Nämnd, onsdag den 11 februari 2015
Kallelse, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
Vid förhinder v g kontakta Fredrik Johansson 0498-269444, e-post: fredrik.johansson@gotland.se

Tid:
Plats:

09.00 – 16.30
Gotlands folkhögskola, Fårösund

Ärenden:

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

10.

11.
12.
13.

Ärende

Mötets öppnande
Val av justerare och tidpunkt för justering

Beslut

Godkännande av dagordning

Beslut

Information från samverkan

Rapport

Årsbokslut

Beslut

Bilaga ss 28-53

Tidsplan utbildningsinsatser GVN våren 2015
Internremiss, plan för långsiktigt stöd- och samverkansstruktur för barn-, vuxen-, och
äldrefrågor
Propå från LR

Beslut

Bilaga ss 1-2

Beslut

Bilaga ss 54-71

Beslut

Bilaga s 3-4

IT-konto. Åtkomst till information via portalen för förtroendevalda
Information från förvaltning:
i.
Tidplan – strategisk plan och budget, Jimmy Söderström
ii.
Budget 2015, Jimmy Söderström
iii.
Utbildning nämnd
o Vilka verksamheter ansvarar nämnden för
o Folkhögskolan
o Nämndens systematiska kvalitetsarbete
iv.
Elev- och studerandeenkäter, Björn Linder
v.
Arbetsmiljöverkets inspektion
vi.
Lövsta nulägesrapport
vii.
Flyktingmottagningen
viii.
Yrkeshögskolan
ix.
Skolinspektionen
Delegations- och anmälningsärenden

Beslut

Övriga frågor
Mötets avslutande

Saga Carlgren, ordförande

i.
ii.
iii.

Rapport

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
Rapport

Bilaga ss 5-17

Bilaga ss 18-27
-

Ärendenr 2015/17

2015/17Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-02-03

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förslag till utbildningsinsatser för GVN 2015
Arbetsutskottets förslag till beslut



Att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter komplettering med
en tidsplan fastställer förvaltningens förslag till utbildningsinsatser.

Utbildningsinatser våren 2015

Nämndsammanträdet den 11 februari (Fårösund)
-

Nämndens ansvarsområden
Folkhögskolan i Fårösunds verksamheter
Genomgång av nämndens årshjul (viktiga återkommande
beslutspunkter)
Årsbokslut – ekonomi och resultat (i anslutning till beslut om
årsbokslutet)
Nämndens systematiska kvalitetsarbete ( i anslutning till redovisning
elev- och studerande enkäter)

Nämndsammanträdet den 25 mars ( Wisbygymnasiet)
-

Gymnasieskolans verksamheter
Regelverk för antagning och beslut om utbildningsutbud i
gymnasieskolan (i anslutning till beslut om utbildningsutbud hösten
2015)
Styrsystem och ansvar (ansvar för stat, kommun och rektor).
Delegationsordning.
Ekonomistyrning (i anslutning till beslut om strategisk plan och
budget)
Relation och samarbete mellan politiker och tjänstemän.

Nämndsammanträde den 29 april (Hemse)
-

GVN 2015-02-11
1/71

Personalfrågor
Kommunikation
Planering, försörjning och IT

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 (2)

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr 2015/17

Region Gotland

-

Offentlighetsprincipen/diarieföring/arkivering

Nämndsammanträde den 3 juni (lokal ej klar)
- Nämndens systematiska kvalitetsarbete (fördjupning)
Utbildningsinsatserna sker, när så är lämpligt, i anslutning till när nämnden
fattar beslut eller får information inom ett sakområde.
Utöver detta föreslås en gemensam utbildningsdag för politiker
förvaltningstjänstemän och rektorer. Utbildningen handlar om politiker och
tjänstemäns olika roller och ansvar och föreslås förläggas till december månad
2015.

Alf Nilsson
Utbildningschef
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Ärendenr GVN 2015/xx

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-02-03

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Propå från LR
Utbildningschefens förslag till beslut



Att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger utbildningschefen i
uppdrag att svara Lärarnas riksförbund

Bakgrund

LR önskar att man i samband med bildandet av en ny förvaltning lyser ut alla
chefstjänster.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det inte är en politisk fråga utan en fråga som
bör hanteras i det fortsatta arbetet med att bilda en ny förvaltning.

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
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Från:
Till:
Datum:
Ärende:
Bifogade filer:

Registrator-GVN Registrator-GVN
Johansson, Fredrik
2015-01-27 10:51
Vd: Propå från LR
Brev till Barn.docx

>>> 2015-01-27 10:29 >>>
Under styrelsemöte i Lärarnas Riksförbunds styrelse på Gotland fattades beslut om att tillsända nämnderna denna propå
angående nya organisationen.
Hälsningar Lärarnas Riksförbund på Gotland

Ärende:

Vd: Propå från LR

Brev till Barn- och utbildningsnämnden och Gymnasie- och vuxenförvaltningen på
Gotland.
Bästa ledamöter.
Med anledning av den påbörjade organisationsförändringen inom våra
utbildningsförvaltningar och översynen av chefsorganisationen i den nya gemensamma
förvaltningen vill vi som representanter för våra medlemmar framföra följande:
Vi önskar att man lyser ut alla chefstjänster i den nya organisationen, så får nuvarande
tjänstemän söka dessa på samma villkor när organisationen är klar.
Har man det som ingångsvärde så gör man en organisation som passar regionens
förskolor och skolor och inrättar inte tjänsten efter nuvarande chefers lämpligheter och
kunskaper. Det ligger i allas intresse att detta blir bra och vi som fackligt
förtroendevalda för Lärarnas Riksförbund ska i samverkan hjälpa till med att bygga en
hållbar organisation framöver i vår region.
Hälsningar
Styrelsen för Lärarnas Riksförbund på Gotland
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Grundbelopp 2015 till fristående gymnasieskolor
Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2015, fastställd GVN xx/xx-xx §xxx
Program
Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration

Mervärdesskatt

Grundbelopp Per månad

18 179
32 218
15 394
25 866
18 666
26 764
25 470
58 009
18 428
19 347
16 621

2 106

6 953

27 285

3 218

6 630

117 122

9 760

2 106

6 953

36 969

4 308

8 875

156 797

13 066

2 106

6 953

27 285

2 741

5 646

99 744

8 312

2 106

6 953

36 969

3 867

7 965

140 721

11 727

2 106

6 953

27 285

3 525

7 261

128 274

10 690

2 106

6 953

27 285

3 705

7 633

134 844

11 237

2 106

6 953

36 969

4 118

8 483

149 860

12 488

2 106

6 953

36 969

5 363

11 047

195 160

16 263

2 106

6 953

27 285

3 025

6 232

110 098

9 175

2 106

6 953

27 285

3 160

6 510

115 012

9 584

Humanistiska programmet (HU)

52 751
65 367
39 619
56 995
62 479
60 398
65 762
74 714
46 069
49 651
54 898

2 106

6 953

27 285

3 236

6 666

117 765

9 814

Naturbruksprogrammet (NBLAN)

97 341

38 022

2 106

4 571

47 868

5 697

11 736

207 342

17 278

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
Ekonomiprogrammet (EK)
El- och energiprogrammet (EE)
Estetiska programmet (ES)
Estetiska programmet (ESMUS)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Hotell- och turismprogrammet (HT)

Naturbruksprogrammet (NBDJU)

77 341

23 022

2 106

4 571

47 868

4 647

9 573

169 129

14 094

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

54 828
57 766
47 090
58 385
67 168
52 629

16 851
22 236
17 755
18 732
29 340
23 332

2 106

6 953

27 285

3 241

6 676

117 940

9 828

2 106

6 953

27 285

3 490

7 190

127 027

10 586

2 106

6 953

27 285

3 036

6 253

110 478

9 207

2 106

6 953

27 285

3 404

7 012

123 877

10 323

2 106

6 953

36 969

4 276

8 809

155 621

12 968

2 106

6 953

27 285

3 369

6 940

122 615

10 218

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Teknikprogrammet (TE)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Introduktionsprogram
Individuella alternativet (IMIND)
Preparandutbildning (IMPRE)
Språkintroduktion (IMSPR)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Riksintag

Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration

96 105
96 105
96 105
96 105

16 742
16 742
16 742
16 742

Mervärdesskatt

Grundbelopp Per månad

2 106

6 953

27 285

4 476

9 220

162 887

13 574

2 106

6 953

27 285

4 476

9 220

162 887

13 574

2 106

6 953

27 285

4 476

9 220

162 887

13 574

2 106

6 953

27 285

4 476

9 220

162 887

13 574

Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration

Mervärdesskatt

Grundbelopp Per månad

Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)

48 069

35 219

1 727

5 964

33 697

3 740

7 705

136 121

11 343

Estetiska programmet (ESTEST0S)

59 366

19 449

1 727

5 964

24 317

3 325

6 849

120 997

10 083
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Grundbelopp 2015 kommunala gymnasieskolor, elever från annan kommun
Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2015, fastställd GVN xx/xx-xx §xxx
Program
Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Undervisning

Lärverktyg

Elevvård

Måltider

Lokaler

Administration

Grundbelopp

Per månad

18 179
32 218
15 394
25 866
18 666
26 764
25 470
58 009
18 428
19 347
16 621

2 106

6 953

27 285

3 218

110 492

9 208

2 106

6 953

36 969

4 308

147 921

12 327

2 106

6 953

27 285

2 741

94 098

7 841

2 106

6 953

36 969

3 867

132 756

11 063

2 106

6 953

27 285

3 525

121 014

10 084

2 106

6 953

27 285

3 705

127 211

10 601

2 106

6 953

36 969

4 118

141 378

11 781

2 106

6 953

36 969

5 363

184 114

15 343

2 106

6 953

27 285

3 025

103 866

8 656

2 106

6 953

27 285

3 160

108 502

9 042

Humanistiska programmet (HU)

52 751
65 367
39 619
56 995
62 479
60 398
65 762
74 714
46 069
49 651
54 898

2 106

6 953

27 285

3 236

111 099

9 258

Naturbruksprogrammet (NBLAN)

97 341

38 022

2 106

4 571

47 868

5 697

195 605

16 300

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
Ekonomiprogrammet (EK)
El- och energiprogrammet (EE)
Estetiska programmet (ES)
Estetiska programmet (ESMUS)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Hotell- och turismprogrammet (HT)

Naturbruksprogrammet (NBDJU)

77 341

23 022

2 106

4 571

47 868

4 647

159 555

13 296

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

54 828
57 766
47 090
58 385
67 168
52 629

16 851
22 236
17 755
18 732
29 340
23 332

2 106

6 953

27 285

3 241

111 264

9 272

2 106

6 953

27 285

3 490

119 836

9 986

2 106

6 953

27 285

3 036

104 225

8 685

2 106

6 953

27 285

3 404

116 865

9 739

2 106

6 953

36 969

4 276

146 812

12 234

2 106

6 953

27 285

3 369

115 674

9 640

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Teknikprogrammet (TE)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Introduktionsprogram
Individuella alternativet (IMIND)
Preparandutbildning (IMPRE)
Språkintroduktion (IMSPR)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Riksintag

Undervisning

96 105
96 105
96 105
96 105
Undervisning

Lärverktyg

16 742
16 742
16 742
16 742
Lärverktyg

Elevvård

Måltider

Lokaler

Administration

Grundbelopp

Per månad

2 106

6 953

27 285

4 476

153 667

12 806

2 106

6 953

27 285

4 476

153 667

12 806

2 106

6 953

27 285

4 476

153 667

12 806

2 106

6 953

27 285

4 476

153 667

12 806

Elevvård

Måltider

Lokaler

Administration

Grundbelopp

Per månad

Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)

48 069

35 219

1 727

5 964

33 697

3 740

128 416

10 701

Estetiska programmet (ESTEST0S)

59 366

19 449

1 727

5 964

24 317

3 325

114 148

9 512
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Internbudget 2015, budget tkr
Budget

1.

-

62 896

680

Wisbygymnasiet söder

-

51 999

805

Ungdomskraft

-

1 747

16

-

116 642

1 501

15 661

15 661

135

Fristående gymnasieskolan

15 661

15 661

135

Totalt 1-2

15 661

132 303

1 636

Kommunala gymnasieskolan

Elever från annan kommun, IB 23 elever

3.

-2 932

-2 932

Elever i kommunal gymnasieskola

7 073

7 073

57

Elever i fristående gymnasieskola

8 003

8 003

65

Interkommunal ersättning

12 144

12 144

122

Totalt 1-3

27 805

144 447

Elevvård, gymnasiet

3 142

3 142

Måltider, gymnasiet

10 109

10 109

120

949

949

14 200

14 200

49 293

49 293

-898
-423

Elevvård, måltider och tilläggsbelopp
Lokaler, gymnasiet och vuxenutbildningen, ekonomichef
Kapitalkostnader, gymnasiet och vuxenutbildningen, ekonomichef

3 951

3 951

Lärarlyft, kompetensutveckling, alla skolformer

363

363

Köp av tjänst PMC, BUF, i huvudsak gymnasiet

320

320

Nationellt godkänd idrottsutbildning, merkostnader SA, ekonomichef

750

750

Gotlands idrottsförbund, gymnasiet, ekonomichef

632

632

Naturbruksutbildningen, gymnasiet extra anslag åk 1, ekonomichef

1 500

1 500

IT-övrigt, licenser, programvaror, alla skolformer, IT-strateg

1 540

1 540

Vuxenmiljonen, ramtillskott år 2013, ekonomichef
5.

1 758
Jmfr 14-15
96

Tilläggsbelopp, gymnasiet
4.

Elever

Wisbygymnasiet norr

Guteskolan
2.

Budget

500

500

Buffert, ekonomichef

2 269

2 269

Gemensamt staben

61 118

61 118

Elevresor, gymnasiet

240

240

Inackorderingstillägg, myndighet gymnasiet

118
1 500

2 269

44

2 900

2 900

3 140

3 140

Kompetenscentrum Gotland

30 472

30 472

3 452

8.

Folkhögskolan

20 693

20 693

1 177

9.

Resursfördelning

119 385

2 743

1 483

Totalt 1-9

276 813

276 813

Löner, stab, myndighet, nämnd, alla skolformer

7 034

7 034

Administration, förvaltning, alla skolformer

1 134

1 134

6.

Inackorderingsersättning

7.

Administration, tjänster och system från SF, alla skolformer
10. Gemensam administration staben
JUSTERAD RAM 2015
Beslutad ram Rsau
Avlyft Lövsta landsbygdscentrum
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1 619

1 619

9 787

9 787

286 600

286 600
293 714
-7 114

-100

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Diarienr
Handlingstyp Bilaga
Datum 8 december 2014

Internbudget 2015
bilaga

GVN 2015-02-11
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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
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Ramberäkning 2015 per nämnd/förvaltning
Beslutad i regionstyrelsen 2014-10-30
IB 2014
Justerad kapitalkostnad

-293 865
604

Justerad budget 2014

-293 261

Resursfördelningsmodell
Indexuppräkning, externa avtal
Indexuppräkning, SF måltider
Besparing, fordon
Ramtillskott, filmsatsning Fårösund

3 879
-800
-126
255
-150

Ramtillskott, permanentning av Ungdomskraft
Ramtillskott, resursförstärkning utökat arbetsmarknadsuppdrag

-1 500
-700

Ramtillskott, förstärkning naturbruksutbildning Lövsta
Ramtillskott, Gotlands Folkhögskola/Livskraft
Ramtillskott, samordning flyktingmottagande

-1 500
-800
-1 000

Ramtillskott, bildandet av Lövsta Grön Centrum

-2 000

Ramtillskott, förändring arvodesregler och regionråd
Verksamhetsförändring
Personalkostnadsökningar, generellt 1,5%

-110
6 102
-2 003

Budgetram 2015
Överflytt av budgetmedel, Lövsta Grönt Centrum
Justerad budgetram 2015
Förklaring verksamhetsförändring
IT-infrastruktur
Flexiate
Ekonomisystem
Inköp och fakturasystem
Rekryteringssystem, offentliga jobb
HR-system inkl stat och löneredovisning
Regionupplysning, svarstjänst växel
Eniro
Nämndspecifik upphandling
Internbank
Summa

GVN 2015-02-11
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-293 714
7 114
-286 600

3 973
38
389
203
11
1 086
246
24
72
60
6 102

Internbudget 2015, budget tkr
Beräkningar för verksamheter med rambudget
Kompetenscentrum Gotland

Budget 2014

Budget
2015
27 020

Löneuppräkning 2015

315

Spar fordon

-35

Överflytt svarstjänst växel

-28

Ungdomskraft
Arbetsmarknadsansvar
Flyktingmottagning
Summa

Folkhögskolan
Buudget 2014
Löneuppräkning 2015
Spar fordon
Överflytt svarstjänst växel
Filmsatsning
Livskraft
Summa

Lövsta landsbygdscentrum
Budget 2014
Löneuppräkning 2015
Spar fordon
Överflytt svarstjänst växel
Lövsta Grönt Centrum
Summa
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1 500
700
1 000
30 472

Budget
2015
19 547
282
-44
-42
150
800
20 693

Budget
2015
5 118
72
-62
-14
2 000
7 114

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handläggare

1 (2)

Handlingstyp
Datum

Grundbeloppets olika delar
Grundbeloppet avser att täcka en skolas samtliga kostnader som tillhör
verksamheten, förutom vad som ingår under tilläggsbelopp och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens budget utöver detta, se nedan. I grundbeloppet ingår:
Undervisning

Administration

Moms

*1,03

*1,06

Lärverktyg
Elevvård
Måltider
Lokaler
Administration och moms beräknas enligt Skolverkets rekommendation

Det som inte ingår i grundbeloppet avseende skolformen gymnasieskola, är
regionens politiska organisation, myndighetsutövning tillika central registrering av
ansökningar och antagning, inackorderings- och reseersättningar med dess
administration samt tillhörande beräkningar och utbetalning av bidragsbelopp. Ett
riktat bidrag till naturbruksprogrammet och Gotlands Idrottsförbund ingår ej i
beloppet samt merkostnader för Nationellt Godkänd Idrottsutbildning NIU.
Undervisning
I undervisning ingår personalkostnader för lärare, skolledning, specialpedagog,
personal på 1t1 center och studie- och yrkesvägledare. Administrativ personal och
vaktmästeri är inte medräknat, se rubrik administration.
Lärverktyg
Här ingår samtliga läromedelskostnader kopplat till programmens drift samt alla
andra förekommande kostnader på respektive skolenhet som exempelvis datorer,
kapitalkostnader, kopiering, personalens kompetensutveckling, skolbibliotek,
idrottsgymnasiet, elevcafé, studenten, försäkringar, matersättningar med mera.
Elevvård måltider och lokaler
Den totala kostnaden för elevvård och måltider är medräknad och är fördelat efter
antal elever. Lokalkostnaden har under åren 2012 till 2013 fördelats enligt de två
geografiska områdena, Solrosen och Hackspetten. Från och med år 2014 är
fördelningsgrunden för lokalkostnader förändrad till att, i huvudsak, de
högskoleförberedande programmen som i en framtid kommer att vara i ett och
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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
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Region Gotland

samma skolhus delar på kostnaden och yrkesprogrammen med, i huvudsak, byggoch verkstadslokaler delar på den kostnaden. Lokalkostnaden för de utbildningar
som har riksintag (sjöfart och film) är för år 2015 uppskrivna enligt tidigare
budgeterad kostnad.
Administration
Enligt skollagen utgår ett schablonbelopp om 3 procent för administration.
Kompensationen är tänkt att täcka kostnader som uppstår på såväl skolnivå som
central nivå.
Moms
Enligt skollagen utgår ett schablonbelopp om 6 procent. Beloppet avser att
kompensera den fristående skolan för deras icke momspliktiga verksamhet.
Beräkningsgrunder
Grundbeloppets framräknande har sin grund i en prognos för år 2015 baserad på de
driftskostnader och personalkostnader de olika programmen har haft för 2014,
därefter har justeringar gjorts där hänsyn har tagits till självkostnad, grundbeloppet
innevarande år, riksprislistan samt rimliga bedömningar av klasstorlekar i relation till
förändrat elevtal och den preliminärt fastställda organisationen för läsåret 15/16. Det
som sedan ytterligare har lagts till grundbeloppet för år 2015 är b.la.
löneuppräkningar på 1,5 procent, besparing på regionens transportorganisation,
radiofyrar samt förändringar i kapitalkostnader och infrastruktur för IT.
Variationer i grundbeloppens storlek
I grundbeloppet för den fristående skolan är 6 procent medräknat, i grundbeloppet
till kommuner är detta inte medräknat då kommuner inte betalar moms till varandra.
För de utbildningar som har riksintag är grundbeloppet baserade på de beslut som
Skolverket har fastställt om hur mycket utbildningarna får kosta, dessa belopp har
sedan tidigare skrivits upp enligt samma princip som KSL (kommunförbundet i
Stockholms län). För år 2015 har grundbeloppet skrivits upp med PKV (Prisindex
kommunal verksamhet) ett index som SKL (Sveriges kommuner och landsting)
tillhandahåller och är för budgetåret 2,8 procent.
Grundbelopp till kommunal rektor egna kommunen
Till den kommunala rektorn i den egna kommunen utgår endast som grundbelopp
kategorierna undervisning, lärverktyg och administration då övriga kostnader ligger
budgeterade centralt, exempelvis infrastruktur för IT.
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Grundbelopp 2015 kommunala gymnasieskolor, egna kommunen
Program

Undervisning

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
Ekonomiprogrammet (EK)
El- och energiprogrammet (EE)
Estetiska programmet (ESBIL)
Estetiska programmet (ESMUS)
Estetiska programmet (ESTEST0S)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Hotell- och turismprogrammet (HT)
Humanistiska programmet (HU)
Naturbruksprogrammet (NBLAN)
Naturbruksprogrammet (NBDJU)

Admini- Grundbelopp
stration

52 298
64 914
39 166
56 542
62 026
59 945
59 366
65 309
74 261
45 616
49 198
54 445

12 209
26 248
9 424
19 896
12 696
20 794
19 449
19 500
52 039
12 458
13 377
10 651

3 493
2 788
3 493
2 788
3 493
3 493
3 493
2 788
2 788
3 493
3 493
3 493

54 375
57 313
46 637
48 069
57 932
66 715
52 176

10 881
16 266
11 785
35 219
12 762
23 370
17 362

2 788
3 493
3 493
2 788
2 788
2 788
3 493

68 000
93 950
52 083
79 226
78 215
84 232
82 308
87 597
129 088
61 567
66 068
68 589
189 908
154 908
68 044
77 072
61 915
86 076
73 482
92 873
73 031

Not

Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)
Teknikprogrammet (TE)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Not

Lärverktyg

Bidrag som utgår till NBLAN, NBDJU i intern resursfördelning är 169 402 kr, mellanskillnad avser täcka kostnader för gården på Lövsta

Introduktionsprogram
Individuella alternativet (IMIND)
Preparandutbildning (IMPRE)
Språkintroduktion (IMSPR)
Yrkesintroduktion (IMYRK)

GVN 2015-02-11
13/71

Undervisning

95 652
95 652
95 652
95 652

Lärverktyg

10 772
10 772
10 772
10 772

Grundbelopp

2 788
2 788
2 788
2 788

109 212
109 212
109 212
109 212

Grundbelopp 2015 till fristående gymnasieskolor, jämförelse
Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2015, fastställd GVN xx/xx-xx §xxx
Program

Grundbelopp
2015

Grundbelopp
2014

Differens

Riksprislista
2014

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

117 122

116 301

821

90 100

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

156 797

146 316

10 481

112 400

Ekonomiprogrammet (EK)

99 744

100 539

-795

76 500

El- och energiprogrammet (EE)

140 721

132 203

8 518

107 900

Estetiska programmet (ES)

128 274

127 520

754

96 900

Estetiska programmet (ESMUS)

134 844

136 609

-1 765

120 100

Fordons- och transportprogrammet (FT)

149 860

150 475

-615

130 200

Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)

195 160

184 194

10 966

162 200

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

110 098

109 491

607

87 500

Hotell- och turismprogrammet (HT)

115 012

112 087

2 925

93 400

Humanistiska programmet (HU)

117 765

109 328

8 437

77 600

Naturbruksprogrammet (NBLAN)

207 342

195 898

11 444

205 400

Naturbruksprogrammet (NBDJU)

169 129

160 906

8 223

167 600

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

117 940

110 784

7 156

82 600

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)

127 027

125 966

1 061

118 100

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

110 478

105 706

4 772

77 200

Teknikprogrammet (TE)

123 877

115 245

8 632

90 700

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

155 621

152 214

3 407

113 100

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

122 615

119 790

2 825

91 000

Grundbelopp
2015

Grundbelopp
2014

Introduktionsprogram

Differens

Individuella alternativet (IMIND)

162 887

161 065

1 822

Preparandutbildning (IMPRE)

162 887

161 065

1 822

Språkintroduktion (IMSPR)

162 887

161 065

1 822

Yrkesintroduktion (IMYRK)

162 887

161 065

1 822

Grundbelopp
2015
136 121

Grundbelopp
2014
132 415

120 997

117 701

Riksintag
Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)
Estetiska programmet (ESTEST0S)
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Differens
3 706
3 296

GVF
JYSM

Jmfrlse 15-14

2014-12-08

IB budget 2015 jämförelse budget 2014

Wisbygymnasiet norr
Wisbygymnasiet söder
Ungdomskraft
1. Kommunala gymnasieskolan
Guteskolan
2. Fristående gymnasieskolan
Totalt 1-2
Elever från annan kommun, IB 23 ele
Elever i kommunal gymnasieskola
Elever i fristående gymnasieskola
3. Interkommunal ersättning
Totalt 1-3, ram

Nettokostnader i tusen kronor
Budget
Budget
Differens
2015
2014
62 896
55 950
6 946
51 999
57 204
-5 205
1 747
1 268
479
116 642
114 422
2 220

Elevflöden
Elever
Differens
2014
670
10
901
-96
12
4
1 583
-82

15 661
15 661

22 508
22 508

-6 847
-6 847

135
135

189
189

-54
-54

132 303

136 930

-4 627

1 636

1 772

-136

-2 932
7 073
8 003
12 144

-3 717
5 396
6 988
8 667

785
1 677
1 015
3 477

57
65
122

50
63
113

0
7
2
9

144 447

145 597

-1 150

1 758

1 885

-127

Inräknat i budget 2015
Löneökningar
Lärar DAP
Externa avtal
Summa
Resursfördelningsmodell, rambudget RS, beslutad förändring

-1 111
-800
-800
-3 861
-3 879

Jmfrlse IB budget 15 budget 14
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Elever
2015
680
805
16
1 501

Årselever 2015
Wisbygymnasiet norr

Vt 15

Ht 15

Årselever

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

80

72

76,0

El- och energiprogrammet (EE)

88

89

88,5

Fordons- och transportprogrammet (FT)

40

37

38,5

Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)

27

28

27,5

Naturbruksprogrammet (NB LAN, NB DJU, NP)

35

40

37,5

127

127

127,0

Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)

25

27

26,0

Teknikprogrammet (TE)

91

84

87,5

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

34

29

31,5

Individuellt alternativ (IMIND)

65

50

57,5

Preparandutbildning (IMPRE)

13

15

14,0

Språkintroduktion (IMSPR)

27

35

31,0

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Yrkesintroduktion (IMYRK)
Totalt WGN

Wisbygymnasiet söder
Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Ekonomiprogrammet (EK)

37

37

37,0

689

670

679,5

Vt 15

Ht 15

Årselever

56

52

54,0

150

154

152,0

Estetiska programmet (ESBIL, TE)

34

32

33,0

Estetiska programmet (ESMUS)

36

31

33,5

Estetiska programmet (ESTEST0S)

10

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

70

70

70,0

Hotell- och turismprogrammet (HT)

34

41

37,5

Humanistiska programmet (HU)

39

34

36,5

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)

69

82

75,5

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

274

267

270,5

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

36

39

37,5

808

802

805,0

16

16

16,0

1 513

1 488

1 501

Totalt WGS

Ungdomskraft
Totalt Kommunala skolan
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5,0

Årselever 2015
Guteskolan

Vt 15

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Ht 15

Årselever

18

14

16,0

8

5

6,5

Estetiska programmet (ESMUS)

12

11

11,5

Estetiska programmet (ESTEST)

15

11

13,0

Hantverksprogrammet (HV)

26

19

22,5

Naturbruksprogrammet (NB)

6

7

6,5

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

7

4

5,5

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)

10

9

9,5

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Ekonomiprogrammet (EK)

22

22

22,0

Teknikprogrammet (TE)

6

11

8,5

Preparandutbildning (IMPRE)

3

2

2,5

Yrkesintroduktion (IMYRK)

12

9

10,5

Totalt Guteskolan

145

124

134,5

Totalt Fristående skolan

145

124

135

1 658

1 612

1 635,0

Totalt i den egna kommunen

Årselever 2015
Kommunal/landstingsskola

Vt 15

Ht 15

Årselever

ÅK 1

18

16

17,0

ÅK 2

26

17

21,5

ÅK 3
Totalt Kommunal/landstingsskola

Fristående skola

11

26

18,5

55

59

57,0

Vt 15

Ht 15

Årselever

ÅK 1

16

16

16,0

ÅK 2

29

16

22,5

ÅK 3

23

29

26,0

Totalt Fristående skola

68

61

64,5

Totalt i annan kommun

123

120

121,5

Elever från annan kommun

Vt 15

Ht 15

Årselever

ÅK 1

-4

-10

-7,0

ÅK 2

-5

-4

-4,5

ÅK 3

-5

-5

-5,0

IM

-8

-4

-6,0

-22

-23

-22,5

Totalt Kommunal/landstingsskola
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INSPEKTIONSMEDDELANDE

ARBETSMILJÖ
VERKET

Datum

Vår beteckning

Sid

2015-01-20

IRÖ 2014/32439

l (4)

Änr
Enheten för region öst

Cecilia Arvidsson, 010-730 93 09
Anette Askelöf, 010-730 90 58

Gotlands kommun
621 81 Visby

2015 -01- l1
REGION GOTLAND

Resultatet av inspektionen
Ert org. nr
Arbetsställe
Besöksadress
Besöksdatum
Deltagare i inspektionen

212000-0803
Gymnasie och Vuxenutbildningsförvaltningen
Regementsgatan 6, Visby
10 dec 2014
Per Edman, ordförande GVN
Alf Nilsson, förvaltningschef GVF
Eva Edin, HR-chef GVF-stab
My Monzon Preis, informatör GVF
Anna-Lena Hamstedt, skyddsombud LF
Anette Askelöf, arbetsmiljöinspektör
Cecilia Arvidsson, arbetsmiljöinspektör

Ni ska före den 20 mars 2015 informera Arbetsmiljö ver ket vad ni har gjort med
anledning av de brister och krav vi redovisar här. I svaret bör ni särskilt
beskriva:
• hur ni fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda
medarbetare
• hur ni har uppfyllt kraven
• hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktiga vid
genomförandet av åtgärderna
Svaret bör undertecknas så att det framgår att den som är skyddsombud har
tagit del av det.
Var vänlig ange vår beteckning IRÖ 2014/32439 i svaret.
Se 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.
Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller
olycksfall. Trots att vi nu ger er viss tid att informera oss hur ni har åtgärdat

Postadress: 112 79 Stockholm • Besöksadress: Drottningholmsvägen 37, Stockholm
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: www.av.se
Organisationsnummer: 202100-2148
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INSPEKTIONSMEDDELANDE

ARBETSMILJÖ
VERKET

Datum

Vår betecknina

Sid

2015-01-20

IRÖ 2014/32439

2 (4)

våra krav har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert
arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har ställt krav mot er
eller inte.
Brister och krav
1. Våld och hot
Ni har inte särskilt undersökt och bedömt riskerna för de våld- och
hotsituationer som kan förekomma och som riskerar att drabba skolledarna på
Wisbygymnasiet. Skolledarna har inte heller fått den information och de
instruktioner som de behöver för att veta hur de ska agera vid en våld- och
hotsituation.
Krav
a) Ni ska undersöka och bedöma riskerna för att våld- och hotsituationer kan
inträffa i er skolverksamhet och som riskerar att drabba skolledarna.
Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka
riskerna är och om de är allvarliga eller inte.
b) Ni ska i en handlingsplan ange de åtgärder som ni, utifrån genomförd
undersökning och riskbedömning av våld och hot, anser behövs för att
förebygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart.
Handlingsplanen ska dokumenteras skriftligt.
I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara
genomförda och vem som ska se till att de genomförs.

Skyddsombud och berörda arbetstagare ska ges möjlighet att medverka vid
undersökningen, i riskbedömningen, vid arbetet med att ta fram omedelbara
åtgärder och vid upprättandet av handlingsplanen.
Se 2 - 3 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1993:2) om åtgärder mot våld
och hot i arbetsmiljön, samt 4, 8 och 10 §§ AFS 2001:1 om systematiskt
arbetsmiljöarbete.
c) Ni ska se till art skolledarna får kunskaper om hur de ska agera om det skulle
inträffa en våld- och hotsituation.
Se 4 § AFS 1993:2 om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön samt 7 § AFS
2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete.
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INSPEKTIONSMEDDELANDE

ARBETSMILJÖ
VERKET

Datum

Vår betecknina

Sid

2015-01-20

IRÖ 2014/32439

3 (4)

Övrigt
Från l juli 2014 startade Wisbygymnasiet med de två skolenheterna
Wisbygymnasiet norra och Wisbygymnasiet södra med en ny skol- och
ledningsorganisation. Under hösten 2014 har rektorerna haft en ansträngande
arbetssituation bland annat med en ny skol- och ledningsorganisation som har
varit under och är under fortsatt uppbyggnad.
Vid inspektionen belystes bland annat skolledarnas (rektorers och biträdande
rektorers) arbetssituation/arbetsbelastning i er "nya" organisation. Det
framkom att en enkätundersökning avseende rektorernas arbetssituation/
arbetsbelastning är genomförd hösten 2014 och en riskbedömning är gjord
utefter resultatet av genomförd enkätundersökning. En handlingsplan finns
upprättad som kommer att följas upp januari 2015. Däremot fångas inte
biträdande rektorers arbetssituation och arbetsbelastning upp i
enkätundersökningen på grund av att de är för få som grupp. Enligt uppgift
genomför rektor regelbundna avstämningar och även enskilda
medarbetarsamtal med "sina" biträdande rektorer vad gäller deras
arbetssituation/arbetsbelastning. Rektor är särskilt uppmärksam på biträdande
rektorers arbetsbelastning, att den är hanterbar och inte orsakar arbetsrelaterad
stress.
Arbetsmiljöverket planerar att vid den uppföljande inspektionen på Gymnasieoch Vuxenutbildningsförvaltningen (GVF) våren 2015 följa upp
arbetssituationen/arbetsbelastningen i stort för skolledarna på
Wisbygymnasiet.
Inspektionen

Inspektionen genomfördes inom ramen för Arbetsmiljöverkets nationella
inspektionsaktivitet Skolan 2013-2016. Syftet med inspektionsprojektet är bland
annat att bidra till att skolorna får det systematiska arbetsmiljöarbetet att
fungera så att de själva kan lösa flera av sina arbetsmiljöproblem.
Information
Ett inspektionsmeddelande är en uppmaning till er att vidta åtgärder för att
undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. Kraven är
ställda utifrån Arbetsmiljöverkets tillämpning av gällande arbetsmiljöregler.
Om ni inte vidtar åtgärder kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande
eller förbud i ärendet.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter utvecklar och preciserar arbetsmiljölagen inom
arbetsmiljöområdet. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS
2001:1 senast ändrad 2008:15) beskriver hur det går till att skapa en säker
arbetsmiljö.
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ARBETSMILJÖ
VERKET

Datum

Vår beteckninq

Sid

2015-01-20

IRÖ 2014/32439
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Om ni saknar kunskap eller kompetens för det systematiska arbetsmiljöarbetet i
den egna verksamheten ska ni anlita företagshälsovård eller motsvarande hjälp
utifrån.
Besök Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se när ni vill veta mer om oss och
om lagar och föreskrifter om arbetsmiljö. Där kan ni också hämta
arbetsmiljölagen och våra föreskrifter i PDF-format.
Har ni frågor att ställa går det bra att kontakta oss.

Cecilia Arvidsson
Arbetsmiljöinspektör

/Anette Kjellgren
Sekreterare

Kopia skickad till:
Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvalmingen (GVF), Regementsgatan 6,
621 81 Visby
Förvaltningschef GVF Alf Nilsson alf.nilsson@gotland.se
Ordförande GVN Per Edman per.edman@gotland.se
Skyddsombud Lärarförbundet Anna-Lena Hamstedt lenis.hamstedt@gmail.se
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INSPEKTIONSMEDDELANDE
'^^^ A R B E T S M I L J Ö

Datum

Vår beteckning

Sid

2015-01-20

2015/002794
2015/002800

1(6)

VERKET

Änr

2015 -01- 2 2

Enheten för region öst

Cecilia Arvidsson, 010-730 93 09
Anette Askelöf, 010-730 90 58

Gotlands kommun
621 81 Visby

REGION GOTLAND

Resultatet av inspektionen
Ert org. nr
Arbetsställe
Besöksadress
Besöksdatum
Deltagare i inspektionen

212000-0803
Wisbygymnasiet
Säves väg 10, Visby
9 dec 2014
Charlotte Lilja, rektor
Anders Gardelin tillf, och bitr. rektor
Erik Gerndt, bitr. rektor
Stefan Kindblad, bitr. rektor
Karin Lekänder, bitr. rektor
Peter Lerrnan, bitr. rektor
Eva Hultemar, lärare/skyddsombud LR
Frida Mark-Nielsen, lärare/skyddsombud LF
Anette Askelöf, arbetsmiljöinspektör
Cecilia Arvidsson, arbetsmiljöinspektör

Ni ska före den 20 mars 2015 informera Arbetsmiljöverket vad ni har gjort med
anledning av de brister och krav vi redovisar här. I svaret bör ni särskilt
beskriva:
• hur ni fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda
medarbetare
•

hur ni har uppfyllt kraven

•

hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktiga vid
genomförandet av åtgärderna

Svaret bör undertecknas så att det framgår att den som är skyddsombud har
tagit del av det.
Var vänlig ange vår beteckning IRÖ 2015/002794 och IRÖ 2015/002800 i svaret.
Se 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.

Postadress: 112 79 Stockholm • Besöksadress: Drottningholmsvägen 37, Stockholm
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: www.av.se
Organisationsnummer: 202100-2148
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ARBETSMILJÖ
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Datum

Vår beteckninq

2015-01-20

2015/002794
2015/002800

Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller
olycksfall. Trots att vi nu ger er viss tid att informera oss hur ni har åtgärdat
våra krav har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert
arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har ställt krav mot er
eller inte.
Brister och krav
Systematiskt arbetsmiljöarbete
1. Medverkan
Vid inspektionen framkom att elevskyddsombudens medverkan i ert
systematiska arbetsmiljöarbete ännu inte är formaliserad i er "nya" organisation
som från den l juli 2014 startade med en ny skol- och ledningsorganisation
inom Wisby gymnasiet.
Det är viktigt att arbetstagare (elever och personal), skyddsombud och
elevskyddsombud ges möjlighet att medverka i ert systematiska
arbetsmiljöarbete, för att ta tillvara alla erfarenheter som kan vara till nytta i det
förebyggande arbetet.
Krav
Ni ska tydliggöra hur era samverkansformer i ert systematiska arbetsmiljöarbete ska fungera för era elevskyddsombud t ex när elevskyddsombuden
ska få delta och i vilka forum t ex i er samverkansgrupp.
Se 4 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.
2. Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
Ni saknar skriftligt dokumenterade rutiner för hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i er skolverksamhet och vilka som ska delta.
Enligt uppgift vid inspektionen pågår arbete med att ta fram aktuella och lokalt
anpassade rutiner för ert systematiska arbetsmiljöarbete i er "nya"
organisation/skolverksamhet inom Wisbygymnasiet.
För att förebygga risker för ohälsa och olycksfall är det viktigt att rutiner finns
som beskriver både det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet och då
förändringar i verksamheten planeras.
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Krav

Ni ska upprätta rutiner för att genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete på
gymnasieskolan.
Rutinerna ska beskriva hur ni, både i det löpande arbetet och då förändringar
planeras, går tillväga för att förebygga att arbetstagare och elever riskerar att
utsättas för ohälsa och olycksfall. De ska tydliggöra hur och när undersökningar
och riskbedömningar ska ske, vilka som ska delta samt hur åtgärds- och
handlingsplaner ska upprättas och hanteras.
Rutinerna ska omfatta att alla faktorer som påverkar arbetsmiljön - både
fysiska, psykologiska och sociala förhållanden - beaktas.
Rutinerna ska dokumenteras skriftligt.
Se 3-6, 8 och 10 §§ AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete.
3. Uppgiftsfördelning
Det är viktigt att det står klart för alla arbetstagare och elever vems uppgift det
är att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö
i övrigt uppnås.
Vid inspektionen framkom att det saknas en tydlig, skriftlig fördelning av de
arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av vaktmästare, idrottslärare, kemi/NO
lärare och även bild samt yrkeslärare. Detta kan medföra att varken de, övriga
arbetstagare eller elever med full säkerhet vet vem som ska vidta åtgärder som
förebygger ohälsa och olycksfall i gymnasieskolans verksamhet.
Krav

Ni ska upprätta en tydlig fördelning av uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan till en eller flera chefer, skolledare eller andra arbetstagare. Uppgiftsfördelningen ska klart ange vem eller vilka det åligger att
förebygga och åtgärda risker för ohälsa och olycksfall i skolans verksamhet.
Dessa personer ska få i uppgift att regelbundet:
• undersöka arbetsförhållandena
• bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall
• vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall
• genomföra kontroller av att vidtagna åtgärder har haft avsett resultat.
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VERKET

Av uppgiftsfördelningen ska det även framgå vilka befogenheter och resurser
dessa personer har att tillgå för att kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter. Med
befogenheter avses rätt att fatta beslut och att vidta åtgärder. Med resurser
avses ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid och kunskaper. De kunskaper som avses är kunskaper om regler som har betydelse för
arbetsmiljön: arbetsmiljölagen med kommentarer, arbetstidslagen med
kommentarer och tillämpliga föreskrifter.
Ni ska också se till att de har kunskaper för att bedriva ett fungerande
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt.
Ni ska ge berörda arbetstagare information om uppgiftsfördelningen.
Se 6 - 7 §§ AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Upplysning
De föreskrifter som kan vara tillämpliga på en skola finns i baspaket och
branschpaket för skola på vår webbplats:
http://yyww.av.se/Iagochratt/regelpaket/
4. Första hjälpen och krisstöd
Det är viktigt att det på varje arbetsställe finns tillräcklig beredskap för första
hjälpen och efterhjälpande åtgärder/krisstöd samt att arbetstagarna är
informerade om vilka rutiner som gäller.
Det är inte känt vilka personer som har aktuell utbildning i första hjälpen och
hur många personer som behöver ha aktuella kunskaper och färdigheter i första
hjälpen i er "nya" organisation/skolverksamhet som bedrivs i flera byggnader.
Krav
Ni ska se till att det under skoltid alltid finns tillräckligt antal personer
tillgängliga på skolan, som kan ge första hjälpen. Vilka det är ska vara känt för
arbetstagare (elever och personal) på skolan.
Se 6 § AFS 1999:7 om första hjälpen och krisstöd.
5. Rutin för utbildning i första hjälpen
Ni saknar rutin/er för fortsatt utbildning i första hjälpen så att kunskaper och
färdigheter hålls aktuella och så att det alltid finns tillräckligt antal personer
tillgängliga på skolan, som kan ge första hjälpen.
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Krav

Ni ska upprätta rutin/er för fortsatt utbildning i första hjälpen så att kunskaper
och färdigheter hålls aktuella och så att tillräckligt antal personer kan ge första
hjälpen i er skolverksamhet.
Se 5 § AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete samt 6 § AFS 1999:7 om
första hjälpen och krisstöd.
Upplysning
Med första hjälpen menas de åtgärder som vid olycksfall, sjukdom eller annan
nödsituation omedelbart måste vidtas på plats. Med efterhjälpande åtgärder
menas det psykologiska och sociala omhändertagandet som behövs i samband
med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan
utlösa krisreaktioner.
Övrigt

Vid inspektionen framkom att ni har genomfört en medarbetarenkätundersökning under hösten 2014. Resultatet kommer att presenteras i januari
2015 och ni har avsatt en halv arbetsdag för att analysera och arbeta vidare med
resultatet. Handlingsplan för åtgärder utifrån er analys/ bedömning utifrån
resultatet av enkätundersökningen ska vara klar i slutet av januari 2015.
Arbetsmiljöverket planerar att vid den uppföljande inspektionen, våren 2015
följa upp ovanstående enkätundersökning och vidtagna åtgärder samt
handlingsplan kring ovanstående.
Arbetsmiljöverket kommer även att följa upp:
- Rutiner för APL/Introduktionsprogrammet som är under framtagande
- Tillbud och olycksfall som ska anmälas i RITISK, vilket kommer att förtydligas
dvs. att arbetstagare vet vad som ska anmälas i RITISK (även tillbud)
-Våld och hot. Undersökning/inventering och riskbedömning pågår angående
riskerna för våld och hot i er "nya" organisation. Vidtagna åtgärder och aktuella
instruktioner/ säkerhetsrutiner utifrån er riskbedömning för vad som ska göras
i samband med våld och hot kommer att följas upp
- Utrymning har setts över inför terminsstart ht-2014. Att utrymning fungerar
betryggande och att detta regelbundet kontrolleras kommer Arbetsmiljöverket
också att följa upp.
Inspektionen

Inspektionen genomfördes inom ramen för Arbetsmiljöverkets nationella
inspektionsaktivitet Skolan 2013-2016. Syftet med inspektionsprojektet är bland
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annat att bidra till att skolorna får det systematiska arbetsmiljöarbetet att
fungera så att de själva kan lösa flera av sina arbetsmiljöproblem.
Information

Ett inspektionsmeddelande är en uppmaning till er att vidta åtgärder för att
undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. Kraven är
ställda utifrån Arbetsmiljöverkets tillämpning av gällande arbetsmiljöregler.
Om ni inte vidtar åtgärder kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande
eller förbud i ärendet.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter utvecklar och preciserar arbetsmiljölagen inom
arbetsmiljöområdet. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS
2001:1 senast ändrad 2008:15) beskriver hur det går till att skapa en säker
arbetsmiljö.
Om ni saknar kunskap eller kompetens för det systematiska arbetsmiljöarbetet i
den egna verksamheten ska ni anlita företagshälsovård eller motsvarande hjälp
utifrån.
Besök Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se när ni vill veta mer om oss och
om lagar och föreskrifter om arbetsmiljö. Där kan ni också hämta
arbetsmiljölagen och våra föreskrifter i PDF-format.

Har ni frågor att ställa går det bra att kontakta oss.

Cecilia Arvidsson
Arbetsmiljöinspektör

/Anette Kjellgren
Sekreterare

Kopia skickad till:
Wisby gymnasiet, Säves väg 10, 621 82 Visby
Rektor Charlotte Lilja charlotte.lilja@gotland.se
Lärare/skyddsombud LR Eva Hultemar eva.hultemar@gotland.se
Lärare/skyddsombud Frida Mark-Nielsenfrida.mark-nielsen@gotland.se
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Förvaltningsberättelse

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) ansvarar för gymnasieutbildning
för ungdomar och har det kommunala informationsansvaret för ungdomar i åldersgruppen 16-20 år (ungdomskraft), grundläggande och gymnasial vuxenutbildning,
svenska för invandrare, folkhögskoleverksamheter, lärcentra, yrkeshögskoleutbildningar samt uppdragsutbildningar. Utöver detta ansvarar nämnden för regionens arbetsmarknadsinsatser genom arbetsmarknadsenheten där också samtliga skolformers
studie- och yrkesvägledning har sin hemvist. På Lövsta landsbygdscentrum bedrivs i
anslutning till naturbruksprogrammet och utbildningar för vuxna ett skoljordbruk.

Verksamhetsidé
Nämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för en god lärmiljö och god grund för
ett livslångt lärande. Målet är att höja utbildningsnivån genom att erbjuda ett brett
utbildningsutbud och utbildningar av hög kvalitet för ungdomar och vuxna på Gotland. Utbildningarna bedrivs i samverkan med olika utbildningsanordnare och arbetsmarknaden. Utbudet är anpassat till individens och samhällets behov och präglas av
valfrihet, jämlikhet och mångfald. Genom inspirerande och kunniga pedagoger ska de
studerande ha en lärmiljö som präglas av glädje och lust att lära. Verksamheterna ska
också bidra till att flera vill komma till Gotland och stanna här. Nämnden har ett särskilt ansvar att tillhandahålla åtgärder för människor som befinner sig långt ifrån arbete och/eller studier.

Strategier
•
•
•
•

Tät dialog med arbetsmarknaden för att möta dagens och morgondagens utbildningsbehov
Samordna och samverka – ta tillvara de olika utbildningarnas särart
Inrikta utbildningsinnehåll och verksamheter mot ett hållbart samhälle
Uppföljning och kvalitetssäkring av de verksamheter nämnden ansvarar för

Viktiga händelser och beslut under året
Nämnden har genomfört åtta sammanträden under året. Några av de frågor som dominerat nämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete har varit:
Elevernas val till gymnasieskolan hösten 2014

2014-års elevkull är den minsta någonsin under det moderna gymnasiets tid på Gotland: 539 elever. På grund av att det fanns ett fåtal sökande beslöt nämnden att avveckla det estetiska programmets inriktning dans liksom VVS- och fastighetsprogrammets inriktning fastighetsteknik till höstterminen 2014. Nämnden beslöt också
om ett antagningsstopp för naturbruksprogrammets djurinriktning, det estetiska programmets teaterinriktning och de särskilda estetiska varianterna i musik på samhällsrespektive naturvetenskapsprogrammet. Noteras ska att endast tre behöriga elever
togs in på naturbruksprogrammet och att nämnden trots det beslutade om start. Detta
mot bakgrund av hur viktig utbildningen är som bas för Gotland Grönt Centrum. (Läs
mer under rubriken Lövsta som grönt centrum på väg att bli verklighet.) I relation till de
minskade elevkullarna ökar andelen elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Totalt är 163 elever inskrivna på introduktionsprogrammen, vilket kan jämföras
med 139 elever vid samma tidpunkt hösten 2013 och 155 elever hösten 2012. Läs mer
under Processperspektivet (Elevflöden) och Utvecklingen på sikt.
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Sävehusprojektet fortsätter

Projekteringen av nya Sävehuset har fortsatt. Byggnadskisser togs fram av arkitekt
våren 2014, då även bygglov söktes. I april levererades de första husmodulerna till de
två paviljonger som fungerar som tillfälliga skollokaler under ombyggnadstiden. F-hus
utrymdes den 1 juli 2014. Under hösten 2014 har teknikförvaltningen upphandlat en
inredningsarkitekt som har uppdraget att ta fram ett inredningsförslag. Utöver gymnasieskolans verksamheter kommer Kulturskolan på Gotland att finnas i det nya Sävehuset. Den inredning som krävs för att få ett fungerande skolhus är inte budgeterad.
IT-satsning genomförd på Wisbygymnasiet

Från och med läsåret 2014/15 har samtliga gymnasieelever och lärare vid Wisbygymnasiet egna bärbara datorer. Eleverna lånar sina datorer under de tre år de studerar. En
utbyggnad av trådlösa nätverk har genomförts samtidigt som tekniken i klassrummen
förnyats. Trots det så har det inte nätverket fungerat och det har under hösten 2014
varit ett av de största arbetsmiljöproblemen. IT-satsningen har också innefattat uppbyggnaden av en egen supportorganisation och kompetensutvecklingsinsatser. Läs
mer under rubriken Medarbetarperspektiv.
Drogsituationen på Gotland

Under hösten 2014 har unga personer runt om i landet hamnat på sjukhus efter att ha
rökt drogen Spice. Visby lasarett har tagit hand om ett tjugotal personer med misstänkt spiceförgiftning (de flesta kända blandmissbrukare), vilket rönt ett stort medieintresse. Gymnasieskolorna och förvaltningen har tillsammans med polisen och andra
kommunala verksamheter genomfört ett antal åtgärder för att stoppa den negativa
utvecklingen. Bland annat har det byggts informationssidor om hur Region Gotland
och polisen arbetar med frågan. Flera antidrogföreläsningar har genomförts på lektionstid av Polisen i samarbete med Ungdomsgruppen. Region Gotlands skolor har fått
klartecken att pröva användning av narkotikasökshund i skolor i brottsförebyggande
syfte i samarbete med Polisen.
Lövsta som grönt centrum på väg att bli verklighet

Regionfullmäktige godkände den 15 december bildandet av Gotland Grönt Centrum
AB från och med 1 januari 2015. Med anledning av detta har 7,114 miljoner kronor
flyttats från GVN:s budget för Lövsta landsbygscentrum över till regionstyrelsen som
genom ledningskontoret ansvarar för uppbyggnaden av bolaget och efterföljande administration. Ansvaret för egendomsförvaltningen går samtidigt över till tekniska
nämnden. Gårdens personal går över in i bolaget den 1 januari 2015. Wisbygymnasiets
karaktärsämneslärare på naturbruksprogrammet övergår till Gotland Grönt Centrum
den 1 juli. Bolagsbildningen har föregåtts av att Region Gotland tillsammans med
Hushållningssällskapet Gotland och LRF Gotland under hösten undertecknat en avsiktsförklaring kring att etablera ett grönt centrum på Lövsta landsbygdscentrum med
plats för serviceverksamheter, företag och utbildningar kopplade till de gröna näringarna. För att kunna driva naturbruksprogrammet utan förlust har GVN fått en ramförstärkning på 1,5 miljoner kronor per år under planperioden 2015-2019 mot bakgrund av ett lågt antal sökande. Förutsättningarna för att lokalisera andra gymnasieoch vuxenutbildningar på Lövsta har utretts och då har ”gröna” gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna pekats ut som en möjlig utvecklingsväg. Nämnden har samtidigt
konsterat att inget utrymme för accelererande utveckling av vuxenutbildningar på
Lövsta finns inom GVN:s nuvarande budget.
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Komvux Gotland blev Kompetenscentrum Gotland

Komvux Gotland har också under året genomgått en organisationsförändring utifrån
att uppdraget utökats liksom verksamheterna. En arbetsmarknadsenhet med ansvar
för regionens arbetsmarknadsinsatser startade 1januari 2014. Verksamheter som tillförts den nya arbetsmarknadsenheten är Steget (som hanterar praktik-, arbetsträningsoch sysselsättningsplatser samt offentligt skyddade arbeten), Ungdomskraft och en för
alla skolformer sammanhållen studie- och yrkesvägledarorganisation. En viktig drivkraft i det interna förändringsarbetet har varit att öka samarbetet inom och utanför
den egna utbildningsverksamheten för att maximera nyttan för enskilda vuxna på väg
mot arbetsliv och försörjning.
Ungdomskraft nu en reguljär verksamhet

Projektet Ungdomskraft har avslutats och blivit permanent verksamhet. Ungdomskraft ansvarar för uppföljningen kring öns unga utanför studier och arbete. Från och
med 2015 har kommunerna ett utökat ansvar för ungdomar som står utanför gymnasieskolan och är under 20 år, det så kalladeaktivitetsansvaret Aktivitetsansvaret
innebär bland annat att staten ställer krav på lokala register och att en nationell
statistikinsamling införs. Läs mer under Projekt som pågått under 2014.
Flyktingmottagning – en ny verksamhet
Vid årets slut påbörjades riggandet av en organisation inom Kompetenscentrum Gotland för att kunna ta över uppdraget kring flyktingmottagandet från socialförvaltningen från och med 2015. Ansvaret för verksamheten för de ensamkommande flyktingbarnen fortsätter att ligga kvar under socialnämnden. Läs mer under rubriken Utvecklingen på sikt.
Livskraft övergick från projekt till utbildning på folkhögskolan

Den 1 juli 2014 blev projektet Livskraft (som pågått sedan 2011 med stöd av Europeiska Socialfonden) omvandlat till en reguljär folkhögskoleutbildning. Utbildningen
vänder sig till personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden och som behöver
extra stöd för att bryta utanförskapet och utforma en realistisk plan för vidare utbildning, ökad anställningsbarhet och arbete.
Påbyggd utbildning i film- och TV-produktion

Gotlands folkhögskolas utbildning i film- och TV-produktion fick från och med hösten 2014 ett påbyggnadsår, med hjälp av finansiering från Komvux Gotland. Påbyggnadsutbildningen riktar sig till de som redan har utbildning inom eller erfarenhet på
området. Varje kursdeltagare får en egen roll i produktionen av antingen TV-serie,
novell, kort- eller långfilm och träffar yrkesverksamma branschpersoner som gästlärare.
Utvecklandet av nya eftergymnasiala utbildningar

Det lokala näringslivet på Gotland har behov av människor med såväl kortare yrkesinriktade eftergymnasiala utbildningar som människor med längre eftergymnasiala utbildningar, bland annat inom teknikområdet. Därför startades en ny ettårig yrkesutbildning i drift- och underhållsteknik under hösten med plats för 20 studerande. Utbildningen är ett resultat av ett samarbete mellan Komvux, Cementa, Nordkalk och
Region Gotlands teknikförvaltning som har behov av teknisk kunnig personal.
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Region Gotland lämnade under 2014 in flera ansökningar tillsammans med andra
samarbetspartners om att få starta yrkeshögskoleutbildningar inom digital turism,
mobila lösningar för offentlig sektor, kvalificerad turismkoordinering och driftingenjör
inom mineralutvinning hösten 2015 eller våren 2016. Samtliga fick avslag. Även utbildningen i drift- och underhållsteknik fick avslag med hänvisning till att förkunskapskraven var för lågt ställda. Bara 25 procent av de sökta platserna nationellt beviljades av Myndigheten för yrkeshögskolan och Gotland är helt utan yrkeshögskoleutbildningar.
Ny utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning ska bildas

Regionfullmäktige beslutade i december 2014 om en sammanslagning av gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i en ny
gemensam förvaltning med namnet utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, där de
nuvarande bägge nämnderna: GVN och barn- och utbildningsförvaltningen kvarstår.
Ledningskontoret (genom regionstyrelsen) har getts ansvaret för den fortsatta processen med bildandet av förvaltningen och sjösättningen är framflyttad från den 1 april
2015 till den 1 januari 2016.
Gymnasieskolor slogs samman

Tre gymnasieskolor har lagts ner och en ny samlad kommunal gymnasieskolan Wisbygymnasiet med de två skolenheterna söder och norr har bildats. Respektive skolenhet leds av en rektor och tre biträdande rektorer.

Utmärkelser och jubileum
Anne‐Marie Ericsson, lärare vid tidigare Christopher Polhemgymnasiet, var en av två i
landet som tilldelades Kemistsamfundets pedagogiska pris till gymnasielärare 2014.
Priset delas ut till personer som genom engagerande undervisning i grundskolan eller
gymnasiet har stimulerat elevernas intresse för kemin och dess tillämpningar på ett
påtagligt sätt.
För sitt hängivna folkbildningsarbete och sitt breda kunnande om öns kulturhistoria
tilldelades Calle Brobäck, lärare vid Gotlands folkhögskola i Fårösund, Region Gotlands kulturpris 2014.
Folkhögskolan i Fårösund firade 10 år. Den startade i början av 2004 som en del av
Gotlands folkhögskola med utbildningar riktade till kvinnor.

Projekt som pågått under 2014
Här följer ett urval av projekt som pågått under året där GVF funnits med som en
part:
Sprao- språkpraktik och arbetsplatsorientering

SPRAO är ett sfi-utvecklande projekt som pågår under år 2014 med statsbidrag från
Skolverket. Syftet är att höja kvaliteten på språkpraktiken, koppla sfi-undervisningen
till omvärlden och bilda en länk mellan studerande och arbetsliv. Målet är att stärka de
studerandes språkutveckling men också att ge våra studerande ökad kännedom om
arbetslivets och arbetsmarknadens villkor.
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Praktik med kunskapsfokus

Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat medel till en förstudie kallad "Praktik med
kunskapsfokus", som pågår fram till och med december 2014. Syftet med studien är
att kartlägga förutsättningar för hur arbetspraktiken kan utvecklas och öka människors
möjligheter till arbete samt att undersöka hur olika former av utbildning kan komplettera och förbättra arbetspraktiken.
Kleiv pa

Komvux, folkhögskolan och Gotlands museum har fortsatt driva ett gemensamt treårigt integrationsprojekt kallat Kleiv pa, som finansierats genom Allmänna Arvsfonden
och Länsstyrelsen på Gotland. Projektet vänder sig till dem som studerar kurserna C
och D inom Sfi (svenskundervisning för invandrare). Parallellt med att få kunskaper i
svenska språket har de studerande också fått lära sig om det gotländska natur- och
kulturarvet. Förhoppningen har varit att kunna utveckla en gotlandsmodell kring hur
man aktivt kan använda det svenska kultur- och naturarvet som en del i Sfipedagogiken.
InterCom - competence and interaction

Projektet InterCom slutrapporterades i september 2014. Det har pågått mellan 2012
och 2014 i syfte att bidra till en förstärkt kompetensutveckling på Gotland. 120 gotländska företag, tre företagsnätverk samt 70 anställda inom Region Gotland har deltagit. Företag har fått hjälp att analysera sitt utbildningsbehov och att upphandla relevanta utbildningar. Dessutom har InterCom utvecklat och prövat ett antal metoder:
Utbildning via företagsnätverk, Mötesplats skola-näringsliv, Dinner Safari, Kompetensanalyser, Tillgänglighetsrum, Jämställdhet i upphandling, Nyanställning m.fl. Projektet
har medfinansierats av Europeiska Socialfonden.
JobbSam

Finsam Gotland-projektet JobbSam pågår fram till slutet av 2016, då verksamheten
inom projektet förväntas vara uppbyggd. Finsam Gotland är ett finansiellt samordningsförbund för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och tre förvaltningar inom
Region Gotland, däribland GVF. Målet för JobbSam är att genom flerpartssamverkan
hitta kortaste vägen till egenförsörjning genom arbete eller studier för individer som
har haft svårt att få eller behålla ett arbete.
Arbetsmarknadskunskap i skolan

Under året har förvaltningen och ledningskontoret inlett ett samarbete i projektet
arbetsmarknadskunskap i skolan som särskilt uppmärksammar yrkesområden där det i
dag finns en kompetensbrist. Detta för att försöka få fler ungdomar ska söka yrkesförberedande program på gymnasiet inom områden där det på Gotland råder brist på
kompetens. Idén är att koppla ihop skolan med arbetslivet och bättre rusta eleverna
inför deras kommande utbildnings- och yrkesval. Läs mer under Utvecklingen på sikt.
Introduktion till yrke och arbetsliv

Under höstterminen 2014 genomfördes ett projekt inom gymnasieskolans introduktionsprogram med stöd av Skolverket. Även elever från gymnasiesärskolan har omfattats. Syftet med projektet har varit att fördjupa samarbetet mellan skola och arbetsliv
för att utveckla praktiken inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion. Målet
med introduktionsprogrammet i fråga är att den ska leda till studier på ett yrkesprogram eller underlätta för eleven att etablera dig på arbetsmarknaden. Eleverna har
under sin praktik examineras i yrkeskurser på arbetsplatsen. För att stärka elevernas
ställning på arbetsmarknaden har eleverna erbjudits externa kurser för att lära sig köra
truck och hantera motor- och röjsåg.
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Ungdomskraft
Ungdomskraft startade hösten 2011 och finns till för ungdomar i ålder 16-24 år som
inte går på gymnasiet eller som hoppat av skolan i förtid. Teamet bakom Ungdomskraft ger ungdomar extra stöd och hjälp med att göra upp en framtidsplan. Syftet är att
bryta passivitet och minska risken för att hamna i utanförskap. En stor del av arbetet
handlar om att hitta och etablera kontakt med ungdomarna i målgruppen. Målet är att
få ut ungdomarna i fortsatta studier, praktik eller arbete samtidigt som en modell för
det kommunala aktivitetsansvaret byggts upp.

Under arbetet med projektet har ett antal framgångsfaktorer identifierats. Projektet
har haft tydligt individfokus där man fokuserat på möjligheten och kapaciteten hos
deltagarna istället för eventuella hinder. En överväldigande majoritet har också antingen kommit i utbildning eller arbete. Ungdomskraft har haft 72 deltagare som man
arbetat med och avslutat fram till sista oktober 2014. Vid årets slut återstod 20 deltagare som man arbetar vidare med mot sysselsättning, arbetsmarknaden eller studier.
Nio står i kö och ytterligare åtta nyanmälda finns. Genom vägledning har Ungdomskraft även lotsat 30 ungdomar till insatser, utan att skriva in dem i projektet. Projektet
har även varit med och tagit initiativ för ett nationellt lärandenätverk kring arbetet
med ungdomar i utanförskap.
Filmkluster Fårösund 2014-2016

Projektet Filmkluster Fårösund 2014-2016 pågår, som handlar om att samla olika filmrelaterade verksamheter som sysslar med bland annat filminspelning, talangutveckling
och utbildning. Sammantaget ska filmklustret bidra till att Gotland kan fortsätta vara
en plats för filminspelning och produktion, att arbetstillfällen för filmarbetare skapas
och att Gotlands attraktionskraft ökar och speciellt Fårösunds. Huvudansvaret för
projektet ligger hos Gotlands folkhögskola. Under hösten har lokalerna verksamhetsanpassat för att kunna inrymma såväl filmverksamheter som ungdomsgård. En klusterkoordinator har anställts för att samordna och utveckla de verksamheter som bedrivs inom ramen för projektet och att ansvara för och utveckla kontakter med olika
samverkansparters.

Redovisning och analys av måluppfyllelsen
kopplat till nämndens styrkort
För varje mandatperiod upprättar samtliga nämnder egna balanserade styrkort med
mål och prioriteringar för sina verksamheter inom perspektiven: brukare/kunder,
ekonomi, medarbetare/ledare samt processer och samhälle. För varje perspektiv finns
ett övergripande mål och till varje mål kopplas ett antal framgångsfaktorer. Här följer
en övergripande redovisning av dessa för GVN. Fler nyckeltal återfinns i förvaltningens kvalitetsredovisning, som presenterats för nämnden under året.

Brukar/kundperspektiv
Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.
Delar av följande redovisning har även behandlats i kvalitetsrapport 1(2014/15) - resultat och
frånvaro, kvalitetsrapport 2 (2014/15) samt 2014-års elevenkät.
Brukarperspektivet ska belysa i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av god
kvalitet (kundnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de
behov som finns), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de
är delaktiga (elevinflytande) och blir respektfullt bemötta. GVN mäter kundupplevelserna av verksamheten främst genom enkäter som redovisas i NöjdElevIndex (NEI),
NKI-värden för NöjdKundIndex (NKI) samt värden för elevinflytandeindex (EII).
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Indexvärdena byggs upp utifrån ett antal frågor inom respektive område. Eleverna
inom gymnasieskolan får också en direkt fråga om de upplever att de möter lärare
med höga förväntningar.
Måluppfyllelse för gymnasieskolan

NEI uppgår hösten 2014 till 65 – samma som nämndens målnivå i styrkortet. Ett
relativt högt värde om man ser tillbaka några år, men samtidigt krävs att samtliga skolenheter: Wisbygymnasiet norr och Wisbygymnasiet söder ligger över gränsen, vilket
inte är fallet. Resultatet mellan skolenheterna varierar mellan 69 – 63.
Målet beträffande gymnasieelevernas upplevelse av inflytande över utbildningen nås.
År 2014 låg elevinflytandeindex på 73. Målet i styrkortet är 70. Skillnaden mellan pojkar och flickor är försumbara. 70 procent av det totala antalet gymnasieeleverna under
2014 anser att de möter lärare med höga förväntningar. En obetydlig skillnad finns
mellan pojkar och flickor. Under 2013 hade de tre gymnasieskolorna sammantaget ett
resultat på 65 procent. Målet i styrkortet är minst 60 procent på enhetsnivå, vilket nås
av båda skolenheterna. Noteras kan att Wisbygymnasiet norr i Skolinspektionens nationella enkät genom förd hösten 2014 ligger över snittet för alla deltagande skolor i
kommun och riket i nästan alla frågor.
Målet i styrkortet är att den genomsnittliga närvaron i gymnasieskolan ska uppgå till
minst 90 procent per gymnasieskola och program. Närvaron för hela gymnasieskolan
ligger på knappt 86 procent - ett resultat i nivå med förra året. Men fortfarande drygt
fyra procentenheter lägre än styrkortets mål trots skärpta rutiner avseende ledighet,
högre intern rapporteringsgrad samt en lägre accepterad frånvaronivå från Centrala
studiestödsnämnden. Flickor har de senaste åren haft ett par procentenheters lägre
närvaro än pojkar.
Tillgängligheten till gymnasieutbildningar är god. 94 procent av de behöriga eleverna i
årskurs nio får sitt förstahandsval tillgodosett vid gymnasievalet, vilket överstiger
nämndens styrkortsmål på 90 procent. Fyllnadsgraden minskade samtidigt från 97 till
89 procent.
Måluppfyllelse för Gotlands folkhögskola

Resultatet från Gotlands folkhögskolas deltagarenkät visar på hög kundnöjdhet på alla
områden. Den kundupplevda kvaliteten på Gotlands folkhögskola fångas upp genom
tre index: nöjdkundindex (NKI), demokratiindex (DI) och ett index för bemötande
(BI). Målnivån för NKI är satt till minst 70 och folkhögskolan redovisar ett NKI på
69 - en god måluppfyllelse. Index för om deltagarna är nöjda med utbildningen är här
78 att jämföra med rikets 76. Detta överträffar styrkortets mål.
Folkhögskolan redovisar ett DI på 74 (att jämföras mot indexvärdet 66 år 2013) och
värdet för riket är 71. Målnivån för DI är ”minst på rikets nivå”. Beträffande målet att
de som arbetar på skolan ska lyssna på folkhögskolans deltagare är BI år 2014: 80.
Riket uppnådde under samma period ett index på 76. Styrkortsmålet är ”minst i nivå
med riket”.
På frågan om kursernas innehåll är tydligt uppnås värdet 69 (2014) vilket är i paritet
med föregående mätning på 71 (2013). Riket uppnår 68 (2013 och 2014). Nivån är hög
och måluppfyllelse får anses råda.
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Söktryck till allmänna linjen: 1,6 sökande per utbildningsplats, dock något lägre söktryck än riket och turism- och besökskommunerna där siffran är 1,8. Det är 2,1 sökande per utbildningsplats till särskild kurs, vilket överstiger jämförelsegruppen (1,9)
men inte riket (2,4). Målet att ha god tillgänglighet till utbildning uppnås 1. Av de planerade kurserna på Gotlands folkhögskola startades samtliga höstterminen 2014/15.
Andel studieavbrott på folkhögskolan

Andel studieavbrott på Gotlands folkhögskola har tidigare varit lägre än i riket och
styrkortsmålen. Läsåret 2011/2012 2 var avbrotten på allmänna kurser tre procent (i
riket 18 procent, mål styrkort <= tio procent) och särskilda kurser tre procent (riket
åtta procent, mål styrkort <=fem procent). Värdet för allmänna kurser var det lägsta i
landet. För 2012/2013 visade interna mätningar att avbrotten var 4,7 procent respektive noll procent. År 2014 har avbrotten på allmän linje ökat till 13,7 procent, d.v.s.
högre än målnivån. Dock ligger nivån på särskilda kurser på 4,4 procent under målnivån trots att den också stigit. Måluppfyllelsen är alltså inte fullständig.
Måluppfyllelse för Komvux

2014-års brukarundersökning gav Komvux ett nöjdhetsindex på 81 (jämfört med
2013-års värde på 87). Måluppfyllelsen är fortfarande god då målnivån i styrkortet för
Komvux är 70. Tillgängligheten till Komvux utbildningar är mycket god. Alla som
ansöker till Komvux och har rätt till utbildning får det. Så har det varit under de senaste åren. Målnivån i styrkortet är satt till 90.
Andel som avbrutit vuxenstudier

Andel kursdeltagare som avbrutit kurs inom Komvux år 2013 3 var 41 procent inom
den grundläggande vuxenutbildningen. Siffran är hela 18 procentenheter högre än året
innan och drygt 19 procentenheter högre än för perioden 2009-2012. Jämför man med
turism- och besökskommungruppen är måluppfyllelsen nio procentenheter lägre,
vilket tyder på att avbrotten ökar även hos andra. I en första analys framgår att en
tredjedel av avbrotten beror på att de studerande fått anställning eller påbörjat andra
studier. I den gymnasiala vuxenutbildning har 15 procent av de studerande avbrutit
kurs – samma värde som jämförelsegruppen, men något lägre än riket (17 procent).
Det som är viktigt att förhålla sig till är att procentantalet inte utgörs av särskilt många
individer.

Ekonomiperspektiv
Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delar av följande redovisning har även behandlats i delårsrapport 1 och 2.
Prognosen för GVN för helåret 2014 var länge ett nollresultat, men det slutliga resultatet blev ett underskott på två miljoner kronor. Detta betyder att styrkortets mål om
en ekonomi i balans för året inte kommer att uppnås för nämnden. De enskilt största
negativa avvikelserna ligger fortfarande inom gymnasieskolan med ett resultat på minus 7,3 miljoner kronor. Vid ingången till 2014 stod GVN inför en anpassning av
gymnasieorganisationen på motsvarande 10,3 miljoner kronor.

1 Ur ett måluppfyllningshänseende handlar det om att nå balans mellan tillgänglighet för sökande i förhållande till söktryckets lägsta acceptabla nivå.
2 Senast tillgänglig offentlig statistik.
3 Senast tillgängliga offentlig statistik samtidigt som jämförelsesiffror för riket saknas.
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Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling, hela GVF
År
Belopp

2012
307 094

2013
295 992

2014
295 217

Nettokostnadsutvecklingen är på tillbakagång har minskat med 12 miljoner kronor
motsvarar 3,9 procent.
Personalkostnadsutveckling, hela GVF
År
2012
2013
2014
Belopp
175 240
165 951
178 971
Inklusive EU-projekten InterCom och Ungdomskraft.

Personalkostnaderna har för perioden ökat med 3,7 miljoner kronor och motsvarar
2,1 procent. Vid analys av ökningen måste hänsyn tas till att de budgeterade löneökningar för perioden 2013-14 är 7,9 miljoner kronor. Hänsyn måste även tas till att
arbetsmarknadsenheten vid Kompetenscentrum Gotland har tillkommit under år 2014
med en personalkostnad på 14,8 miljoner kronor och Offentligt skyddat arbete (OSA)
står för närmare tio miljoner kronor utav den kostnaden. En justerad och jämförande
personalkostnad för perioden pekar på att personalkostnaden har minskat med 19
miljoner kronor
Personalkostnadsutveckling, skolformen gymnasiet
År
Belopp

2012
115 867

2013
105 834

2014
102 515

För perioden har personalkostnaderna minskat med 13,4 miljoner kronor. Budgeterade löneökningar för perioden 2013-14 har varit 5,4 miljoner kronor vilket medför att
om hänsyn tas till detta så har de faktiska personalkostnaderna, i en jämförelse, minskat med cirka 18,8 miljoner kronor
Ansvar/funktion

2012

2013

2014

Fristående gymnasieskola i egen kommun

27 836

24 085

20 235

Fristående gymnasieskola i annan kommun

7 626

7 633

7 644

Kommunal gymnasieskola i annan kommun

6 313

6 467

5 962

Summa

41 784

38 194

33 884

Under perioden har utbetalningarna till annan huvudman minskat med 7,9 miljoner
kronor.
Under året har nämnden inte reserverat någon buffert i sin budget och därmed har
inga beslut tagits rörande detta. I samband med att utbildningschefen och nämndens
ordförande kvitterade budgeten för 2014 sanktionerades att GVN inte behöver vidta
åtgärder för att bygga upp en buffert för året. Beräkningar visar att nämnden har en
underfinansierad budget motsvarande fem miljoner kronor för år 2014.
Åtgärder som nämnden vidtagit för att nå ett positivt resultat

Verksamheterna följer den åtgärdsplan som finns beskriven i strategisk plan och budget 2014-2016, omfattande minskade kostnader på 18 miljoner kronor fram till år
2016. Även om personalkostnaderna för gymnasiet har minskat med motsvarande
åtgärdsplanen uppnås inte balans. En ny genomlysning av organisationen kommer att
behöva göras. Visserligen återstår ännu en termin innan de sista eleverna går ut från
spetsutbildningen i film- och TV-produktion inom estetiska programmet (det så kalGVN 2015-02-11
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lade Filmgymnasiet) vårterminen 2015 och de sista eleverna lämnar VVS- och fastighetsprogrammets fastighetsinriktning vårterminen 2016. En stabschefstjänst är inte
återbesatt och avtal om avgångsvederlag har tecknats med sju medarbetare till en
summa av 2,7 miljoner kronor. Avtalen är utformade så att de i huvudsak trätt i kraft
under hösten 2014 och avslutas under våren år 2015. Under året har ekonomichefen
genomfört regelbundna uppföljningsmöten med rektorerna och budgetdisciplin är
prioriterad.
Investeringar

Den tilldelade investeringsbudgeten var totalt 4,7 miljoner kronor. För kategorin återanskaffning (inventariepott) har budgeten på 3 miljoner kronor i huvudsak använts till
läromedel, de enskilt största investeringarna på återanskaffning är en skördetröska till
Lövsta 650 tkr och investeringar i köket vid folkhögskolan i Hemse 395 tkr. Investeringar har även gjorts i paviljongen (paviljongslösningen) och en fortsatt satsning på
gemensam klassrumstandard. Budgeten för IT-kringutrustning på 1,7 miljoner kronor
har till största delen använts till en fortsatt utbyggnad av trådlösa nätverk. ITinvesteringar har även gjorts för specialdatorer och programvaror för CAD, bygg och
fordon.

Processperspektiv
Mål: Processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.
Delar av följande redovisning har även behandlats i kvalitetsrapport 1(2014/15) - resultat och
frånvaro.
Under processperspektivet redovisas de uppföljningar som GVN gör av bl.a. resultat
– det vill säga i vilken utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om
elevnärvaron håller sig inom givna ramar samt om kostnaderna för undervisning är i
nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Inom gymnasieskolan mäts andel
elever som får gymnasieexamen, grundläggande behörighet, som fullföljer gymnasiestudier inom fyra år samt jämförelsetalet - det genomsnittliga betygsvärdet i ett examensbevis från gymnasieskolan. För Komvux och folkhögskolan finns inte samma
strukturerade resultatuppföljning som för gymnasiet. På folkhögskolan sätts inga betyg, utan de studerande ges skriftliga omdömen. Därför mäts förmåga till vidare studier genom värdet i studieomdömet.
I styrkortet finns det ännu inte med några stytal kopplat till resultat för arbetsmarknadsenhetens arbete med att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i
arbete och sysselsättning genom praktik-, arbetstränings- och sysselsättningsplatser
samt offentligt skyddade arbeten (OSA). Detta eftersom verksamheten kommit till
efter att nämndens styrkort fastställdes. Dock kan sägas att Steget (praktiksamordningsverksamheten) totalt under år 2014 har hanterat 323 personer (i siffran ingår alla
förfrågningar från Arbetsförmedlingen och placeringar). Av dessa har cirka 130
personärenden avslutats utan någon placering och ett antal är ännu oplacerade. Till de
323 personerna ska läggas de som under hela eller delar av året haft anställning i OSA
och det är 40 personer.
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Elevflöden

Antalet årselever i den kommunala gymnasieskolan under 2014 var 1 712. Höstterminen 2014 började 426 elever i årskurs 1 på gymnasiet 4.
Andelen obehöriga elever från grundskolan ökar, trots att elevkullarna samtidigt minskar. Totalt var 163 elever inskrivna på något av de fem introduktionsprogrammen som
ska underlätta för elever att komma vidare till ett nationellt program, men också förbereda för till exempel yrkeslivet, vilket kan jämföras med 139 elever hösten 2013 och
155 elever hösten 2012. En del av förklaringen ligger i att antalet elever med språkintroduktion, för elever som nyligen anlänt till Sverige, ökat från 16 elever till 26. Antalet
platser på individuella alternativet, som är till för de elever i gymnasieskolan som befinner sig längst i från studier eller arbete, har också utökats 39 till 61 vilket är alarmerande. Av dessa är åtta inskrivna i Ungdomskraft och elva i en klass för elever med
diagnos inom autismspektrumet. De resterande 42 (flertalet flickor) kan jämföras mot
förra årets 20. Ökningen är i princip lika stor som minskningen på yrkesintroduktion
som minskat från 42 till 26 elever. (Läs mer under Utvecklingen på sikt.
Gym nasieskola
Årselever

Verkligt

Wisbygymnasiet norr

709,0

Wisbygymnasiet söder

824,0

Ungdomskraft
Kommunala gymnasieskolan

13,5
1 546,5

Guteskolan AB

165,5

Fristående skolan

Summa egna kommunen

Årselever

165,5

1 712,0
Verkligt

Elever från annan kommun
Elever i kommunal gymnasieskola

57,5

Elever i fristående gymnasieskola

66,5

Interkommunal ersättning

Totalt

124,0

1 836,0

Elever från annan kommun 27 elever medräknat i Wisbygymnasiet

På Komvux kan man se att antalet studerande inom den egna verksamheten ökat och
minskat i upphandlad verksamhet.

4
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Obehöriga elever på introduktionsprogrammen är inte medräknade.

Vuxenutbildning
Antal

2014

2013

2012

Egen verksamhet

316

200

221

Upphandlad verksamhet

367

406

258

Gotlands folkhögskola hade under år 2014 314 studerande på de långa kurserna. Inom
folkhögskolan räknar man också antal deltagarveckor. År 2014 hade Gotlands folkhögskola 10 403 deltagarveckor.
Folkhögskola
Antal

2014

Deltagarveckor
Sommarkurser
Gästnätter, sommar
Studerande långa kurser

2013

9 427

2012

10 403

10 290

36

37

39

4 693

4 160

4 459

314

366

376

Andel elever som får gymnasieexamen

Avgångskullen 2014 på gymnasiet är den första med den nya betygsskalan och det nya
begreppet gymnasieexamen, istället för som det tidigare hette: slutbetyg. Viktigt att
notera är att det ställs högre krav för att uppnå en gymnasieexamen, än ett slutbetyg.
Årets lägre resultat beror dels på förändringarna avseende slutbetyg/gymnasieexamen
och dels på att det krävs aktiva kursval från eleverna yrkesprogrammen i det individuella valet för att säkra högskolebehörighet. Det har medfört att en skillnad mellan
pojkar och flickor uppstått - till pojkarnas nackdel. På grund av de förändrade kraven
går det inte att jämföra årets resultat mot tidigare år och inte heller mäta mot styrkortsmålet (se Kvalitetsrapport 1 – 2014/15).
Andel elever med grundläggande behörighet

En viktig faktor för framtida möjligheter till försörjning och att inte hamna i ett socialt
utanförskap är att klara vissa behörighetskrav. År 2014 lämnade 86 procent av elevgruppen gymnasieskolan med grundläggande behörighet till högskolan. De fem senaste åren har siffran legat på några procentenheter över styrkortets målnivå på 90 procent och högre än riket och jämförbara kommuner. Rikets och turism- och besöksgruppens värden saknas för år 2014. Hur stor andelen obehöriga elever med mindre
än 2500 poäng är påverkar även utfallet i hög grad, vilket gör det svårt att dra några
slutsatser mer än att Gotland inte avviker speciellt mycket från riket.
Genomsnittligt jämförelsetal

Gymnasieskolan uppvisar år 2014 ett genomsnittligt jämförelsetal (betygspoäng) på
14,7. Styrkortsmålet är ett jämförelsetal på 14,2 samt att Gotlands värde ska vara
högre än rikets resultat (något det också varit de senaste åren), vilket är 14,5. Flickornas jämförelse tal är 15,2 – högre än pojkarnas 14,2. Årets resultat är inte jämförbart
med tidigare år eller styrkortsmålet till följd av den förändrade betygsskalan.
Andel som fullföljer gymnasiestudier

Andel elever som fullföljer gymnasiestudier inom fyra år (inklusive introduktionsprogrammen) har under de senaste fem åren legat i nivå med eller något över rikets och
jämförelsegruppens resultat. Så även 2014. Under de senaste två åren har differensen
mellan pojkar och flickor minskat till två procentenheter. Samma tendens syns inte i
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riket eller jämförelsegruppen där en differens till flickornas favör på cirka fem procentenheter finns under hela redovisningsperioden.
Andel elever som fullföljer gymnasiestudier inom fyra år (exklusive introduktionsprogrammen) ligger (t.o.m. 2013) kvar på den högre nivå som nåddes 2012. 2013 är resultatet 87 procent. Målnivån i styrkortet är 85 procent samt högre än rikets och jämförbara kommuners nivå. Riket och turismgruppen når 84 procent, så båda målen uppnås.
Studieomdömet – förmåga till vidare studier

Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes
förmåga till vidare studier. Folkbildningsrådet värdeskala variera mellan 1-4, men rekommenderar ett genomsnitt på 2,7 ±5 procent, d.v.s. 2,56–2,84. År 2014 var Gotlands folkhögskolas värde 2,82 medan rikets var 2,62. De senaste åren har Gotlands
värde varit i paritet med riket, vilket ger måluppfyllelse.
Kostnadsjämförelser

Under processperspektivet ska kostnaderna redovisas och målet är att verksamhetens
kostnader ska vara i nivå med jämförbara kommuner och landsting.
Gymnasieutbildning
Gotland
Jämförelser

Turism
Riket

2013

2012

2011

2010

2009

123 004
134 834
115 691

119 418
127 044
110 432

112 579
123 727
107 229

108 809
116 542
102 919

103 904
111 744
100 294

Tabell 1: Kostnad (kr) per elev gymnasieskola hemkommun

Gotland har en högre utbildningskostnad än riket men den är lägre i jämförelse med
turism- och besöksnäringsgruppen och svårigheter att anpassa organisationen i den
takt som elevtalen minskar. Kostnadsutvecklingen från 2009-2013 är cirka 18 procent
för den egna kommunen och turismgruppen. För riket är motsvarande utveckling 15
procent. Differensen mot riket minskar från drygt åtta procent till drygt sex procent
mellan 2012-2013.
I nämndens styrkort är målet att utbildningskostnaderna (undervisning, läromedel,
skolmåltider, elevvård och lokalkostnad) ska närma sig riket och jämförbara kommuner. Undervisningskostnaden per elev har minskat jämfört med riket under åren
2009-2013. Lokalkostnaderna är knappt 20 procent högre än riket. Kostnaderna för
skolmåltider ökade med 55 procent mellan 2010-2013, men ligger nu i nivå med riket.
Komvux

2013
Gotland
Jämförelser

>25 000
Turism
Riket

91 700
66 000
54 300

2012
81 900
60 800
53 700

2011
72 800
56 100
53 600

2010
74 800
55 200
48 400

Tabell 3: Kostnad (kr) per heltidsstuderande totalt

Kostnaderna för heltidsstuderande inom vuxenutbildningen på Gotland är jämfört
med riket och jämförelsekommuner betydligt högre. Vid analys av utbildningskostnaderna - jämfört med motsvarande utbildningar på gymnasiet – är den egna kostnaden
att utbilda elever på gymnasial- och grundläggande-vuxenutbildning är hög. Däremot
ligger lärarkostnaden för undervisning i svenska för invandrare (Sfi) på en nivå som
motsvarar gymnasiets kostnader. Att utbildningskostnaden per elev är hög kan ses
som ett utryck för att det är få elever som går utbildningarna.
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2009
74 100
49 000
48 400

Folkhögskola

2013
Gotland
Jämförelse

Landstingsskolor riket

4 307
3 967

2012

2011

4 087
4 001

3 983
3 939

Tabell 4: Total kostnad (kr) per deltagarvecka (justerat efter KPI, 2013 års priser)

Vid en jämförelse mellan Gotlands folkhögskola och landstingsskolorna i riket framgår att kostnaden per deltagarvecka på Gotland inte har avvikit i någon nämnvärd grad
från dessa förrän år 2013. En inledande analys visar att det sannolikt är kostnaden för
kök och administration som ökat, vilket kan vara beroende av ökad verksamhet under
sommaren.
2013
Gotland
Jämförelse

Landstingsskolor riket

1 443
1 686

2012
1 369
1 678

2011
5

1 442
1 671

Tabell 5: Kostnad (kr) undervisningspersonal per deltagarvecka (justerat efter KPI , 2013 års priser)

Åren 2011-2013 har personalkostnaden per deltagarvecka varit något lägre än i landstingsskolorna. För att göra en djupare analys krävs att hänsyn tas till utbildningsutbudet på respektive jämförelseobjekt. Kostnaden beror på både utbildningsutbud och
processeffektivitet. Dock kan konstateras att kostnadsbilden för folkhögskoleutbildning på Gotland rent generellt har god måluppfyllelse.

Medarbetarperspektiv
Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att
möta framtidens utmaningar.
Delar av följande redovisning har även behandlats i kvalitetsrapport 6 om medarbetarfrågor (201405-26).
Förvaltningen hade totalt 389 anställda i december 2014, varav 285 tillsvidareanställda
och 104 tidsbegränsat anställda. Antalet anställda ökade med 44 personer i förhållande
till december 2013. Ökningen berör främst på att nämnden har tillförts verksamhet
inom Komvux Gotland (arbetsmarknadsenheten). Inom förvaltningen har fem medarbetare haft önskemål om utökad sysselsättningsgrad, samtliga inom gymnasieskolan.
En av dessa har under året kunnat erbjudas utökad sysselsättningsgrad till heltid.
Inom ramen för övertalighetsprocessen inom gymnasiet har under 2014 ett anställningsavtal avslutats efter uppsägning på grund av arbetsbrist. Fem medarbetare slutade
efter överenskommelser om avgångsvederlag. Vid årets slut berördes en medarbetare
av övertalighetsprocessen. Processen har främst varit en konsekvens av det minskade
elevunderlaget och beräknas var helt avslutad under 2015.
Årets medarbetarenkät

Den årliga medarbetarenkäten ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den mäter
medarbetares upplevelser kring arbetets värde, trivsel och ledarskap samt möjligheten
till utveckling i arbetet, inflytande och delaktighet. Resultatet från årets enkät visar ett
sammantaget medarbetarindex (MI) för förvaltningen på 74 – två enheter högre än år
2013. Ett MI-värde på över 70 ska tolkas som ett gott resultat och att förutsättningar
finns för att arbeta på ett framgångsrikt och effektivt sätt. Resultaten totalt sett är
något bättre än vid förra årets mätning. Självskattningsfrågor som kan kopplas till den
enskilda medarbetarens upplevelse av engagemang i förhållande till kund/brukare får
bäst betyg i medarbetarenkäten. Förvaltningens utpekade styrkor är bl.a. närmaste
chefs kommunikativa förmåga och möjligheten för medarbetare att kunna påverka det
5
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Konsumentprisindex.

dagliga arbetet. Sämst betyg i medarbetarenkäten får karriärmöjligheterna och hur
motsättningar på arbetsplatsen hanteras. Utpekade förbättringsområden är medarbetares möjligheter till utveckling samt arbetsmiljöfrågor. Handlingsplaner ska tas fram,
både på arbetsplatsnivå och på övergripande nivå, kring de frågeområden där brister
uppfattats.
Riktat arbetsmiljöarbete pågår på gymnasiet

Det riktade arbetsmiljöarbete med fokus på gymnasielärarnas arbetssituation fortsätter. Utgångspunkten för arbetet är underlätta för enskilda lärare att kunna koncentrera
sig på det pedagogiska kärnuppdraget. I samband med övergången till 1-t-1-datorer
har det förekommit en hel del driftavbrott i datornätverken. Region Gotlands ITavdelning och leverantör har arbetat med att komma tillrätta med problemen. Men
tyvärr återstår det ännu en del arbete innan Wisbygymnasiet har ett tryggt och pålitligt
nätverk.
Skolledare har högt arbetstryck

Skolledarnas arbetssituation har under året fortsatt att präglas av ett högt arbetstryck.
För gymnasierektorerna gäller detta inte minst mot bakgrund av den nya skolorganisationen med anledning av att tre gymnasieskolor slagits samman till en och evakueringsarbetet beroende av byggandet av ett nytt skolhus. Arbetsmiljöverket har vid sin
inspektion av Wisbygymnasiet i december aviserat att de under våren 2015 kommer
att följa upp arbetssituationen i stort för skolledarna vid gymnasieskolan. Förvaltningen som huvudman har även uppmanats också att kartlägga riskerna för våld- och hot
för skolledarna på Wisbygymnasiet. Ledningen för Komvux har också haft en intensiv
arbetssituation i samband med sin organisationsförändring, föranledd av utökat uppdrag med nya verksamheter och rekryteringar.
Karriärmöjligheter och kompetensutveckling

Sex medarbetare totalt har under 2014 internrekryterats till chefsuppdrag; fyra biträdande rektorer inom Wisbygymnasiet 6 (två kvinnor och två män), samt en biträdande
rektor och en enhetschef (båda kvinnor) inom Komvux (nuvarande Kompetenscentrum Gotland). GVF tillsatte elva förstelärare (nio kvinnor och två män) inför läsåret
2014/2015 - åtta inom gymnasiet och tre inom vuxenutbildningen. Förstelärarnas
uppdrag är att stödja andra lärare och att ha ett särskilt ansvar för skolans resultat och
kvalitet.
Under 2014 gick en rektor och två biträdande rektorer inom Wisbygymnasiet den
statliga rektorsutbildningen. Fyra skolledare har tidigare genomgått denna. Nio av
sjutton chefer har genomgått den regiongemensamma utbildningen ”Coachande ledarskap”. Tre medarbetare som genomgått Region Gotlands ledarutvecklings-program
har under 2014 anställts på chefsbefattningar; två inom gymnasieskolan och en inom
Kompetenscentrum Gotland (från och med januari 2015).
Wisbygymnasiet har under höstterminen 2014 genomfört kompetensutvecklingsinsatser för att utveckla personalen i gruppdynamiska processer samt IT som pedagogiskt verktyg. Workshopps och föreläsningar har hållits som handlat om digital presentationsteknik, skapa interaktiva läromedel och att synliggöra av lärandet med hjälp
av digitala verktyg. Även inom Komvux har kompetensutvecklingsinsatser kring lärande i förändring och digitala verktyg gjorts inom ramen för projektet InterCom samt
utbildning i att möta studerande med särskilda behov.
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Förstärkt ledningsorganisation med anledning av omorganisationen fram till 2016-06-30.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen

Trots att en ökad sjukfrånvaro är allmän trend både i riket och i Region Gotland, har
sjuktalet inom förvaltningen för tillsvidareanställda minskat i förhållande till 2013 med
-0,53 enheter, från 3,19 till 2,61. Minskningen gäller för både män och kvinnor. För
tidsbegränsat anställda har den däremot ökat, men det handlar då om att enstaka
längre sjukfall får stort genomslag i statistiken. Samtlig sjukfrånvaro är diskuterad med
ansvarig chef - särskilda uppföljningar som nu genomförts tre gånger i samband med
delårs-/årsboksluten.

Samhällsutvecklingsperspektiv
Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Ledningskontoret ansvarar för att följa upp perspektivet i årsredovisningen.
För GVN:s del är följande framgångsfaktorer i Region Gotlands koncernstyrkort extra
relevanta: att höja utbildningsnivån för att möta näringslivets och offentliga sektorns
kompetensbehov samt att verka för ett utökat utbud av eftergymnasial utbildning. Ett
arbete med att förnya koncern- respektive nämnstyrkorten beräknas ske hösten 2015,
med anledning av ny mandatperiod.

Utvecklingen på sikt
Andelen obehöriga elever från grundskolan ökar
I förvaltningsberättelsen har vi beskrivit hur andelen obehöriga elever från grundskolan ökat och allra mest den grupp som befinner sig längst i från studier eller arbete.
Det här är en utveckling som är bekymmersam. I samband med bildandet av den nya
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är detta en fråga som måste behandlas skyndsamt både ur ett planeringsperspektiv för gymnasieskolan och Ungdomskraft, men
framför allt titta närmare på vad för insatser som gjorts under elevernas tidigare studieår för att förbättra förutsättningarna för att lyckas i skolan, eftersom det påverkar
ungdomarnas framtidsutsikter och möjligheter att ”stå på egna ben”.

Ökat flyktingmottagande
Ett förslag på ett succesivt ökat mottagande av flyktingar och ett asylboende med upp
till 250 platser kommer att behandlas i regionfullmäktige den 15 juni 2015. Andelen
ensamkommande flyktingbarn beräknas öka från nuvarande 30 till 65-70. Detta ställer
krav på nämndens verksamheter i att ha beredskap, organisation, lokaler, personalresurser, kunskap och nätverk för att ta emot nyanlända och erbjuda bra utbildning och
möjligheter till integration. Ledningskontoret har det fortsatta uppdraget att fullfölja
den pågående dialogen med Migrationsverket för en eventuell gemensam avsiktsförklaring om asylverksamhet samt i samarbete med berörda förvaltningar beskriva förväntade organisatoriska och resursmässiga konsekvenser av det samlade flyktingmottagandet.

Kompetensförsörjningen på Gotland
Det finns stora utmaningar i att utbilda mot Gotlands kompetensförsörjningsprofil.
Trenden är att flickors betygsresultat är högre än pojkars och skillnaderna är markanta.
Konsekvensen blir att en högre andel unga kvinnor efter gymnasieskolan lämnar ön
för högskolestudier på fastlandet medan unga män i högre utsträckning blir kvar på
Gotland. Detta innebär en utmaning: att vända unga killars attityder och minskande
intresse för utbildning. Problemet på Gotland är att många stannar vid gymnasial utbildning och att Gotland har svårt att hävda sig mot större funktionella arbetsmark-
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nadsregioner i attraktionskraft. Vi vet också att Sverige går mot ett omfattande generationsskifte med en allt minskande arbetsför befolkning nationellt och att etableringsåldern för ungdomar har höjts från omkring 23 år till 29 år på bara några få decennier.
Arbetsförmedlingens nationella prognoser över 5-10 års period ger goda besked om
vilken kompetens kommuner och regioner får konkurrera om utifrån sina egna profiler och attraktionsförmågor. Det förväntas bli en betydande brist på gymnasielärare i
yrkesämnen, specialpedagoger, förskollärare och fritidspedagoger på både fem och tio
års sikt. Regionala eller lokala prognoser för kommande utbud och efterfrågan av
arbetskraft kan i princip bara göras på något års sikt. Återkommande bristyrken på
Gotland är dock exempelvis läkare, tandläkare, sjuksköterskor (både grundutbildade
och specialistutbildade) samt undersköterskor. Men även psykologer, förskolelärare,
grundskolelärare och lastbilsreparatörer saknas.

Osäkert nationellt budgetläge påverkar planeringen
Att Sverige efter valet hösten 2014 fått ett osäkert parlamentariskt läge, där den nya
regeringens budget inte gick igenom i det första försöket, reser frågetecken kring hur
mycket pengar som kommer att finnas att tillgå för utbildning. Detta påverkar framför
allt finansieringen och planeringen av kommunala vuxenutbildningar och påverkar
även antalet platser inom yrkeshögskolan. Detta kan också ge effekter för Gotland
Grönt Centrum, som är beroende av att erbjuda även vuxenutbildningar.
Bilagor
Bilaga 1: Ekonomirapport
Bilaga 2: Resultatrapport
Bilaga 3: Investeringsrapport
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Aditro Affärslösningar

Sida 1 av 1

Beställning: Period: 2014-13

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Netto-

Årsbudget

Årsbudget

Utfall

Utfall

avvikelse

Jan 14 - Mån 13 14

Verksamhet

Text

Jan 14 - Mån 13 14

Jan 14 - Mån 13 14

Jan 14 - Mån 13 14

11

Nämnd- och styrelseverksa

0,0

844,0

0,0

524,1

319,9

1

Politisk verksamhet

0,0

844,0

0,0

524,1

319,9

40

Central administration

46

Gymnasieutbildning

0,0

15,0

0,0

0,0

15,0

-142,104,0

378,030,0

-137,668,9

377,409,3

-3,814,4

47

Vuxenutbildning

48

Uppdragsutbildning

-7,790,0

32,852,0

-7,683,2

33,010,2

-265,0

-643,0

921,0

-5,898,8

5,248,0

49

Folkhögskola

928,8

-25,012,0

44,559,0

-25,233,5

45,075,3

-294,8

4

Pedagogisk verksamhet

62

Arbetsmarknadsåtgärder

-175,549,0

456,377,0

-176,484,4

460,742,8

-3,430,4

-12,376,0

18,844,0

-14,113,2

19,814,8

6

766,4

Särskilt riktade insatser

-12,376,0

18,844,0

-14,113,2

19,814,8

766,4

0,0

3,0

0,0

0,0

3,0

79

Lövsta Landsbygdscentrum

-18,019,0

23,137,0

-18,999,4

23,733,0

384,4

7

Affärsverksamhet

70

Totaler

-18,019,0

23,140,0

-18,999,4

23,733,0

387,4

-205,944,0

499,205,0

-209,597,0

504,814,7

-1,956,7
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Aditro Affärslösningar

Sida 1 av 1

Beställning: Period: 2014-13

Årsbudget

Utfall

Avvikelse

inkl TA, OM
Text

Jan 14 - Mån 13 14

Jan 14 - Mån 13 14

Resultatrapport på nämndnivå, tkr

Verksamhetens totala intäkter
Verksamhetens totala kostnader
Avskrivningar
Internränta

205,944,0

209,596,9

3,652,9

-489,439,0

-495,049,0

-5,610,0

-7,495,0

-7,381,5

113,5

-2,271,0

-2,384,2

-113,2

-293,261,0

-295,217,8

-1,956,8

Kommunbidrag

293,261,0

293,261,0

0,0

Årets resultat

0,0

-1,956,8

-1,956,8

Kontrollrad konto 30-88

0,0

-1,956,7

-1,956,7

Verksamhetens nettokostnader
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Aditro Affärslösningar

Sida 1 av 1

Beställning: Period: 2014-13

Årsbudget

Utfall

netto

netto

Jan 14 - Mån 13 14

Jan 14 - Mån 13 14

Avvikelse

Projekt

Text

24500

IT

1,687,0

1,662,8

24,2

24501

Återanskaffning

2,850,0

2,560,7

289,3

24502

Läromedel

24508

Bygginv/verksamhetsanp

24509

Säkerhet/handikappanp

Totaler

0,0

297,9

-297,9

50,0

121,1

-71,1

100,0

40,1

59,9

4,687,0

4,682,6

4,4
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Handikappsamråd BUN och GVN

Handlingstyp Årsberättelse 2014
Datum 2015-02-03

Årsberättelse 2014
Sedan november 2011 har barn- och utbildningsnämnden (BUN) och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) haft ett gemensamt
handikappsamråd bestående av två representanter från respektive nämnd samt
en representant från vardera barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) och
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVF).
Under 2014 har tre möten hållits. Mötena har handlat om aktuella
verksamhetsfrågor och frågor som lyfts av de föreningarna själva. Bland annat:
-

Verksamheten i förskolan Humlan med specialavdelningen Myggan för
barn med funktionsnedsättningar. Förtydligande kring Myggans
verksamhet och målgrupp. Myggan ingick tidigare i särskolans område,
men i samband med att nya skollagen trädde i kraft (2010) blev
särskolan en ny egen skolform med ett förtydligat uppdrag. Detta har
inneburit att särskolan inte längre får bedriva förskoleverksamhet

-

Verksamheten i Mattisskolan (Halla respektive Klintehamn) – en
särskild undervisningsgrupp (en form av anpassad studiegång) för
elever i årskurs 7-9 för elever med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Verksamheten i Halla avslutades vid läsårsslutet.

-

Projektet Ungdomskraft som från och med slutet av året blivit en
reguljär verksamhet inom Kompetenscentrum Gotland (tidigare
Komvux Gotland). Verksamheten är riktad till ungdomar 16-20 år
utanför studier och arbete, där 34 procent av de deltagande pojkarna
och 38 procent av flickorna har flera neuropsykiatriska diagnoser

-

Utbudsdag kring kultur och fritid för personer med funktionshinder
2015

-

Genomförd utbildning i neuropsykiatriska funktionshinder för samtliga
pedagoger inom grundskolan

-

Arbetsmiljöverkets inspektion i december av grundskolor och
Wisbygymnasiet som en del av en nationell tillsyn under 2013-2016 där
det systematiska arbetsmiljöarbetet stått i centrum

-

Skolinspektionens tillsyner förändras så att arbetet koncentreras på de
skolor som behöver göra störst förbättringar

Besöksadress Visborgsallén 20
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Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr [GVN 20XX/xx]

Region Gotland

-

Det strategiska och förvaltningsövergripande samverkansarbetet inom
BarnSam (se separat årsrapport som bifogas).

-

Nya Sävehuset. Vid två möten har samråd skett kring pågående
projekteringen av ombyggnaden av gymnasieskolans F-hus till nya
Sävehuset. Deltagande föreningar har getts möjlighet att bidra med
synpunkter kring utformningen av lokalerna.

Deltagande under året:

Brittis Benzler (BUN)
Håkan Ericsson (GVN)
Jan Christer Ankre (BUN)
Lisbeth Bokelund (BUN)
Magnus Jönsson (GVN)
Pelle Stenström, (BUF), chef elevhälsan
My Monzón Prets (GVF,) informatör
Rolf Andersson (GVF), försörjningsansvarig
Cecilia Kollai (GVF), pedagogisk samordnare, gymnasieskolan
AnnaMaria Englund (TKF), projektledare Sävehuset
Tord Rasmusson (TKF), projektledare Sävehuset
Matti Vuorinen, (BUF), kulturskolechef
Gitte Daun (BUF), förskolechef
Elisabeth Olsson (Astma-Allergiförbundet)
Hillevi Österman (Asperger Autismföreningen)
Rosita Brolin (Attention Gotland)
Ann-Christine Lindholm (Attention Gotland)
Anna Svensson (HRF)
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BarnSam
Socialförvaltningen
Region Gotland

Datum 2015-02-03

Anna Derwinger Hallberg

Årsrapport 2014 BarnSam
1 Sammanfattning
Arbetet med samordnad individuell plan (SIP) har under 2014 fördjupats
genom utbildning i mötesmetodik. I intervjuer med berörda familjer berättar
flera om att SIP effektiviserat mötestid, planering och kunskapsutbyte. Det bör
understrykas att det krävs långsiktig planering och uthållighet hos ledning och
medarbetare för att få SIP att utvecklas och fungera för alla berörda.
Webbplatsen www.sagagotland.se med samlad information om stöd till barn
och unga med psykosocial ohälsa har lanserats på nytt under 2014.

2 Resultat
2.1 Brukare
www.sagagotland.se – en vägvisare på webben med information om stöd till
barn och unga med psykisk ohälsa har idag 3-4 besök om dagen. Vintern 2014
sprids information till allmänheten på båtarna, på bio och till Campus Gotland.
2014 genomfördes drygt 50 stycken SIP för personer 0-18 år vilket kan ses
som ett mått på samordnade insatser. En uppföljning med berörda familjer
berättar om att SIP effektiviserat mötestid, planering och kunskapsutbyte.
Utvecklingsområden man lyfter rör bland annat ökad kompetens och
uthållighet över tid kring barn med komplex problematik.
Utvecklingsarbetet Föräldrar med kognitiva svårigheter har lett till såväl
öppet Föräldracafé på Myllan som grupp för barn som anhöriga.
2.2 Medarbetare
Berörd personal i BarnSams verksamheter har under 2014 deltagit i
lärandeseminarier kring hur man leder och genomför multiprofessionella (SIP)
möten effektivt. Via seminarierna utvecklades en manual för samverkansmöten
på Gotland se www.gotland.se/barnsam. En enkätundersökning bland
deltagarna gav övervägande positivt gensvar.
2.3 Ekonomi
I balans.
2.4 Processer
Under 2014 avslutades SKL Psynk som Gotland varit med i med flera projekt,
www.psynk.se. Det är viktigt att hålla i de processer som startat, bland annat
arbetet med SIP. Angående snabba beslutsprocesser i styrkortet, så möter
BarnSams nämndordföranden BarnSams förvaltningschefer regelbundet.
2.5 Samhälle
För att stärka placerade barns skolgång och hälsa startar Skolfam på Gotland,
se www.skolfam.se.
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Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339–8328

Postadress SE–621 81 Visby

Postgiro 18 97 50–3

Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ärendenr GVN 2015/161

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-01-14

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Internremiss – Plan för långsiktig stöd- och
samverkansstruktur för barn-, vuxen- och äldrefrågor.
Utbildningschefens förslag till beslut

Utbildningschefen föreslår GVN att:


GVN delegerar till arbetsutskottet att den 11 mars fastställa ett
yttrande som omedelbart justeras och skickas till regionledningen.



Arbetsutskottets beslut och yttrande redovisas för nämnden den 25
mars.

Bakgrund

Med tanke på den korta framförhållningen har remisstiden förlängts till den 13
mars. GVN: au sammanträder den 11 mars och nämnden har sitt sammanträde
den 25 mars. För att möjliggöra en beredning av ärendet föreslår förvaltningen
att nämnden den 11 februari beslutar att delegera ärendet till arbetsutskottet
den 11 mars och att arbetsutskottets beslut redovisas för nämnden den 25
mars.
Alf Nilsson
Utbildningschef
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Besöksadress Regementsgatan 6

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr RS 2013/540

Ledningskontoret

Handlingstyp Remissmissiv

Lisa Stark

Datum 17 december 2014

Berörda nämnder

Remiss; plan för långsiktig stöd- och samverkansstruktur
för barn-, vuxen- och äldrefrågor.
Bakgrund

Ledningskontoret har i samarbete med berörda förvaltningar utarbetat förslag
till långsiktigt uppdrag, organisation och finansiering av en regional
stödstruktur för samordnad kunskapsutveckling (2013-11-21 § 323).
En slutrapport beskriver hittillsvarande erfarenheter av samverkan, analyserar
utvecklingspotentialen och lägger fram förslag till en vidareutvecklad stöd- och
samverkansstruktur. Efter beslut i regionstyrelsen (2014-12-17 § 419)
remitteras rapporten till socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, barnoch utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden för ställningstagande. Remisstiden är till den
9 mars 2015.
Remissfrågor

Regionstyrelsen önskar särskilt att nämnderna analyserar konsekvenser av
finansiering utifrån befintlig budgetram och omfördelningar, som alternativ till
budgetäskanden inför 2016.
Vidare önskar regionstyrelsen att nämnderna reflekterar över förutsättningarna
att lösa behovet av samordnad politisk styrning. I rapporten föreslås att det på
sikt skapas förutsättningar för att ett antal ledamöter från flera nämnder,
utifrån aktuell sakfråga, kan delta i gemensamt arbetsutskott. En lösning på
vägen kan vara att fler nämnders arbetsutskott genomförs samtidigt för att
möjliggöra gemensam beredning av en fråga.

Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör
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Regionstyrelsen

Plan för långsiktig stödstruktur. Stöd till evidensbaserad
praktik för god kvalitet i socialtjänsten, 2013
Förslag till beslut

Rapport och förslag till ny regional stöd- och samverkansstruktur remitteras till
socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
Bakgrund

Regionstyrelsen har givit Ledningskontoret i uppdrag att i samarbete med
berörda nämnder utarbeta förslag till långsiktigt uppdrag, organisation och
finansiering av en regional stödstruktur för samordnad kunskapsutveckling. (Rs
§ 323, 2013-11-21)
Arbetet har genomförts i projektform med en styrgrupp bestående av
biträdande regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, socialdirektör samt
folkhälsochef. En projektgrupp med nyckelpersoner från förvaltningarna har
tagit fram förslaget i dialog med berörda verksamheter, nätverk och
samverkansgrupper.
En slutrapport beskriver hittillsvarande erfarenheter av samverkan, analyserar
utvecklingspotentialen och lägger fram förslag till en vidareutvecklad stöd- och
samverkansstruktur.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att rapporten och förelaget bör remitteras till
berörda nämnder för ställningstagande. Remisstiden bör vara 18 december
2014 till 9 mars 2015.
Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf regiondirektör

GVN 2015-02-11
56/71

Regional stöd- och samverkansstruktur
för
barn, vuxna och äldrefrågor
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Projektuppdrag och ramar
Regionstyrelsen beslutade 2013-11-21 att ge ledningskontoret i uppdrag att i samarbete
med berörda nämnder utarbeta förslag till långsiktigt uppdrag, organisation och
finansiering av en regional stödstruktur för samordnad kunskapsutveckling.
Förslaget ska, enligt projektdirektivet
innehålla:
Uppdrag för funktionen samordnad
kunskapsutveckling.
Regionövergripande styrning av samordnad
kunskapsutveckling - arbetsformer för
regionstyrelsen och nämnder.
Organisatorisk placering.
Samverkansformer - universitet, högskolor,
brukarorganisationer och alternativa utförare.
Resurser.
Genomförandeplan.
”Modellen ska kunna fungera långsiktigt även
om nuvarande nationella satsningar upphör
och nya tillkommer”.

Ramar för projektet framtaget av förvaltningschefer i BarnSam och projektets styrgrupp
Vad ska åstadkommas?
Underlätta vårdkedjor och flöden för
uppgifter/grupper som behöver samverkas
kring.
Stärka professionerna.
Ta emot, bedöma, sortera och prioritera
nationella initiativ
Arbeta förebyggande.
Avgränsning:
Framför allt vuxna och äldre, HSF och SOF.
Tänk på att:
BarnSam utgör systemreferens.
Håll fast i det som är bra.
Fokus på dem vi är till för.
Det är få, och samma, personer som ytterst
ska vara beslutande.
Vad ska utredningen INTE göra:
Bygga en stor och tung överbyggnad.
Föreslå ny nämndsorganisation.

Syfte
En regional stöd- och samverkansstruktur ska leda till:
Ännu bättre förutsättningar för patienter och brukare med sammansatta behov att få
samordnade insatser.
Ännu bättre förutsättningar för ledare/medarbetare att, utifrån nationella initiativ och
regionala behov, samordna processer och lösa komplexa, gränsöverskridande uppgifter
med patientens/brukarens bästa för ögonen.

Bakgrund
Varje dag möter patienter, brukare och anhöriga olika professionella grupper inom
Region Gotland. Dessa möten har olika karaktär och anledningen till att de äger rum
varierar men gemensamt för samtliga målgrupper är att de förväntar sig att bli väl
bemötta och få insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Patienter, brukare och
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anhöriga förväntar sig att bli bemötta utifrån sina samlade behov. Organisatoriska gränsdragningar får aldrig bli ett hinder mot att den enskilde får tjänster av god kvalitet. En
fungerande samverkan mellan verksamheter är en förutsättning för ett individuellt gott
bemötande.
Nytta och värde för den enskilde skapas i hög grad i mötet mellan en patient/brukare
och en medarbetare. Det förutsätter väl fungerande vårdkedja/process och goda
relationer mellan människor som agerar i kedjan. En verksamhets kvalitet är aldrig bättre
än den svagaste länken.

Behov och
efterfrågan

Resultat
1. Brukarens upplevelser av nytta
och värde
2. Kvalitet på tjänsten
3. Kostnadseffektivitet

Värde för den enskilde och samhället skapas i mötet mellan patienten/brukaren och
medarbetaren.

I den här rapporten har fokus varit på gränssnitten mellan hälso- och sjukvården och
socialtjänsten men hela tiden med andra berörda förvaltningar i tanken.
I dagsläget finns ett antal identifierade målgrupper som kräver samordning av vård och
insatser.
Personer – barn, unga, unga vuxna, vuxna, äldre
• med psykisk ohälsa
• med funktionsnedsättning
• med missbruk och beroendeproblematik
• med den mest sjuke äldres problematik
• med erfarenhet av våld i nära relationer

Fakta - Kunskapsstyrning:
Det finns nationella ambitioner och krav på att förbättra kunskapsstyrningen av hälso- och
sjukvården och socialtjänsten. Kunskapsstyrningen ska vara samordnad, effektiv och anpassad
till de behov som patienter och brukare har. Kunskapsstyrning definieras som ledning, styrning
och stöd som fokuserar på kvalitetsutveckling och verksamhetens resultat utifrån
patienters/brukares synvinkel.
Kunskapsstyrning är en förutsättning för evidensbaserad praktik d.v.s. att patienter ges vård och
får insatser som baseras på bästa tillgängliga kunskap. Med bästa tillgängliga kunskap menas en
sammanvägning av kunskap från forskning, professionell expertis, resultat från uppföljningar
och jämförelser samt patientens/brukarens kunskap.
(En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst DS2014:9)
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Kunskapsutveckling i samspel
Regeringskansliet, socialdepartementet, Ds 2014:9

Goda erfarenheter av samverkan på Gotland
Redan i början av 2000 riktade förtroendevalda styrningen mot processer och
processernas gränssnitt för att lösa komplexa problem som krävde samordning.
Barnnätverket har funnits sedan 1994 och BarnSam, som en formaliserad
samverkansgrupp med en verksamhetsledare, etablerades 2011. På uppdrag av flera
förvaltningschefer* arbetar BarnSam med att samordna och lösa operativa,
gränsöverskridande frågor, framför allt med inriktning på barns psykiska ohälsa och
prevention.
Både förtroendevalda, ledare på alla nivåer och medarbetare har goda erfarenheter av
vad BarnSam har åstadkommit. Uppföljningar med anhöriga uppvisar positiva resultat.
BarnSams framgång beror mycket på att det finns en verksamhetsledare med mandat
och förtroende. En verksamhetsledare som hanterar samägda frågor på såväl strategisk
som operativ nivå. En framgångsfaktor är också att arbetet koncentreras till ett område i
taget.
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har sedan 2011 drivit genombrottsområdet
Bättre liv för de mest sjuka äldre , finansierat med statliga medel. Utifrån de mest
sjuka äldres behov har projektet fokuserat på att främja samverkan och effektivisera
användandet av resurser.
*från hälso- och sjukvården, socialtjänsten, ledningskontoret, barn och utbildning, gymnasie- och
vuxenutbildning och kultur – och fritid
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En framgångsfaktor har varit att det tidigt skapades en gemensam, samordnad
ledningsstruktur på alla nivåer inklusive den politiska nivån – ett ” gemensamt AU”.
Projektet upphör vid årsskiftet 2014 – 2015.
Med statliga medel har också en regional stödstruktur, Kunskapsplattformen , byggts
upp för kunskapsutveckling inom socialtjänstens område och angränsande hälso- och
sjukvård.
Kunskapsutveckling i meningen att patienter och brukare ska ges vård och insatser som
baseras på bästa tillgängliga kunskap. Genom ett flertal gemensamma projekt och
satsningar har projektet påvisat värdet av en kunskapsbaserad verksamhet och att
evidensbaserad praktik är en förutsättning för patienter och brukare.
Projektet upphör vid årsskiftet 2014 – 2015.
Kunskap om samverkan
Det finns inom forskningen om samverkan ett antal slutsatser om vilka framgångsfaktorer som underlättar samverkan. Det måste finnas en tydlig uppgift att samverka
kring. Det måste prioriteras av ledningen, ligga i linje med och ses som en del av det
ordinarie arbetet samt ges tillräckligt med resurser.
Av detta följer att samverkan kring kunskapsstyrning behöver ligga på en strategisk nivå,
ges ett tydligt uppdrag och uppfattas som en del av ordinarie uppdrag.

Tillvägagångssätt
Arbetet med regionstyrelsens uppdrag har skett i projektform. För en detaljerad
beskrivning se bilaga 1.

Resultat
Nedan presenteras ett förslag på en regional stöd- och samverkansstruktur som rymmer
förtroendevalda, chefer och specialister från olika förvaltningar. Utgångspunkten för
arbetet är prioriterade målgrupper och utveckling av kunskap inom områden som kräver
samverkan. Utmaningen att skapa en kultur som gynnar samverkan.
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Nedan beskrivs den Regionala stöd- och samverkansstrukturen i detalj:

Uppgifter för de olika nivåerna:
Gemensamt AU
Hantera, på facknämndsnivå frågor som berör målgrupper som kräver samverkan.
Bereda ärenden, som kräver samverkan, inför beslut i respektive facknämnd.
Samordnad ledning och styrning
Hantera frågor som berör målgrupper som kräver samverkan. Identifiera och analysera
samutvecklingsbehov, prioritera, formulera mål, fördela uppdrag och fördela medel
(statliga medel), följa upp och utvärdera resultat.
Förvalta gemensamma överenskommelser.
Nätverken – Barnnätverk, Vuxennätverk, Äldrenätverk
Hantera frågor som berör målgrupper som kräver samverkan.
Nätverkens medlemmar har förvaltningschefens mandat att företräda förvaltningen
inom samverkansområdet.
Verksamhetsföreträdarna: Kommunicera behov av samutveckling, förmedla synpunkter
på och erfarenheter av samverkansstrukturens arbetsformer, effekter mm.
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Respektive nätverk: föreslå utvecklings- och förändringsbehov som kräver samverkan.
Bereda ärenden till ledningsgruppen för samfrågor; Samordnad ledning och styrning och till
Arbetande grupper.
Arbetande grupper (förbättringsteam, projektgrupper mm)
Principer för utvecklings- och förbättringsarbetet:
Närhet – utveckling och lärande längst ut i verksamheten
Agera och involvera utifrån sakfråga/fokusområde – tydlig start - tydligt avslut
En sak i taget
Systematik och lösningsfokus
Involvera patienter/brukare
Nytta och konsekvenser för patienter/brukare är viktigast och alltid den gemensamma
utgångspunkten
Verksamhetsledarnas uppdrag mer i detalj
Chefer ansvarar för att följa upp och utveckla kvalitet. När det gäller kvalitet och
kunskapsutveckling i samordnade processer är verksamhetsledarnas uppdrag att stödja
och underlätta genom att
• Följa upp och säkra att samverkansprocesser, rutiner och arbetssätt över gränserna
fungerar på ett för brukaren effektivt och kvalitetssäkert sätt. Analysera resultat och
föreslå adekvata insatser avseende förbättringar
• Följa upp måluppfyllelse och effekter av samverkansprocesser. Analysera resultat och
föreslå adekvata insatser avseende förbättringar
• Initiera och samordna förbättringsarbete inom områden som kräver samverkan.
• Leda och vara ett stöd i verksamheternas utvecklings och förbättringsarbete inom
områden som kräver samverkan.
Med målet att:
• alla i en gränsöverskridande process gör lika om det behövs
• berörda i samverkansprocesser samarbetar, förbättrar och utvecklar verksamhet och
ny kunskap tillsammans, oavsett gränser
• arbetet bedrivs effektivt bland annat genom att förebygga dubbelarbete
• skapa förståelse för hela processen ur patientens synvinkel
Uppdraget innebär också att
• Bereda/hantera samägda frågor på alla nivåer inom samverkansstrukturen, rapportera
och ta uppdrag från Samordnad ledning och styrning
• Följa upp och rapportera nationellt finansierade utvecklingssatsningar
• Ansvara för och leda respektive nätverk
• Samarabeta med respektive förvaltnings kvalitetsorganisation för att säkra effektiv
resursanvändning, timing, komma överens om angreppssätt mm
• Sprida information, ny kunskap och resultat
• Samordna utbildningar mm
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• Kommunicera och föra dialog med den nationella nivån avseende
samutvecklingsfrågor
• Kommunicera och föra dialog med Uppsala universitet Campus Gotland och andra
forskningsmiljöer och FoU-centra avseende samutvecklingsfrågor

Bedömning och Förslag
Projektgruppen föreslår att det inrättas en funktion: Regional stöd- och samverkansstruktur med samlingsnamnet SAM och med verksamhetsidén:
Den regionala stöd och samverkansstrukturen/SAM har ett samlat ansvar för att aktivt
förebygga problem och risker, förändra och förbättra för målgrupper som har
behov av samordnade insatser.
Genom kunskapsbaserat utvecklingsarbete och samordnade insatser skapas
förutsättningar för att ständigt förbättra kvaliteten och optimera resursanvändning.
Projektets styrgrupp framhåller att huvudprincipen för samordnad styrning ska vara
dialog och överenskommelser.
I uppdraget efterfrågas en tydligare koppling till den politiska regionledningen och
preciserade arbetsformer för regionstyrelsen .
Styrgruppen förordar att samordnad styrning ska ske på facknämnds- och fackförvaltningsnivå. Nämndsorganisationen ska vara huvudmottagare av nationella
föreskrifter och besluta om det finns behov av samutveckling. Beslut fattas av respektive
nämnd. Resultat följs upp och värderas av respektive nämnd.
Regionstyrelsen har en motsvarande roll gentemot ledningskontoret i ärenden som
kräver samutveckling.
Redan nu hanterar Gemensamt AU (inrättat som ett resultat av projektet Bättre liv för de
mest sjuka äldre) frågor inom välfärdsområdet som kräver samordning oavsett
åldersgrupp. Gruppen består av fem ledamöter från respektive socialnämnden och
hälso- och sjukvårdsnämnden. Projektet föreslår att det på sikt skapas förutsättningar
för att ett antal ledamöter från flera nämnder, utifrån aktuell sakfråga, kan delta i
Gemensamt AU. En lösning på vägen är att fler nämnders arbetsutskott genomförs
samtidigt för att möjliggöra gemensam beredning.
Även ledningsgruppen för samfrågor; Samordnad ledning och styrning är en etablerad
funktion som hanterar samordningsfrågor oavsett åldersgrupper. Sakkunniga knyts till
gruppen utifrån behov. Projektet föreslår att den nuvarande gruppen för samordnad
ledning och styrning vidgas så att den utgörs av de förvaltningschefer som finns inom
BarnSam; förvaltningschefer från hälso- och sjukvården, socialtjänsten, ledningskontoret, barn- och utbildning, gymnasie- vuxenutbildning och kultur- och fritid.

GVN 2015-02-11
64/71

GVN 2015-02-11
65/71

Verksamhetsledare
Projektet föreslår att det inrättas två nya tjänster: en verksamhetsledare för VuxenSam
och en verksamhetsledare för ÄldreSam.
Nätverken
Det finns lång erfarenhet av Barnnätverket. Här säkras närheten till den operativa nivån,
att överenskommelser följs, att det bedrivs samordnad, verksamhetsnära utveckling som
matchar behov och ger avsedd effekt. Projektet förslår att det inrättas ett Vuxennätverk
och ett Äldrenätverk.
I dagsläget avsätter chefer på olika nivåer mycket tid till möten med såväl externa som
interna samverkanspartners. Nätverken ska i så hög grad som möjligt ersätta dessa
grupper för att på så sätt minska risken för dubbelarbete och minska arbetsbelastningen
för ledarna.
Projektet rekommenderar att det görs en sammanställning och analys av samverkande
arbetsgrupper inom respektive målgruppsområde för att bedöma om nätverken kan
ersätta dessa grupper.
Sammanfattningsvis ska den samordnade funktionen ha fokus på prioriterade
målgrupper och utveckla kunskap inom områden som kräver samverkan. Det kan vara
nationella initiativ eller regionala behov som styr innehållet i det samordnade
utvecklingsarbetet. Förutom att ta emot uppdrag från de förtroendevalda och
ledningsgruppen Samordnad ledning och styrning, har verksamhetsledarna ansvar för att
initiera ärenden av samordningskaraktär. Verksamhetsledare ansvarar för att bereda
ärenden till Samordnad ledning och styrning. I Gemensamt AU bereds förslag inför beslut i
respektive nämnd.

Resurser - verksamhetsbudget
Projektet har förordat att funktionen bemannas med tre verksamhetsledare.
En av dessa tjänster är redan finansierad inom ramen för Barnsam (900 000 kr).
Den sammanlagda årskostnaden för verksamheten uppskattas till 3 miljoner.
Efter valet råder det osäkerhet kring finansiellt stöd från statligt håll. I de överenskommelser som träffats de senaste åren mellan regeringen och SKL om att finansiellt
stödja kvalitetsarbete och kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande
verksamhetsområden har det funnits en förväntan på att huvudmännen successivt
övertar finansieringsansvaret från och med 2014 enligt följande:
25 % av kostnaderna för 2014
50 % för 2015
100 % av kostnader från och med 2016.
Trots osäkerheten kring statlig finansiering förordar styrgruppen att medel tillskjuts
verksamheten motsvarande 2,1 miljoner kronor i budget för 2016.
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Organisatorisk placering
För att vinna synergieffekter, samverka vid behov i samverkande processer, byta
erfarenhet och skapa lärande, föreslår projektet att de tre verksamhetsledarna samlas i en
avdelning med en samordnare.
Avdelningen bör ingå i ett sammanhang där det finns erfarenhet av, insikt och kunskap
om betydelsen av samverkan och samverkande processer.
Eftersom SAM har ett förvaltningsövergripande, regionalt uppdrag har ledningskontoret
setts som den självklara organisatoriska boplatsen för de tre verksamhetsledarna. Men
det har framförts farhågor om risken att tappa närhet till verksamheterna.
Det finns också goda erfarenheter av att verksamhetsledare finns nära den som är
ordförande för ledningsgruppen för samfrågor; Samordnad ledning och styrning.
Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslås ta över ordförande posten i Samordnad lednings
och styrning de kommande två åren. Mot bakgrund av detta, föreslår styrgruppen att
hälso- och sjukvårdsnämnden får uppdraget att för regionens räkning, koncernövergripande ansvara för SAM. Avdelningen med de tre verksamhetsledarna placeras
direkt under hälso- och sjukvårdsdirektören.
Det betyder att:
• verksamhetsledarnas uppdrag styrs från ledningsgruppen för samfrågor; Samordnad
ledning och styrning .
• arbetsgivaransvaret för de tre ledarna och ansvaret för att SAM som system fungerar
optimalt, ligger inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde.
Projektet föreslår att det genomförs en uppföljning efter två år. Ledningskontoret
föreslås få uppdraget att ansvara för utvärderingen.
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Genomförandeplan

Tid

Aktivitet

Ansvarig

17 – 18 dec.
2014
18 dec. 2014 –
9 mars 2015
9 – 26 mars
26 mars/6 maj
13 april/19 maj
22 april/28 maj
15 juni
Hösten 2015

Remissutskick

Lotten v Heijne

Remisstid

Nämnder

Sammanställning av remissvar
Stoppdatum för slutrapport
Beslut RSAu
Beslut RS
Beslut fullmäktige
Sprida information om fullmäktiges beslut
Överföra projektets intentioner till ordinarie
verksamhet/ansvarig chef
Skapa finansiellt utrymme. Äska pengar?
Rekrytera verksamhetsledare för VuxenSam
ÄldreSam
Planera för och genomföra övergång av
verksamhetsledaren för BarnSam till ny
organisation.
Säkra lokaler mm
Säkra att det finns stödjande resurser
Realisera intentionerna i projektet avseende
ledningsgruppen för samfrågor; Samordnad
ledning och styrning
Etablera nätverken VuxenSam och ÄldreSam
Avsluta samverkande grupper vars frågor har en
naturlig tillhörighet i SAM

Lotten v Heijne
Lotten v Heijne
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Regiondirektören
Regiondirektören
Ansvarig chef
Ansvarig chef

Ansvarig chef

Bilaga 1.

Tillvägagångssätt
Arbetet har genomförts som ett projekt enligt Region Gotlands projektmodell.
Styrgruppen har träffats vid tre tillfällen á två timmar. Ett extra möte á en timme.
Projektgruppen har träffats sammanlagt ca 20 timmar.
Projektledaren har, under arbetets gång träffat ett flertal grupper i syfte att informera om
projektet och inhämta synpunkter. Förutom styrgruppen har regiondirektören och
deltagarna i BarnSam fått muntlig och skriftlig information. Andra grupper har
projektledaren träffat vid ett eller två tillfällen:
• Styrgruppen för kunskapsplattformen
• Styrgruppen för bättre liv för de mest sjuka äldre
• Ledningskraft
• Överenskommelsegruppen
• Chefsnätverk SIP
• Kvalitetsnätverk
• Ekonominätverk
• HRnätverket

Deltagare i styrgruppen:

Ordförande: Tf regiondirektör Per Lindskog
Hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar
Socialdirektör Marica Gardell
Enhetschef folkhälsa och välfärd Lisa Stark
Föredragande i styrgruppen, projektledare Lotten von Heijne

Deltagare i projektgruppen:

Projektledare: Lotten von Heijne
Enhetschef folkhälsa och välfärd Lisa Stark
Verksamhetsledare BarnSam Anna Derwinger-Hallberg
Projektledare Kunskapsplattformen Lisa Lindell
Projektledare/samordnare Bättre liv för de mest sjuka äldre
Cilla Krook
Utvecklingsledare/projekt ledare Bättre liv för de mest sjuka
äldre Gerd Silk
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Plan för långsiktig stödstruktur. Stöd tilll evidensbaserad
praktik för god kvalitet i socialtjänsten, 2013

Ärendenummer

RS 2013/540

1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
x Ja

 Nej, motivera

Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

Flickor och pojkar med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och de som växer upp i
familjer med missbruks-, beroende eller våldsproblematik.

3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller
följande rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

Med en utvecklad samordnad styrning och ledning och resurser för att stödja
genomförandet av gränsöverskridande utvecklingsarbete utifrån bästa tillgängliga
kunskap ökar regionens förutsättningar att ge bästa möjliga stöd till barn och
ungdomar.
4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort

Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Styrgruppen har inte bedömt att barns och ungdomars synpunkter ska inhämtas kring
den organisatoriska strukturen för styrning och ledning. Däremot är det en del av
pågående och framtida förbättringsarbete att utveckla formerna för att göra barn och
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ungdomar delaktiga i de konkreta insatser och verksamheter som berör dem. Aktuellt
är exempelvis delaktighet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och
delaktighet inför och i uppföljningen av gemensamma individuella planer.
Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.
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