. En andel
av flyttningarna gällde direktbyten eller överlåtelse av kontrakt.
546 av flyttningarna resulterade i en faktisk lägenhet att hyra ut, 341 i Visby och 205 i
övriga tätorter. Praxis är att merparten av lägenheterna ska förmedlas i den vanliga
bostadskön. 82 lägenheter förmedlades som förturer, 71 i Visby (21 % av de tillgängliga
lägenheterna där) och 11 i övriga tätorter (5 % av de tillgängliga lägenheterna i
tätorterna). 61 av lägenheterna förmedlades som sociala förturer. Övriga förturer avsåg
separation eller var förturer av medicinska skäl.
Antalet uppsägningar har minskat de senaste tre månaderna (jan 2014) jämfört med
samma månader 2013.
I mars 2014 har väntetiden för dem som fått lägenhet i Visby varit c:a 5 år. Till nybyggda
lägenheter har väntetiden varit kortare på grund av hög hyreskostnad. I Klinteham och
Hemse har det inte varit väntetid. I Slite har det inte varit väntetid för mindre lägenhet. I
Lärbro har väntetiden varit fem år till trerumslägenhet och ett år för mindre lägenhet.
De lägenheter som anvisas för mottagning av nyanlända fördelas inom ramen för sociala
förturer. Under 2013 fick Flyktingmottagningen tillgång till fem lägenheter för
nyanlända. Socialförvaltningen aviserar under året behovet av lägenheter för nyanlända
familjer och ensamkommande ungdomar som ska flytta ut i eget boende. För 2014 finns
beställning av 2 trerumslägenheter och 2 fyrarumslägenheter för nyanlända familjer och 8
enrumslägenheter för ensamkommande ungdomar.
GotlandsHem bedömer att fler lägenheter kan ställas till förfogande för nyanlända om
lägenheter kan anvisas även i tätorterna utanför Visby. Under våren 2014 skulle då
ytterligare 5-6 lägenheter kunnat anvisas.
Planerad nybyggnation av 84 lägenheter i flerfamiljshus i Visby kommer enligt
GotlandsHems bedömning att ge effekter 2016 under förutsättning att hyresgäster från
det egna beståndet väljer att flytta till en nyproducerad lägenhet.
Om andelen förturer totalt ska ökas och om fler lägenheter för nyanlända ska reserveras
som en strategi för ökat flyktingmottagande krävs förändring av ägardirektiven genom
politiska beslut. Om reserverade lägenheter inte utnyttjas krävs att AB GotlandsHem
kompenseras för uteblivna hyresintäkter.
Bostadsförsörjningplan
I Bostadsförsörjningplan Region Gotland 2013-2018 bedöms behovet av hyresrätter
som stort. Hyresrätter för normalinkomsttagare nämns som en bristvara på marknaden.
Planen utgår från kalkylerat behov av tillskott av bostäder baserat på efterfrågan utifrån
befolkningsutveckling. För nyinflyttade till Gotland gäller i allmänhet att man inte i första
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skedet vill köpa sitt boende. Ett ökat flyktingmottagande bedöms ytterligare öka
efterfrågan på hyresrätter.

Arbetsförmedlingen Visby
Arbetsförmedlingen Visby har två etableringshandläggare; totalt mostvarande 0,8 tjänst,
varav en är huvudansvarig och arbetar 40 procent med etableringsuppdraget.
Etableringshandläggaren upprättar etableringsplanen med varje nyanländ som omfattas
av etableringsinsatser. Handläggaren ansvarar för samordning av insatserna, samverkan
med andra berörda, uppföljning av rehabiliteringsplanen och har en kontrollfunktion
med rapportering till Försäkringskassan. Hittills har Arbetsförmedlingen erfarenhet av
totalt c:a 30 nyanlända i etableringsfas. Hälften av dessa har flyttat från Gotland. I mars
2014 är 17 personer aktuella.
Arbetsförmedlingen upphandlar etableringslotsar enligt lagen om valfrihetssystem
(LOV). För närvarande finns två lotsföretag på Gotland; Lernia och Folkuniversitetet.
Det finns behov av fler lotsföretag och det finns inga lotsföretag att tillgå på
landsbygden.
Etablering av nyanlända är ett särskilt uppdrag hos Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen bedömer att det finns goda förutsättningar i form av resurser och
arbetsmarknadspolitiska program för att korta vägen till arbete/studier för fler
nyanlända. Det finns goda möjligheter att kombinera insatser i form av praktik och
utbildning som på sikt leder till arbete inom flera av de områden där det finns
arbetskraftsbrist på Gotland. Arbetsförmedlingen ser optimistisk på möjligheterna för
nyanlända att få arbete. Nyanlända som lärt sig språket är attraktiva på arbetsmarknaden.
Etableringstiden två år är dock enligt Arbetsförmedlingen för kort för att uppnå målen.
Det är inga väntetider för att nyanlända ska få till gång till SFI. SFI finns dock inte under
under sommaren, vilket kan påverka etableringsprocessen. Även väntetider till
förskoleplats kan medföra att etableringsplanen drar ut på tiden.
Avtalet med Regionen om praktikplatser inom ”Steget” för matchning mot arbete är nytt
och dialog med ”Steget” planeras kring nyanlända. Det finns önskemål att Regionen
öppnar upp fler platser inom administration, vaktmästeri och annan service, IT och
utbildning.
Bristen på bostäder ses som det största hindret för att öka flyktingmottagandet på
Gotland.
Ett ökat flyktingmottagande ställer krav på att nyanlända får tillgång till ett socialt
sammanhang och samvaro med andra. Detta kan ske genom exempelvis faddersystem
och introduktion till fritidsaktiviteter och föreningsliv. Arbetsförmedlingen bedömer att
det finns behov av regional samordning av dessa insatser.

Privata hyresvärdar
Fem privata hyresvärdar med hyresfastigheter har kontaktats med frågor om möjlighet
och inställning till att bidra med lägenheter vid ett ökat flyktingmottagande.
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Efterfrågan på lägenheter är större än tillgången hos de tillfrågade hyresvärdarna med
undantag för två lediga lägenheter på landsbygden utanför tätort (februari-mars 2014).
En hyresvärd i Hemse förväntar omsättning på lägenheter om några år.
Överlag ser de privata hyresvärdarna inga problem med att hyra ut till nyanlända när
lägenheter blir lediga. Några hyresvärdar önskar garantier för att hyra ut för att undvika
att hamna i situationer som man inte kan ta sig ur. Det finns en oro att det kan bli fråga
om tillfälligt boende. En hyresvärd erbjuder sig att bygga modullägenheter om regionen
ställer tomtmark till förfogande.

Näringslivet
Samtal har förts med representanter för Svenskt Näringsliv, Företagarna Gotland, LRF,
Lövsta lantbrukscentrum och Finsam Gotland.
Även om arbetsmarknaden på Gotland är begränsad, arbeten som inte kräver gymnasiekompetens är få och arbetsmarknaden är säsongsbetonad bedömer representanter för
näringslivet att det finns möjliga arbetstillfällen inom flera branscher, t.ex. lantbruk,
byggindustri och handel. Cementa i Slite har varje år behov av att anställa personal med
eftergymnasial teknisk utbildning.
Vid ett ökat flyktingmottagande bedömer man möjligheten att ordna praktikplatser inom
det privata näringslivet som relativt god. Med rätt villkor för arbetsgivarna torde det inte
vara något problem att ta emot praktikanter eller personer i arbetsmarknadsinsatser.
Många företagare bedöms vilja bidra av humanistiska skäl. Arbetsplatser med mer än fem
anställda har ofta arbetsuppgifter som behöver utföras utöver kärnverksamheten. Det är
viktigt att mottagande av praktikanter inte blir en belastning för företagaren.
Arbetsförmedlingen upplevs som byråkratisk. Det krävs att en hängiven person aktivt
kontaktar och informerar företagarna om regelverk och vad som gäller i form av ansvar
och möjliga ersättningar .
I en rapport publicerad av Företagarna konstateras att det är den privata sektorn och
framförallt småföretag som är bäst på att nyanställa personer födda utomlands.
Småföretagare på Gotland har gett positiv respons på och deltar med praktikplatser i
projektet ”Unga Jobb”.
Inom lantbruket finns efterfrågan på lantarbetare. Stora och rationella gårdar har behov
av att anställa och det råder brist på avbytare. Eleverna på Lövsta har arbete när de
kommer ut. Lantbrukare anställer idag personer från de baltiska länderna för att fylla
behovet. Stora gårdar som har anställda kan ofta ordna boende.
LRF bedömer att lantbrukare är positiva till att ta emot praktikanter och konstaterar att
det varit lätt att ordna praktikplatser utan speciella marknadsföringsinsatser t.ex. i
projektet ”Unga Jobb”. Anställning inom lantbruk kräver dock utbildning och för
praktik behövs oftast körkort. Det är viktigt att praktiken inte medför några kostnader
för lantbrukaren och att försäkringsfrågor är lösta. På Lövsta lantbrukscentrum finns
idéer om att anordna arbetsmarknadsutbildning inom s.k. gröna näringar i samarbete
med Arbetsförmedlingen kombinerat med studier i yrkessvenska genom SFI.
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Såväl Svenskt Näringsliv som LRF är positiva till att bidra genom att informera sina
medlemmar om behovet av praktikplatser för nyanlända.
Finsam Gotland har mycket positiva erfarenheter av att kunna rekrytera arbetsträningsplatser och praktik inom det privata näringslivet till sina projektdeltagare. En viktig
erfarenhet är att det krävs en drivande, nära och personlig kontakt med arbetsgivarna för
att uppnå resultat.

Fackliga organisationer
De fackliga organisationer som är representerade i regionens centrala samverkanskommitté ser ett ökat flyktingmottagande på Gotland som en tillgång. Det finns behov
av att anställa personal i regionens verksamheter framöver och en ökad mångfald är
positiv.
De fackliga företrädarna lyfter fram att det med tanke på arbetsbelastning är viktigt att
personal som fungerar som praktikhandledare på de olika arbetsplatserna inom regionen
har tid avsatt för att ansvara för sitt handledningsuppdrag.
Att nyanlända lär sig svenska är av stor vikt vid etableringen. Det är angeläget att
motverka att kvinnor missar SFI-undervisning vid föräldraledighet genom att finna
former för att erbjuda dem tillgång till annan gemenskap under ledigheten för möjlighet
att upprätthålla språket.

Idéburna organisationer
Rädda barnen Distrikt Gotland
I arbetet för barns rättigheter är en av Rädda Barnens strategier att arbeta för att öka
integreringen av flyktingbarn och deras familjer genom att erbjuda aktiviteter för dessa.
Rädda Barnen erbjuder läxhjälp varje vecka på Träffpunkt Gråbo och på Kupan i Visby.
Läxhjälpen har även en social funktion. På sommaren arrangeras ett ungdomsläger.
Rädda Barnen är engagerad i Internationell kör för vuxna och ungdomar i samarbete
med Kulturskolan. Rädda Barnen deltar i arbetet med att ta emot nyanlända familjer och
ensamkommande flyktingbarn och engagerar sig även i enskilda familjeärenden, t.ex.
flyktingfamiljers återförening,
Som en del i Flyktingmottagningens introduktionsarbete kan kontakt med Rädda Barnen
etableras genom hembesök tillsammans med Rädda Barnen hos nyanlända barnfamiljer
som så önskar.
Rädda Barnen har en stor öppenhet för att samarbeta med regionen vid ett ökat
flyktingmottagande. Rädda Barnen har erfarenhet av och bedömer att det finns goda
möjligheter att rekrytera kontaktfamiljer för nyanlända bland medlemmarna och att
ordna kontaktskapande aktiviteter.
Rädda Barnen bedömer att regionen för att utveckla flyktingmottagandet bör satsa på en
regional samordnare som bl.a. kan samordna de insatser som kan erbjudas av
frivilligorganisationerna.
19
GVN 2014-06-04
82/101

F örstudie – förutsättningar för ök at flyk tingmottagande på Gotland

Demokrati för barns framtid Visby (DBF)
DBF arbetar tillsammans med Rädda Barnen och Röda Korset med integration på
Gotland. Verksamheten går ut på att ge invandrarungdomar en aktiv fritid och att skapa
naturliga mötesplatser mellan olika grupper i samhället.
DBF samlar varje lördag 30-40 barn från sju år för olika idrottsaktiviteter. Syftet är att
hitta en aktivitet som passar det enskilda barnet och att i samarbete med föräldrarna hitta
aktuell idrottsförening för barnet. En viktig aktivitet är simning; många nyanlända,
framförallt flickor saknar simkunskaper. DBF anordnar även läger, utflykter och
internationella fester.
Deltagaravgiften kan i vissa fall vara ett hinder för barn att delta i en idrottsförening.

Röda korset
I Röda Korsets uppdrag ingår att arbeta för integration. Regionen har ett välfungerande
system som gör att efterfrågan inte är så stor för den lilla grupp nyanlända som finns
idag. Röda Korset har vilja och förmåga att bidra med aktiviteter vid ökad
flyktingmottagning. Föreningen har tillgång till en central flyktingspecialist.
Kupan finns i Visby och i flera av centralorterna som mötesplats mellan svenskar och
invandrare. På Kupan i Visby har startats en ”träna svenska-grupp” med utgångspunkt i
besökarnas behov. Diskussioner pågår om att bidra med handledare vid övningskörning
för ensamkommande ungdomar. Internationell fest anordnas på Gråbo.
Röda Korset tar emot praktikanter för arbetspraktik under etableringsfasen och har
möjlighet att utöka sina insatser för att ge sysselsättning.
Röda Korset stödjer asylsökande genom att erbjuda tillgång till dator och kopiering
under asylprocessen.
Röda Korset efterfrågar dialog med regionen om vilka behov de nyanlända personerna
har i samband med att de anländer. Utifrån de behov som finns är Röda Korset öppet
för och ser möjlighet att starta olika former av aktiviteter.

Kyrkor
De kristna församlingarna på Gotland samarbetar i Gotlands kristna råd. I de kristna
församlingarna finns en stor öppenhet, engagemang och förmåga att bidra vid
mottagande och integration av nyanlända. Förutom verksamhet som direkt riktar sig till
dem som har en religiös tillhörighet kan församlingarna erbjuda verksamheter som riktar
sig till alla, som ungdomsarbete och scoutverksamhet. Församlingarna har mycket goda
möjlighet att skapa mötesplatser där nyanlända oavsett trosinriktining får möjlighet att
etablera kontakter och lära känna nya människor. Församlingarna skulle även kunna
bidra genom att läxhjälpsverksamhet och språk-caféverksamhet.
Genom ett rikt kontaktnät har församlingarna goda förutsättningar att medverka vid
rekrytering av ”fadderfamiljer” eller konaktpersoner. Församlingarna erbjuder sig även
att inventera hyresbostäder för nyanlända bland sina församlingsmedlemmar.
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Gotlands kristna råd betonar vikten av samordning och att utveckla flyktingmottagandet
i samverkan mellan regionen och det civila samhället. Nationellt har församlingarna
erfarenhet och kompetens när det gäller integration. Exempelvis har Svenska kyrkan
tillgång till sakkunnig i integrationsfrågor.

Gotlands idrottsförbund
Gotlands idrottsförbund har genom 180 idrottsföreningar spridda över hela Gotland ett
rikt utbud av aktiviteter. Idrotten har goda förutsättningar och vilja att engagera sig vid
ökat flyktingmottagande. Idrotten är universell och erbjuder konkret integrationsskapande insatser. I idrottsförbundets värdegrund ingår allas rätt att vara med - alla som
vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.
Ett par föreningar i Visby tar ansvar för att organisera idrott för de ensamkommande
ungdomarna genom t.ex. gruppaktivitet med möjlighet att prova på olika idrotter. Det
har dock varit problem angående de kostnader som uppstår för deltagare.
För barn 7-9 år finns ”Sportis”, en prova-på-verksamhet där nätverk av föreningar
medverkar och introducerar olika idrotter. ”Sportis” finns i Visby och i tätorterna över
hela ön. Verksamheten marknadsförs via skolan för att nå alla barn.
Gotlands idrottsförbund kan ta fram ett material om idrottsföreningarnas utbud för olika
åldrar för exempelvis etableringslotsarna och andra som kommer i kontakt med
nyanlända samt anordna informationsmöten om materialet.
Stödet till sektorn från regionen minskade i början av 2000-talet. I takt med minskat stöd
har avgifterna ökat inom alla idrotter vilket även minskat möjligheten för alla att kunna
delta utifrån de ekonomiska förutsättningarna.

Studieförbund
Studieförbunden har ett folkbildningsuppdrag med ekonomiskt stöd från staten och
regionen för att de olika bildningsformerna; studiecirklar, kurser och kulturarrangemang,
ska bli tillängliga för alla. Typiskt för folkbildningen är den enskildes delaktighet och de
demokratiska arbetsformerna. De fem studieförbund som intervjuats i samband med
förstudien har sinsemellan olika inriktningar och verksamhetsmål. Gemensamt finns en
positiv syn på ett ökat flyktingmottagande på Gotland och en vilja till engagemang för att
bidra med utgångspunkt från studieförbundets uppdrag. Studieförbunden anordnar
verksamhet med stöd av statliga och kommunala bidrag och har inga egna medel att
skjuta till. Avgifter tas ut för vissa studiecirklar och kurser. Studieförbunden kan även
anordna uppdragsutbildningar där beställaren ersätter vissa kostnader.
ABF
ABF är partipolitiskt obundet, men studieförbundets värderingar sammanfaller med
arbetarrörelsens. Traditionellt engagerar sig ABF i invandrarverksamhet med inspiration
och stöd till att bilda invandrarföreningar och att utbilda i föreningskunskap. Generellt
kan ABF erbjuda mötesplatser av olika slag där nyanlända får möjlighet att möta
svenskar.
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ABF finns på hela ön genom sina medlemsorganisationer och har sin styrka i nätverk av
personer som fångar upp behov. Genom sådana kontakter har ABF börjat i liten skala
med att erbjuda nyanlända kvinnor multikulturell mötesplats på Gråbo och Bingeby.
Bilda
Studieförbundet Bilda är ett studieförbund som finns till för kyrka och samhälle. Bilda
har en självständig roll som bildningsförbund i förhållande till medlemsorganisationerna.
Bilda har stor erfarenhet med omfattande verksamhet för invandrare i Stockholm och
Södertälje. Där anordnar förbundet i samarbete med medlemsorganisationerna språkcafé
och språkundervisning i syfte att ta emot och ge möjlighet för nyanlända att finna
gemenskap och komma in i aktiviteter. Vid ökat flyktingmottagande får studieförbundet
kännedom om behovet av verksamhet genom medlemsorganisationerna och regionen.
Folkuniversitetet
Folkuniversitetet är partipolitiskt obundet och fristående från religiösa och fackliga
intressen. Folkuniversitetet är etableringslotsföretag på uppdrag av Arbetsförmedlingen
och har även ett samarbete med Arbetsförmedlingen i ett projekt inom
ungdomsgarantin. Folkuniversitetet har erfarenhet av att anordna orienteringskurs på
uppdrag av Komvux. Om behov finns kan Folkuniversitetet åta sig uppdragsutbildning
t.ex. i svenska eller orienteringskurs med särskild inriktning.
Studieförbundet Vuxenskolan
Vuxenskolans grundorganisationer är Centerpartiet, Folkpartiet och Lantbrukarnas
Riksförbund (LRF). Vuxenskolan satsar på att erbjuda verksamhet som är tillgänglig för
alla, dvs. oavsett språk, etnicitet eller funktionsnedsättning. Vuxenskolans erfarenhet är
att nyanlända i regel inte har erfarenhet av folkbildning och av att man kan få stöd i att
bilda föreningar. Föreningskunskap och att delta i nätverk kan underlätta för nyanlända
att komma in i nya sociala sammanhang. Vuxenskolan vill ta vara på kompetensen hos
nyanlända som lärt sig svenska genom att engagera dem som cirkelledare.
Vuxenskolan kan anordna uppdragsutbildningar utifrån kartlagda behov hos nyanlända,
t.ex. cykling, simning, ”svensk matlagning”. Vuxenskolan anordnar språkträning i
samarbete med Röda Korset.
Sensus
Sensus bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen värdegrund och är
partipolitiskt obunden. Verksamheten utgår från demokratiska värderingar och respekt
för den enskilda människan. Livsfrågor och mångfald är viktiga teman.
Sensus har för närvarande ingen specifik verksamhet riktad till nyanlända men har en
positiv inställning till att möta de behov som uppstår vid ökad flyktingmottagning.
Sensus har haft kontakt med Mångkulturella föreningen i Visby angående behov av t.ex.
föreningskunskap.
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Mångkulturella föreningen i Visby
Mångkulturella föreningen i Visby är öppen för och samlar invandrare från många olika
länder. Föreningen har en lokal som är öppen dagligen. Föreningen har barngrupper där
barn med samma språk för möjlighet att tala sitt modersmål.

Förutsättningar vid etablering i tätorterna
För att få en uppfattning om förutsättningarna för etablering av nyanlända i tätorter
utanför Visby har samtal har förts med företrädare för utvecklingsbolagen i Hemse,
Lärbro och Slite, med föreningen Klintetraktens framtid samt med ansvarig för projektet
Provbo Gute i Fårösund och rektor vid Fårösundsskolan om förhållandena i Fårösund.
Sammantaget framkommer en mycket positiv inställning och vilja när det gäller
etablering av nyanlända i de tillfrågade tätorterna. Tätorterna beskrivs som trygga och bra
platser där nyanlända skulle finns sig till rätta, få ett socialt sammanhang och kunna
integreras. Det finns en fungerande infrastruktur med närhet till god service och bra
utbud av affärer, rikt föreningsliv med aktiva idrottsföreningar, bra biblioteksverksamhet
och kulturutbud. Det finns tillgång till barn- och ungdomsverksamhet. Röda Korsets har
aktiv Kupan-verksamhet i tätorterna. I Hemse och Fårösund finns simhall, i Hemse även
ishall. Klintehamn ser en möjlighet till ytterligare service på orten, av t.ex. socialtjänst
och Arbetsförmedling, om nyanlända bosätter sig. Föreningarna beskriver kommunikationerna som goda med bussförbindelse till Visby där restiden från de olika orterna
varierar från en halvtimme upp till en timme.
Det finns möjligheter till språk- och arbetspraktik i tätorterna. Lärbro lyfter fram möjlighet till praktik inom gröna näringar utanför tätorten. Slite bedömer möjligheterna att få
en anställning inom orten som goda. I Slite och Klintehamn framhålls att det är en fördel
om SFI-undervisning kan bedrivas på orten. I Hemse och Fårösund anses Folkhögskolan och Lärcentrum vara tillgångar när det gäller vuxnas utbildning.
Samtliga välkomnar att ett ökat flyktingmottagande innebär fler elever i grundskolorna
och önskar att nyanlända barn integreras i skolan på orten.
Föreningarna bedömer att enstaka familjer inte bör bosättas och ser fördelarna av att
nyanlända har trygghet i kontakt med andra nyanlända. Föreningarna ser vikten av att
medverka till att bygga upp sociala kontakter och lyfter fram behovet av att erbjuda
nyanlända ”fadderfamiljer” för att underlätta integration i den nya miljön. Det finns
underlag i befolkningen inom tätorterna att rekrytera personer som vill engagera sig som
faddrar och man poängterar att denna insats kräver samordning. Flera av orterna har
erfarenhet från tidigare flyktingmottagning och beskriver ett levande engagemang från
ortsbefolkningen i samband med det.
Bristen på bostäder i form av hyresrätter lyfts fram som ett grundläggande problem av
samtliga orter. Väntetiden för bostad upplevs som längre än den faktiska väntetiden
enligt GotlandsHems statistik. I Hemse är det ett problem t.ex. för folkhögskolans elever
att hitta bostad. Man ser där inte fördelen med att prioritera bostad för nyanlända
framför bostad för de människor som redan finns på orten eftersom det inte ger något
totalt tillskott i befolkning på orten. I Slite har Cementa svårt att hitta bostäder för
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nyanställda och man ser det som en tröskel för utvecklingen av orten och samhället att
det inte byggs lägenheter. Samtidigt finns många idéer och tankar om hur bostadsfrågan
kan lösas. Omsättningen på lägenheter har ökat i Hemse det senaste året. Det finns
bostäder som står tomma på landsbygden omkring Hemse. Enligt uppgift kommer en
privat hyresvärd att bygga lägenheter i Klintehamn. Det finns förhoppningar om att
Forsagården i Lärbro byggs om till lägenheter. Där kan också finnas småhus som är
svårsålda där fastighetsägare kan tänkas vilja hyra ut. Det kan dock behövas garantier vid
uthyrning. Regionen äger fastighet i Slite som skulle kunna byggas om till lägenheter för
uthyrning. Där finns också obebyggd tomtmark. I Fårösund finns fastigheter som inte
används och som skulle kunna byggas om.

”Överenskommelsen”
Överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området
och Sveriges kommuner och landsting (2008), ”Överenskommelsen” syftar till att
utveckla relationerna och tydliggöra rollerna mellan aktörerna.
En dialog pågår mellan företrädare för Region Gotland och de idéburna organisationerna
i syfte att få till stånd ett utvecklat samarbete framförallt inom den sociala sektorn och en
lokal överenskommelse där man enas om hur samverkan ska se ut. En överenskommelse
på nationell nivå finns även med de idéburna organisationerna inom
integrationsområdet. Den gemensamma visionen är där att idéburna organisationer
spelar en viktig roll under alla olika delar av individens etablering och att det ligger i det
offentligas intresse att synliggöra det som idéburna organisationer kan erbjuda nyanlända.

Intervjuer med etablerade flyktingar
I förstudien har samtal förts med två personer som etablerat sig på Gotland efter att ha
anlänt som flyktingar för mer än tio år sedan. Syftet med samtalen var att få en bild av
vad som bidragit till att personerna valt att bosätta sig och stanna kvar på Gotland.
Resultaten av samtalen kan inte generaliseras. De intervjuade lyfter fram följande teman
som viktiga för deras integration.
Platsen
Gotland är en lugn och trygg miljö för barn att växa upp i. Det har varit lätt att uppfostra
barn på Gotland och det har varit perfekt för barnen att växa upp här. Barnen fick
mycket uppmärksamhet i skolan och lärde sig snabbt svenska.
Det var ett aktivt val att bosätta sig på Gotland för att undvika ett invandrartätt område
där det skulle bli svårare att komma in i det svenska samhället och lära sig språket.
Språket
Språket är en nyckel och den viktigaste förutsättningen för att få arbete. Det är viktigt
att utnyttja alla möjligheter att lära sig – genom praktik och genom människor man
möter, och att det får ta tid. Det har gått att kombinera SFI med arbete men det är en
fördel för språkstudierna att man inte måste tänka på att arbeta för att tjäna pengar i
början.
24
GVN 2014-06-04
87/101

F örstudie – förutsättningar för ök at flyk tingmottagande på Gotland
Sociala sammanhang
Det gick att snabbt få svenska vänner genom att själv vara aktiv och bjuda in.
Det fanns föreningar med verksamhet som samlar både svenskar och nyanlända vilket
bidrog till att få kontakt med både utländska och svenska vänner. Att vara aktiv i
invandrarförening är viktigt för gemenskap med personer från samma land och för att få
möjlighet att prata sitt modersmål. I en förening kan nyanlända få tillfälle att prata med
andra som varit längre i Sverige. De som har erfarenhet kan bidra till förståelse för
svenska normer, t.ex. när det gäller barnuppfostran. Att det fanns tillgång till idrott och
andra aktiviteter har också varit viktigt.
Det är viktigt med samhällsinformation för att komma in i samhällslivet. Det är bra att
det ingår i introduktionen nu. Det är också bra att det numera finns en Flyktingguide om
Gotland på flera språk.
Arbete
Det gick att få arbete. Att man får ett arbete är väsentligt för att stanna kvar.
Många flyttar för att det är brist på jobb. Om fler ska vilja flytta hit måste arbete kunna
garanteras.

Bidraget till regionens utveckling
Flyktingmottagandet är ett solidariskt ställningstagande för personer som tvingas lämna
sina hemländer. Flyktingmottagande kan även ge positiva effekter på
befolkningstillväxten. Ett av målen i Vision 2025 är att öka befolkningsmängden på
Gotland till 65 000 personer. Samtidigt visar prognos av befolkningsutvecklingen på
Gotland 2013-2021 på en negativ befolkningsutveckling. I Strategisk plan och budget
2014-2016 Region Gotland konstateras att den vuxna arbetade befolkningen förväntas
minska med 3 procent medan antalet äldre förväntas öka med 7 procent. En åldrande
befolkning leder till ökad efterfrågan på arbetskraft. Ett ökat och gott
flyktingmottagande som leder till att nyanlända väljer att bo kvar på Gotland kan bidra
till befolkningstillväxten, vilket anses vara avgörande för att stärka finansieringen av den
offentliga välfärden och trygga tillgången på arbetskraft i näringslivet.

Ekonomiska effekter
Statliga ersättningar
Fr.o.m. 2014 gäller att kommuner som träffat överenskommelse om mottagande får en
årlig grundersättning för att administrera och driva flyktingmottagning motsvarande fem
prisbasbelopp. Summan för 2014 är 222 000 kronor. Därutöver får kommunen
prestationsbaserad ersättning för ett s.k. högt mottagande och prestationsbaserad
ersättning efter anvisning.
Ersättningen för högt mottagande är beroende av kommunens mottagande under två på
varandra följande år. Mottagandet under det första året utgör grund för vilka kommuner
som ska få ersättning och med vilket belopp per bosatt person dessa kommuner ska få
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ersättning under det följande året. Kommuner som i förhållande till sin folkmängd tagit
emot fler personer än som motsvarar medianvärdet hos samtliga kommuner får
ersättning enligt en trappstegsmodell. Den högsta ersättningen är 15 000 kronor, den
lägsta 5 000 kronor per nyanländ.
Den prestationsbaserade ersättningen efter anvisning är 15 000 kronor för varje nyanländ
person som kommunen tar emot under året som är kvotflykting eller är anvisad från
Migrationsverkets anläggningsboende.
Kommunen har också rätt till en schablonersättning per mottagen person. Schablonersättningen, 82 900 per person under 65 år, avser kostnader för mottagande och
praktisk hjälp i samband med bosättning, särskilda introduktionsinsatser inom skola,
förskola och fritidshem, utbildning i SFI, samhällsorientering, tolkning och andra insatser
för att underlätta etablering i samhället.
Nyanlända som deltar i etableringsaktiviteter har rätt till etableringsersättning och ska i
regel inte behöva försörjningsstöd. Kommunen har dock det yttersta ansvaret enligt
socialtjänstlagen och det finns situationer där det blir aktuellt med ekonomiskt bistånd.
Kommunen kan behöva betala ut initialt ekonomsikt bistånd efter det att individen har
beviljats uppehållstillstånd tills det att individen får etableringsersättning och andra
ersättningar från statliga myndigheter (det s.k. glappet). Kommunerna får en särskild
engångsschablon för varje mottagen nyanländ som ska täcka kostnaderna för detta
initiala bistånd. Kommunen kan även få ersättning för vissa hyreskostnader i avvaktan på
att den nyanlände flyttar in i den bostad som reserverats. Ersättning lämnas med högst
12 000 kronor och betalas ut i efterskott efter ansökan.
Kommunen har ansvar för ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen för nyanlända
som på grund av sjukdom eller annan nedsättning av prestationsförmågan inte alls kan ta
del av etableringsinsatser. Kommunen kan också behöva gå in med kompletterande
försörjningsstöd för personer som har etableringsplan på hel eller deltid men som inte
kan försörja sig på den etableringsersättning de får. Kommunen kan återsöka faktiska
kostnader i de flesta av dessa fall. Kommunen har också ansvar för nyanlända som efter
etableringsinsatser inte kan försörja sig genom arbete eller på annat sätt.
Vidare får kommunerna i vissa fall ersättning för vissa särskilda kostnader, till exempel
för försörjningsstöd till personer som på grund av sjukdom eller nedsatt
prestationsförmåga inte kan delta i etableringsaktiviteter och för ensamkommande barn.
Kommunerna kan även få ersättning för särskilda kostnader för stöd och service för
äldre, sjuka eller personer med funktionsnedsättning.
Statlig ersättning utgår för hälsoundersökning och i vissa fall för kostnader för hälso- och
sjukvård. Hälso-och sjukvården kan via ansökan till Migrationsverket få statlig ersättning
för genomförda hälsoundersökningar under förutsättning att en undersökning inte redan
genomförts. Hälso- och sjukvården kan även få ersättning för varaktig vård om vårdbehovet bedöms vara i minst tre år där de sammanlagda kostnaderna är minst 60 000
kronor per person under en tolvmånadersperiod. Personens sjukdom eller funktionshinder ska ha funnits vid första mottagandet i kommunen eller på annat sätt ha ett direkt
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samband med personens situation som skyddsbehövande. Det kan till exempel vara
fysiska eller psykiska skador på grund av krig.

Kostnadsutjämningseffekter vid flyktingmottagning
Utjämningssystemet har som huvudsyfte att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar
för alla kommuner och landsting att kunna tillhandahålla sina invånare service oberoende
av skattekraft och opåverkbara strukturella kostnader. Såväl inkomstutjämning som
kostnadsutjämning påverkas vid befolkningsförändringar, t.ex. vid flyktingmottagning.
Vid beräkning av skatteintäkter och inkomstutjämning ska personen vara folkbokförd i
kommunen 1 november året före budgetåret för att tillgodoräknas kommunen.
Kostnadsutjämningseffekter uppstår dels genom att befolkningen ökar, dels genom
delmodellen Barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Bidragen i kostnadsutjämningen beror i hög grad på vilken åldersgrupp individen tillhör. Barn och unga
genererar höga bidrag och särskilt äldre-äldre ger högt bidrag. Detta beror på systemets
konstruktion som är baserat på vilka beräknade genomsnittskostnader individer i en viss
ålder innebär för kommunen.
Skatteintäkter och utjämningsbidrag påverkas i hög grad av antalet kommuninvånare.
Om det gäller ett större antal personer där åldrarna varierar är det rimligt att anta att
intäktsförändringen per person är densamma som genomsnittet av skatteintäkter och
statsbidrag per invånare dvs. cirka 76 tkr per invånare för Gotland. Detta kan antas gälla
även för flyktingar som folkbokförs här. Härvid gäller också att kostnadssidan i
regionens budget påverkas, men inte nödvändigtvis i samma omfattning.
Ekonomiska effekter av befolkningsökning beror mycket på marginalkostnaden för
ökningen. Denna kostnad är ofta svår att beräkna. T.ex. ger fullbelagda skolor och
äldreboenden höga marginalkostnader medan små klasser och vakanser i äldreboenden
ger låga marginalkostnader.
I kostnadsutjämningen ingår fr. o. m år 2000 en delmodell för Barn och ungdomar med
utländsk bakgrund. Många barn med utländsk härkomst har behov av särskilt stöd både
inom barnomsorgen och i skolan, vilket inte fångades in i de tidigare delmodellerna.
Behovet av extra insatser sades vara särskilt stort i kommuner med invandrartäta stadsdelar. Delmodellen innebär att kommuner med högre andel barn och ungdomar med
utländsk bakgrund får 75 kr per invånare * (antal procentenheter för kommunen –
genomsnittligt antal procentenheter för riket). Kommuner som har lägre andel ungdomar
med utländsk bakgrund än riksgenomsnittet får noll kr per invånare.
För Gotland gäller att vi inte får något sådant bidrag. I stället bidrar Gotland i kostnadsutjämningen till detta år 2014 med ca 119 kr per invånare vilket motsvarar ca 6,8 Mkr.
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Kostnader
Socialförvaltningen
De statliga ersättningarna har hittills finansierat Flyktingmottagningens åtaganden;
personal, drift och kostnader för de ansvarsområden som ligger inom schablonersättningen.
Vid ett faktiskt mottagande av nyanlända som uppfyller nu gällande överenskommelse
skulle regionens sammanlagda grundersättning och prestationsbaserad ersättning uppgå
till 670 000 kronor.
Intäkten i form av schablonersättning per mottagen person periodiseras då den ska täcka
kostnader för den nyanländes första två år.
Under den senaste treårsperioden när mottagandet varit lågt har Flyktingmottagningen
uppvisat positivt resultat med i genomsnitt 360 000 kronor per år. Kostnaderna för
ekonomiskt bistånd under etableringsfasen varierar mycket under dessa tre år.
Etableringstiden på två år är i regel för kort för att uppnå målet att den enskilde blir helt
självförsörjande genom arbete eller studier. I Arbetsförmedlingens nationella
årsredovisning 2013 redovisas resultat för dem som lämnat etableringsuppdraget (7900
personer). 23 procent av dessa arbetade eller studerade och 42 procent fick fortsatt stöd
från Arbetsförmedlingen i någon form av arbetsmarknadspolitiskt program.
Många behöver ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd efter de första två åren
bl.a. som komplement till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Vid ett ökat
flyktingmottagande är det därför rimligt att räkna med ökade kostnader för
försörjningsstöd. Dessa kostnader faller inom ansvaret för Individ-och familjeomsorgens
ordinarie budget för försörjningsstöd vilken delvis har balanserats genom det positiva
resultatet för Flyktingmottagningen.
Beräknat på totala kostnaden för försörjningsstöd till alla hushåll på Gotland 2013 var
genomsnittskostnaden per hushåll 37 346 kronor. Genomsnittskostnaden varierar för
olika hushållstyper från 34 820 för ensamstående utan barn till 51 820 för en familj med
två vuxna med barn.

Hälso-och sjukvårdsförvaltningen
Den statliga ersättningen för hälso- och sjukvårdskostnader är begränsad och villkorad
på ett sätt som bedöms medföra att en stor del av vårdkostnaden vid behandling av
psykiskt trauma behöver finansieras av regionen genom tillskott av medel. Det bör
beaktas att de resurser som behöver tillföras är kompetenser som redan idag är
svårrekryterade.

Marknadsföring av Gotland som en plats att flytta till
Genom Överenskommelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare har
regionen möjlighet att ta emot nyanlända som anvisas av Arbetsförmedlingens
bosättningsenhet och kvotflyktingar för vidarebosättning som anvisas av
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Migrationsverket. Under förstudien har styrgruppen fått gemensam information om
respektive myndighets uppdrag och arbetssätt.

Anvisning av Arbetsförmedlingens bosättningsenhet
Arbetsförmedlingens bosättningsenhet har ambitionen att ordna bosättning på en ort
med goda möjligheter till arbete/utbildning. Nyanlända anvisas för bosättning i en
kommun efter matchning av de nyanländas kompetens utifrån arbetsmarknadens behov
av arbetskraft för att rätt person ska komma till rätt kommun. Yrke på två års sikt,
tillgång till relevanta utbildningsmöjligheter och särskilda behov inom familjen är
kriterier som vägs in vid matchningen. När det finns tillgång till en bostad i en kommun
som överensstämmer med kriterierna och kommunen och bosättningsenheten är
överens föreslås den nyanlända bosättning. Den nyanlända får endast ett erbjudande om
bosättning och måste vara beredd att flytta till en ny ort. Erfarenheten är att
personer/familjer tackar nej tillbosättning på Gotland. Skälen kan vara att Gotland är en
okänd plats för många och att man inte känner till att det bor landsmän inom samma
språkgrupp som den man själv tillhör i regionen. De nyanlända väljer då att själva ordna
sitt boende exempelvis genom att flytta till släktingar i de kommuner som tagit emot
många nyanlända.
För att underlätta valet av Gotland behövs presentation och marknadsföring av
regionen. Utförlig beskrivning av förhållandena på den nya bostadsorten; skola,
barnomsorg, service, föreningar, bilder på bostaden och omgivningar genom personligt
brev tillsammans med uppdaterad information på nätet kan vara ett sätt. Att erbjuda ett
paket som via praktik och kompletterande utbildningsinsatser leder till arbete hos en
särskild arbetsgivare inom något av de bristyrken som finns kan vara ett annat sätt.
Information från någon landsman som redan bor på Gotland är ett annat sätt. Att
nyanlända får tillgång till ”fadderfamiljer” eller kontaktpersoner vid etableringen i den
nya miljön kan bidra till att man väljer att flytta till Gotland samtidigt som integration
underlättas.
Arbetsförmedlingens bosättningsenhet rekommenderar att ta emot två eller flera familjer
från samma språkområde samtidigt; familjer som kanske redan känner varandra kan
bidra till trygghet och gemenskap under etableringen.
Bosättningsenhetens erfarenhet är att det krävs omfattande insatser av den personal som
ansvarar för flyktingmottagning i samband med bosättningen. Förutom tid att ordna
bostäder krävs att det finns tid och engagemang för marknadsföring och information.

Migrationsverkets anvisning av kvotflyktingar
Vid Migrationsverkets anvisning av kvotflyktingar för vidarebosättning kommer
kommunen och Migrationsverket överens om bosättning när kommunen har en ledig
bostad. Den enskilda flyktingen kan inte påverka i vilken kommun bosättning sker utan
reser direkt till den utsedda kommunen. Det finns inget underlag för matchning mot
förhållandena i regionen. Kommunen kan påverka från vilken språkgrupp flyktingen tas
emot.
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Mottagande av kvotflyktingar ställer större krav på såväl information som praktisk hjälp i
inledningsskedet när flyktingen väl har anlänt. Kvotflyktingar har i övrigt samma behov
av kontakt med ”fadderfamilj” i samband med bosättningen. Regionen har ingen
erfarenhet av mottagande av kvotflyktingar. Kompetens för sådant mottagande behöver
byggas upp.

Goda exempel
Under förstudien har kontakt tagits med två kommuner, Strömsund och Värnamo, båda
med högt flyktingmottagande och med mottagande av framförallt kvotflyktingar.
Följande erfarenheter och framgångsfaktorer har identifierats:
o Strategiskt politiskt beslut att möta avfolkningsproblematik genom bl.a. ökad
flyktingmottagning.
o God tillgång till bostäder i inledningsskedet. Efterhand anvisas nu även
lägenheter utanför tätorten vilket kräver större insatser av organisationen som
arbetar med flyktingmottagning bl.a. för att lösa logistikproblem. Ett nära
samarbete på handläggarnivå med i första hand de kommunala bostadsföretagen
där man prioriterar att boendet ska fungera. I Strömsund är praxis att alla
nyinflyttare till kommunen har förtur till lediga bostäder. Erfarenhet i Värnamo
att nyanlända som anvisas bostad utanför centralorten efterhand söker sig dit.
o Satsning på kvotflyktingar utifrån att de flyktingar som anvisas inte behöver välja
bosättningsort utan verkligen kommer som planerat. Upplevelse av att
kvotflyktingar är mycket motiverade. Val att ta emot personer från samma
språkområde för att underlätta social gemenskap den första tiden. Har erfarenhet
att nyanlända annars flyttar från orten. Etablerade kvotflyktingar bidrar som
ambassadörer med att ge information till landsmän som får anvisning från
Arbetsförmedlingens bosättningsenhet.
o Organisation av det operativa arbetet med flyktingmottagning utanför
socialtjänsten för att lägga fokus på att mottagning av nya kommuninvånare är
en utvecklings- och framtidsfråga snarare är en social fråga. Strömsund har
prioriterat att utöver samordning av de övergripande frågorna lägga mycket
personalresurser i det operativa arbetet. Ett utvecklat teamarbete och
samlokalisering av flyktingmottagningens personal, etableringshandläggare från
Arbetsförmedlingen och handläggare av försörjningsstöd i SFI:s lokaler.
o Ett långsiktigt synsätt där fördelarna av att nyanlända bidrar till att generera
arbetstillfällen, öka elevantalen i skolan och patientunderlag till vårdcentraler
väger upp att ett högre antal personer behöver försörjningsstöd.
o Satsning på information till allmänheten via skolor och arbetsplatser om
flyktingmottagning. Information för att bemöta oro och eventuell
främlingsrädsla med ett förhållningssätt där problem inte förminskas utan tas på
allvar.
o Praktikplatser ställs till förfogande i kommunens verksamheter med målet en
praktikant per tio anställda. Arbetsförmedlingen samarbetar med näringslivet om
praktikplatser.
o Ett rikt föreningsliv och stimulans av föreningar som samlar invandrare.
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o Strömsund arbetar med alla utmaningar i egna och nationella projekt; bl.a. en
handbok med program för introduktion av nyanlända barn i Jämtlands län och
mentorsteam för stöd åt personal som möter nyanlända.

Utvecklingsområden - analys
I förstudien framkommer följande utvecklingsområden med målet ett ökat
flyktingmottagande.

Bostäder
Tillgången till hyresrätter med rimlig hyreskostnad är är en grundförutsättning för ett
ökat flyktingmottagande.
Fler bostäder kan bli tillgängliga om lägenheter även anvisas i någon av de tätorter som
inte har väntetid till lägenheter. Bosättning i dessa tätorter rekommenderas som ett första
steg mot att uppfylla nuvarande överenskommelse om mottagande.
Ökat flyktingmottagande utöver överenskommelsen kräver att fler lägenheter kan ställas
till förfogande för mottagande av nyanlända. Detta kan ske genom att andelen förturer
totalt ökas och lägenheter motsvarande ökningen strategiskt reserveras för nyanlända. En
förändring av ägardirektiven behöver då ske. Om reserverade lägenheter inte utnyttjas
krävs att AB GotlandsHem kompenseras för uteblivna hyresintäkter.
Under förutsättning att hyresgäster från det egna beståndet väljer att flytta till en
nyproducerad lägenhet i AB GotlandsHems nybyggnation 2016 kan lägenheter frigöras
som skulle kunna reserveras för mottagande.
Ett stegvis ökat mottagande av nyanlända bedöms ytterligare öka efterfrågan på
hyresrätter vilket bör beaktas i samband med revidering av Bostadsförsörjningplan för
Region Gotland.
Vid kontakter med företrädare för tätorterna har framkommit tips och idéer om
kommunalt ägda fastigheter som eventuellt kan vara eller förändras till lämpliga bostäder.
Det finns skäl att närmare undersöka dessa möjligheter.
Kontakter och samarbete med privata hyresvärdar kan utvecklas och ge tillgång till fler
lägenheter för nyanlända.

Vägen till arbete och studier
Samverkan mellan berörda verksamheter inom regionen och Arbetsförmedlingen
fungerar men behöver klargöras och stärkas. Särskilt behöver samverkan och dialog
mellan SFI, AME och Arbetsförmedlingen utvecklas gällande kombination mellan SFI
och tidig arbetspraktik och andra former av insatser från Arbetsförmedlingen under
etableringsfasen. Tidiga signaler till BUF om ökat flyktingmottagande krävs för planering
av behov av förskoleplatser så att etableringsplaneringen inte skjuts upp på grund av
brist på barnomsorg.
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Regionens verksamheter bör stimuleras att ta emot fler praktikanter framförallt inom
områden som har behov utifrån bedömd framtida kompetensförsörjning.
För att ta tillvara möjligheterna till arbetspraktik inom näringslivet krävs personlig och
aktivt kontakt med företagarna och tydlig information om regelverk och vad som gäller i
form av ansvar och möjliga ersättningar.
Trots något högre andel arbetslösa på Gotland än riket i övrigt finns en optimistisk syn
på möjligheter för nyanlända att få arbete. Det finns behov av arbetskraft inom vissa
näringar och goda möjligheter att kombinera praktik och utbildning som leder till arbete
inom dessa. Detta kan tillvaratas genom ett mottagande av personer som har kompetens
eller intresse av dessa näringar och som erbjuds praktik och utbildning inom
branscherna.

Sociala sammanhang
Det positiva engagemanget och de goda möjligheterna för civilsamhällets organisationer
att bidra till nyanländas delaktighet, sociala förankring och integration bör struktureras
och tas till vara av en samordnare.
Ett system bör utvecklas så att alla nyanlända erbjuds en fadder för social kontakt och
gemenskap.
Tillgången till nätverk och gemenskap inom den kulturella och etniska gruppen kan bidra
till delaktighet och sammanhang. Bildandet av invandrarföreningar bör aktivt stödjas av
regionen.
Etablering av nyanlända i tätorterna utanför Visby bör ske i samverkan med respektive
förening för utveckling av tätorterna.

Barn i skola och samhälle
Inom grundskola och gymnasium finns beredskap och möjlighet att ta emot fler elever i
befintlig organisation medan en utbyggnad av förskoleplatser kommer att krävas.
Samarbetet mellan Flyktingmottagningen och förskoleverksamheten behöver utvecklas
och gemensamma rutiner för bl.a. informationsöverföring bör utformas.
En gemensam kunskapsbas och rutiner för att utveckla barnens introduktion i skolan
och samhället behöver utarbetas.
Erfarenhet och kompetens behöver byggas upp inom Barn- och ungdomspsykiatrin för
behandling av traumatiserade barn och ungdomar.

Samordning
En ökat mottagande kräver en samordnare av övergripande frågor i regionen med ansvar
för att utveckla samverkan och samarbete med berörda aktörer, göra överenskommelser,
leda processer och ansvara för marknadsföring i samband med mottagande och
integration av nyanlända.
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Samverkan
Struktur för samverkan bör säkras i Lokal överenskommelse om nyanländas etablering
mellan Arbetsförmedlingen Visby, Länsstyrelsen och Region Gotland. I
överenskommelsen bör även idéburna organisationer ingå.
Samverkan på operativ nivå behöver utvecklas, t.ex. mellan handläggare på Flyktingmottagningen och etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen, mellan SFI-personal
och etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen.

Organisation
Ökat mottagande kräver utveckling av Flyktingmottagningen med ytterligare personal för
att åstadkomma att nyanlända personer får en bra start på sin tillvaro med introduktion
till boende, bostadsorten, myndigheter, organisationer och mötesplatser.
Att ta emot nyanlända är mera en tillväxt- och utvecklingsfråga än en social fråga. Det
kan finnas anledning att betona detta genom att organisera Flyktingmottagningen utanför
socialtjänsten. En plats i organisationen kan vara i samband med vuxenutbildning,
arbetsmarknadsenhet, studie- och yrkesvägledning m.m. inom Komvux). En alternativ
plats kan vara i samband med inflyttar verksamhet inom Inspiration Gotland där
samordningsvinster kan ske bl.a. när det gäller anskaffning av bostäder.
Mottagandet av asylsökande ensamkommande barn innebär myndighetsutövning och
ansvar för vård av barn i HVB-hem eller familjehem och är socialnämndens och
socialförvaltningens ansvar.

Mottagande av kvotflyktingar
Inom ramen för gällande överenskommelse har regionen möjlighet att ta emot nyanlända
från Arbetsförmedlingens bosättningsenhet som erbjuds och tackar ja till bosättning på
Gotland eller kvotflyktingar som anvisas av Migrationsverket. Kvotflyktingar väljer inte
bosättningsort och den planering som görs inför mottagande är erfarenhetsmässigt mera
hållbar. Att ta emot kvotflyktingar kräver större insatser i inledningsskedet och det finns
inte möjlighet att matcha personer mot situationen på en framtida arbetsmarknad. För
att öka mottagandet bör regionen ta emot båda kategorierna av flyktingar.

Marknadsföring av bosättning på Gotland
Ett ökat mottagande av nyanlända genom anvisning kräver nära samverkan med
Arbetsförmedlingens bosättningsenhet och utvecklad marknadsföring av Gotland som
plats för bosättning. Såväl utförlig information direkt till den som föreslås bosättning på
Gotland som mera allmän information på internet behövs. Erbjudanden om praktik-och
studiepaket som kan leda till framtida anställning kan utvecklas.

Långsiktighet
Ett flyktingmottagande med god kvalitet som leder till att nyanlända väljer att bo kvar på
Gotland bidrar till befolkningstillväxt och tryggar tillgång på arbetskraft. Etableringstiden
på två år är i regel för kort för att uppnå målet att den enskilde blir helt självförsörjande.
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Ett långsiktigt integrationsarbete krävs. Vid ett ökat flyktingmottagande är det även
rimligt att räkna med ökade kostnader för kompletterande försörjningsstöd.

Rekommendation för framtida inriktning av flyktingmottagande
Målsättning
Flyktingmottagningen bör på kort sikt uppfylla nuvarande överenskommelse, 30
anvisade personer för bosättning och 30 personer som bosätter sig på egen hand,
inklusive ensamkommande asylsökande barn som beviljats uppehållstillstånd.
På lång sikt bör inriktningen vara att ta emot nyanlända i nivå med länstalet, vilket för
2014 är 125 anvisade personer och 20 personer som ordnar bosättning på egen hand.
Det ökade mottagandet bör byggas upp med årliga delmål.

Strategi
För genomförande av ett ökat och utvecklat mottagande och integration av nyanlända
enligt de utvecklingsområden som definierats i förstudien görs kraftsamling genom att en
samordnare av övergripande arbetsuppgifter och ytterligare en handläggare knyts till
verksamheten.
Arbetet för ökat mottagande av nyanlända integreras i den regionala organisationens
kärnverksamheter för bostad, studier och praktik.
Mottagande av nyanlända organiseras utanför socialtjänsten. Socialnämnden har fortsatt
ansvar för mottagande och individuellt stöd till ensamkommande barn.
Mottagandet kännetecknas av en strävan efter samverkan mellan regionen, övriga
berörda myndigheter och verksamheter, näringsliv och idéburna organisationer.

Organisation och resurser
Flyktingmottagningen föreslås organiseras i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhet. Verksamheten tillförs 1,5 mkr avseende lön och driftskostnader för
övergripande samordning samt handläggning i samband med mottagandet. Vid
överlämnande mellan nämnderna bör beaktas att kostnader för försörjningsstöd efter
etableringstiden hittills delvis balanserats genom positivt resultat för verksamhet inom
Flyktingmotttagning.
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Ärendenr GVN 2013/91

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 29 april 2014

Regionstyrelsen

Investeringsbehov filmstudion Fårösund
Äskande av medel för driftskonsekvenser av lokalanpassningar i
Fårösunds filmstudio

För driftkonsekvenser som följd av lokalanpassningar i Fårösunds filmstudio
äskar Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) och Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen (GVF) inför 2015 var för sig:
-

Kultur- och fritidsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

175 tkr.
175 tkr.

Bakgrund

Budget 2014
Ansvaret för att driva filmklusterbildningen och ansvaret för filmstudion har
förlagts till GVN. Nuvarande budget för filmstudion Fårösund och
kostnadsfördelning mellan inblandade aktörer, se bilaga 1. I samband med att
GVN övertog ansvaret som hyresvärd påtalades att vissa verksamhetsanpassningar av lokalerna måste göras. I det läget fanns dock ingen klar
uppfattning om vad som måste göras och vilka hyreshöjningar det skull
medföra.
Behov av verksamhetsanpassning
Bertil Klintbom har tillsammans med filmklustrets arbetsgrupp genomfört en
analys av vilka lokalanpassningar som måste göras när tre verksamheter flyttar
samman samtidigt som det skall vara möjligt att tillfredsställa filmfondens
behov av att använda studion för filminspelningar. De verksamheter som
flyttar samman är Folkhögskolans filmutbildning, Film på Gotland och
Fårösunds ungdomsgård. Utöver detta skall filmstudion kunna användas av
externa aktörer som vill arrangera utbildningar och andra aktiviteter inom
området rörlig bild.
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Besöksadress Regementsgatan 6

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (3)

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2013/9191

Region Gotland

Investeringskostnaden är beräknad till 1 200 tkr. Och genomförs av den
privata hyresvärden. Med nuvarande längd på hyresavtalet beräknas

hyreskostnaden öka med ca 350 tkr. per år.
Exempel på lokalanpassningar som planeras är:
-

Möjlighet att stänga övervåningen från undervåningen för att kunna
utnyttja ytorna till olika verksamheter samtidigt
En reception och en gemensamhetsyta samt cafémöjligheter i
entréområdet, ett hjärta i verksamheten
Uppfräschning av ytskikt

Pågående och planerade aktiviteter
Folkhögskolan har för närvarande en ettårig filmutbildning samt en
manusutbildning. Film på Gotland och ungdomsgården har sagt upp sina
lokaler och väntar på att få flytta in. En koordinator med ansvar för att
samordna och driva hela filmklustertanken har anställts med 0,75 procents
tjänst. Utöver det planeras inför sommaren och hösten 2014 följande
aktiviteter:
-

-

Arrangemang tillsammans med Bergmanveckan
Folkhögskolan gör en reklamfilm om Gotland på uppdrag av Gotlands
turistbyrå.
En ny ettårig filmutbildning i samarbete mellan Folkhögskolan och
Komvux med start hösten 2014. Riktar sig till studerande med tidigare
grundutbildning inom rörlig bild.
Event i samarbete med Inspiration Gotland som t.ex. företagsevent
med filmtema
Kulturfestival i september 2014
Filmseminarium under Almedalsveckan.
Möte om filmrabatter med Destination Gotland och flyget
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Filmklustret – budget 2014

Intäkter

Kostnader

Hyresbidrag filmfonden 500 000

Kallhyra

800 000

Driftsbidrag KFF

200 000

El och värme

150 000

Driftsbidrag GVF

100 000

Intäkter uthyrning

150 000

Anläggning

950 000

950 000

(tillkommande ombyggnadskostnader okända)
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Projekt bidrag LK

600 000

Kluster Koordinator 75%

400 000

Projektbidrag KFF

200 000

Verksamhet

400 000

Verksamhet

800 000

800 000
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