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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 18 mars 2015

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Organisation gymnasieskolan antagningen ht 2015
Utbildningschefens förslag till beslut

Utbildningschefen föreslår att:
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) fattar beslut om utbildningsutbud och antagningsplatser i enlighet med bilaga 1.
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger utbildningschefen i
uppdrag att utreda och föreslå ett långsiktigt hållbart utbildningsutbud
som ger förutsättningar för en ekonomi i balans. Förslaget skall redovisas inför beslut om preliminärt utbildningsutbud i oktober 2015.
Sammanfattning

Antalet platser har i förslaget (bil.1) korrigerats från 510 till 487 (inkl. sökbar
IMPRO). 489 elever har sökt den kommunala gymnasieskolan i första hand.
Av dessa saknar i nuläget 91 behörighet till det program de sökt. Med ett antagande att cirka hälften av dessa blir behöriga, kommer antalet behöriga sökande inför omvalsperioden att vara ca: 445. I testkörning med justerad organisation, se bilaga 3, prognostiseras att 452 sökande antas. Differensen beror på
att en uppskattning av tillkommande sökande som i första hand valt till annan
kommun gjorts, samt att individuell bedömning om behörighet gjorts istället
för schablonmässig.
Antalet elever som i testkörningen inte antagits till något program är 35 och av
dessa är de flesta obehöriga till den utbildning de sökt. Några är behöriga men
med för få val i förhållande till sin betygspoäng. Det är troligt att andelen av de
obehöriga som blir behöriga är låg, och det är sannolikt att de behöriga elever
som inte antas i preliminärantagningen kompletterar sina val under omvalsperioden.
Bakgrund

Hösten 2012 pågick en intensiv diskussion om nödvändigheten att anpassa
gymnasieskolans utbildningsutbud till ett vikande elevunderlag. Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen (GVF) tog fram ett omfattande beslutsunderlag
(Underlag inför beslut om långsiktigt utbildningsutbud, missiv 2012-10-12 och Utredning om gymnasieskolans utbildningsutbud, 2012-10-11). I arbetet med att föreslå

GVN 2015-03-25
1/72

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 (15)

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2014/125

Region Gotland

utbildningsutbud för hösten 2013 kom tillämpliga delar i dessa dokument att
användas.
I utbildningsutbudet 2013 (GVN § 38, 2013-04-16--17) var det ekonomiska
perspektivet prioriterat beroende på gymnasieskolornas kraftiga underskott.
Den anpassning av utbudet som då gjordes bedömdes då ha goda förutsättningar till en mer kostnadseffektiv organisation än tidigare.
Inför antagningen 2014 (GVN § 19, 2014-03-19) gjordes några korrigeringar av
organisationen, bl.a. beslutades det om antagningsstopp på estetiska programmet teaterinriktning och naturbruksprogrammets djurinriktning samt mindre
justeringar i platsantal på några övriga program.
Gymnasieskolans fortsatta underskott ger dock vid handen att de förändringar
som genomfördes 2013 och 2014 inte var tillräckliga. För att få ett långsiktigt
hållbart utbildningsutbud, och en ekonomi i balans, är det förvaltningens bedömning att utbildningsutbudet måste minska ytterligare. I föreliggande organisationsförslag är dock dessa minskningar inte föreslagna eftersom det kräver
ett omfattande arbete med delaktighet samt intern och extern kommunikation.
Bedömningen är att det i nuläget är fel tidpunkt att presentera större förändringar. Detta arbete bör dock vara genomfört inför förslag till preliminär utbildningsorganisation 2016, d.v.s. inför GVN 2015-10-21.
Prognosarbetet

Den viktigaste delen i det arbete med att föreslå vilka utbildningar som skall
erbjudas är en kvalificerad prognos av hur många elever som slutgiltigt söker
sig till ett program eller, i vissa fall, en programinriktning. Eftersom den preliminära antagningen görs efter nämnden fattat beslut om vilka utbildningar som
skall erbjudas, är testkörningar med olika antagningsalternativ ett nödvändigt
instrument i prognosarbetet.
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”Ursprunglig organisation” är det utbildningsutbud och de antagningsplatser som nämnden fastställde 2014-10-29 (GVN § 78).
”Justerad organisation” är ett alternativ där utbildningsutbud och antagningsplatser anpassats till sökandebilden.

2 (15)

Ärendenr GVN 2014/125

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

3 (15)

Region Gotland

Program

Urspr. org.

Justerad org.

Bygg- och anläggningsprogrammet

BA

25

25

Barn- och fritidsprogrammet

BF

24

24

El- och energiprogrammet

EE

30

30

Ekonomiprogrammet

EK

60

62

Estetiska programmet -bild och formgivning

ESBIL

10

8

Estetiska programmet -musik

ESMUS

10

12

Estetiska programmet -teater

ESTEA

5

0

Fordons- och transportprogrammet

FT

24

16

Handels och administrationsprogrammet

HA

26

26

Hotell- och turismprogrammet

HT

14

14

Humanistiska programmet

HU

10

10

Naturvetenskapsprogrammet

NA

45

60

Naturbruksprogrammet - djur

NBDJU

16

16

Naturbruksprogrammet- lantbruk

NBLAN

8

8

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

RL

30

16

Sjöfartsutbildningen

RXS

12

12

Samhällsvetenskapsprogrammet

SA

90

90

Teknikprogrammet

TE

45

31

VVS- och fastighetsprogrammet

VF

10

10

Vård- och omsorgsprogrammet

VO

16

16

510

486

I prognosarbetet tas utöver sökandebilden, se bilaga 2, hänsyn till följande:









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

Den största osäkerhetsfaktorn i prognosarbetet är elevernas möjlighet att välja
om efter det att utbildningsutbudet korrigerats. Tidigare år har ca: 100 elever
ändrat sina val.
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Viktigt att notera är de utbildningar som erbjuds efter nämndens beslut måste
startas oavsett förändringar i elevernas val. Det enda som kan göras efter omvalet är korrigeringar av antalet antagningsplatser.
Andra grunder för bedömningen

I de bedömningar som gjorts vägs också följande faktorer in:







Kostnaden per elev och jämförelse med riksprislistan och jämförbara
kommuner.
En uppskattning av överkostnader när antagningsplatserna minskar.
Organisatoriska brytpunkter, d.v.s. behov att öka eller minska antalet
klasser/grupper.
En bedömning av möjligheterna att anordna APL på yrkesprogrammen.
En bedömning av hur utbildningens kvalitet påverkas av minskade
elevtal och de åtgärder som måste vidtas för att minska kostnaderna.
Olika besluts betydelse i ett genusperspektiv.

Tidplan

Sista dag för preliminär ansökan
Prognos- och analysarbete (inkl. testkörningar)
Diskussion i ledningsgruppen
Ärende AU
Underlag till nämnd
Beslut GVN
Preliminär antagning klar
Omvalsperiod
Antagning klar
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16 februari
17 februari – 18 mars
18 februari
11 mars
18 mars
25 mars
14 april
23 april – 11 maj
25 juni
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Prognos och bedömning

Prognoserna bygger på provantagning med ”Justerad organisation”, se bilaga 3.
Bygg- och anläggningsprogrammet, BA
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 25 platser. Erbjudna inriktningar: anläggningsfordon, husbyggnad samt plåtslageri (endast som lärlingsutbildning)
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 21 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 165
 21 pojkar
 Utrymme för sökbar IMPRO
Barn- och fritidsprogrammet, BF
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 24 platser. Erbjudna inriktningar: pedagogiskt arbete samt
socialt arbete
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 20 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 145
 3 pojkar, 17 flickor
 Utrymme för sökbar IMPRO
El- och energiprogrammet, EE
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 30 platser. Erbjudna inriktningar: dator- och kommunikationsteknik samt elteknik
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 28 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 170
 28 pojkar
Ekonomiprogrammet, EK
Förslag: programmet föreslås utöka från 45 till 62 platser. Erbjudna inriktningar: ekonomi, juridik
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 61 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 195
 33 pojkar, 28 flickor
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Estetiska programmet, ES
Förslag: programmet föreslås starta med 20 platser enl. nedan. Erbjudna inriktningar: bild- och formgivning samt musik
Estetiska programmets inriktningar föreslås samläsa med humanistiska programmet och
bilda en grupp/klass för gymnasiegemensamma ämnen. Detta för att komma upp i en tillräckligt stor grupp. Tidigare beslut (GVN § 78, 2014-10-29) är att elevantalet på estetiska
programmet vid prognos skall överstiga 20.

Inriktning bild- och formgivning, ESBIL

Förslag: inriktningen föreslås minska från 10 till 8 platser.
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 8 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 220
 1 pojke, 7 flickor
Möjlighet finns att öka med några platser beroende på tillkommande behöriga (i
nuläget obehöriga) sökande, alternativt förändringar i omvalsperioden.

Inriktning musik, ESMUS

Förslag: inriktningen föreslås kvarstå med 12 platser.
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 12 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 195
 2 pojkar, 10 flickor
Möjlighet finns att öka med några platser beroende på tillkommande behöriga (i
nuläget obehöriga) sökande, alternativt förändringar i omvalsperioden.

Inriktning teater, ESTEA

Förslag: inriktningen avvecklas.
Endast 2 förstahandssökande finns, varför inriktningen, i enlighet med tidigare beslut GVN § 78, 2014-10-29, om prognos på minst 5 antagna elever inte startas.
Fordons- och transportprogrammet, FT
Förslag: programmet föreslås minska från 24 till 16 platser. Erbjudna inriktningar: personbil samt transport
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 15 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 150
 11 pojkar, 4 flickor
 Ev. utrymme för IMPRO
Ett problem är att fördelningen avseende önskad inriktning är skev. Av de 15 prognostiserade antagna har maximalt tre elever anmält intresse för inriktning personbil. Resterande 12
har således inriktning transport som första önskemål. Med en prognos på 15 antagna elever
är 16 platser lämpligt eftersom det också är säkerhetsgränsen för en lärare i karaktärsämnesundervisningen. Tillgängliga platser på inriktningarna föreslås bli 8 för inriktning personbil och 8 för inriktning transport, d.v.s. alla som är intresserade av transportinriktningen
kommer inte att kunna erbjudas plats. Urval till inriktningar i årskurs 2 sker enligt tidigare
beslut (GVN § 41, 2013-04-16--17).
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Handels- och administrationsprogrammet, HA
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 26 platser. Erbjuden inriktning: handel och service
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 26 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 160
 13 pojkar, 13 flickor
Hotell- och turismprogrammet, HT
Förslag: programmet föreslås kvarstå 14 platser. Erbjuden inriktning: hotell och konferens
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 14 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 185
 3 pojkar, 11 flickor
Humanistiska programmet, HU
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 10 platser. Erbjudna inriktningar: kultur och språk
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 10 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 220
 8 flickor, 2 pojkar
Humanistiska programmet föreslås samläsa med estetiska programmets inriktningar och
bilda en grupp/klass för gymnasiegemensamma ämnen. Kulturinriktningen har ett fåtal
kurser som inte samläses med andra program/inriktningar.
Naturvetenskapsprogrammet, NA
Förslag: programmet föreslås öka från 45 till 60 platser. Erbjuden inriktning: naturvetenskap.
 Testkörning justerad organisation ger en prognos på 59 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 220
 28 pojkar, 31 flickor
Naturbruksprogrammet, NB
Förslag: programmet föreslås starta med 24 platser enl. nedan. Erbjudna inriktningar: djur och lantbruk

Inriktning djur, NBDJU

Förslag: inriktningen föreslås kvarstå med 16 platser varav 3 sökbara IMPRO-platser.
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 8 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 120
 8 flickor
 Utrymme för sökbara IMPRO-platser

Inriktning lantbruk, NBLAN

Förslag: inriktningen föreslås kvarstå med 8 platser varav 1 sökbar IMPRO-plats.
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 6 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 135
 6 pojkar
 Utrymme för sökbara IMPRO-platser
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Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL
Förslag: programmet föreslås minska från 30 till 16 platser. Erbjudna inriktningar: bageri- och konditori
samt kök och servering
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 15 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 160
 8 pojkar, 7 flickor
Minskningen till 16 platser innebär en besparing då endast en grupp i karaktärsämnena behövs. Med tanke på att RL de senaste åren haft ett söktryck på 28-30 elever, är det ännu
tidigt att veta om årets söktryck är en tillfällighet eller den framtida nivån. Av detta skäl
föreslås att båda inriktningarna erbjuds, eventuellt med, beroende på kommande antagningars storlek, samläsning i åk. 2 och 3.
Sjöfartsutbildningen, RXS
Förslag: utbildningen föreslås kvarstå med 12 platser. Erbjudna inriktningar: däck samt maskin
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 8 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 165
 7 pojkar, 1 flicka
Av de prognostiserade antagna är en elev hemmahörande i annan kommun. Utbildningen
behöver 12 elever för att ekonomiskt gå ihop. Trots ett lägre antal prognostiserade elever
åstadkoms ekonomisk balans via det avtal GVF tecknat med Rederi AB Gotland.
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 90 platser. Erbjudna inriktningar: beteendevetenskap, medier,
information och kommunikation samt samhällsvetenskap
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 87 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 190
 28 pojkar, 59 flickor
Inriktningen medier, information och kommunikation har 30 platser och urval sker inför
årskurs 2 enligt tidigare beslut (GVN § 41, 2013-04-16--17).
Teknikprogrammet, TE
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 32 platser. Erbjudna inriktningar: informations- och medieteknik samt design och produktutveckling.
 Testkörning med justerad organisation (31 platser) ger en prognos på 31 antagna
elever. Eftersom kö finns kommer de föreslagna 32 platserna att fyllas.
 Lägsta antagningspoäng ca: 200
 26 pojkar, 6 flickor
Preliminära inriktningsval är 12 till design och produktutveckling samt 20 till informationsoch medieteknik. Inriktningarna startar i årskurs 2 och kommer att ha 16 platser var. Urval
till inriktningar i årskurs 2 enligt tidigare beslut (GVN § 41, 2013-04-16--17).
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VVS- och fastighetsprogrammet, VF
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 10 platser. Erbjuden inriktning: VVS.
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 9 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 90
 9 pojkar
 Ev. utrymme för IMPRO
Vård- och omsorgsprogrammet, VO
Förslag: programmet föreslås kvarstå med 16 platser.
 Testkörning med justerad organisation ger en prognos på 14 antagna elever
 Lägsta antagningspoäng ca: 160
 2 pojkar, 12 flickor
 Utrymme för IMPRO
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Frivilliga verksamheter

Särskild variant inom det estetiska området, musik, NA och SA
Förslag: de särskilda varianterna på NA och SA erbjuds för ansökan vårterminen 2016 med start i årskurs 2 höstterminen 2016.
Totalt finns 13 intresseanmälningar med fördelning 5 NA och 8 SA. Formell ansökan och
antagning sker inte förrän under vårterminen i åk 1 (2016) och varianten startar i enlighet
med GVN § 78, 2014-10-29, i årskurs 2. Detta under förutsättning att tillräckligt antal sökande finns vårterminen 2016. Under kommande läsår finns praktiska samläsningssvårigheter beroende på naturvetenskapsprogrammets evakuering till WGN. Beräknad kostnad är
ca: 120 tkr/år och årskurs.
Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU
Förslag: antagning till NIU på SA och HA genomförs
Hittills har 19 sökande tackat ja till erbjuden NIU-plats. Fördelningen bland dessa är 14
fotboll och 5 innebandy. Könsfördelningen är 10 pojkar och 9 flickor, d.v.s. 53 procent
resp. 47 procent. Eventuellt kan ytterligare 2 reserver (en pojke, en flicka), som ännu inte
bekräftat sin plats, tillkomma (fotboll). Av de 19 bekräftade har 1 (pojke) sökt ett annat
program i högre rang, varför denne inte kommer att antas till SA eller HA i preliminärantagningen. För att nå 21 elever totalt krävs ett omval samt att en av reserverna inte antas på
högre val i annan kommun. I övrigt kommer sannolikt samtliga sökande att antas på valt
program.
Lokal idrottsutbildning, LIU
Förslag: antagning till LIU genomförs
Antagningssamtal har nyligen genomförts och pågår fortfarande. 30 sökande finns till åk 1
(12 handboll, 13 ishockey, 4 basket och 1 orientering). Dessa skall bekräfta sin plats v17.

Alf Nilsson
Utbildningschef
Björn Linder
Handläggare
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Utbud kommunala gymnasieskolan läsåret 2015/2016
Yrkesprogram
Platser

IMPRO1

Anläggningsfordon
Husbyggnad
Plåtslageri (lärling)

25

-

25

-

-

Pedagogiskt arbete
Socialt arbete

24

-

24

-

-

30

x

30

-

-

Dator- och kommunikationsteknik
Elteknik

Fordons- och transportprogrammet (FT)

-

Personbil
Transport

16

-

16

-

8 platser på resp. inriktning

Handels- och administrationsprogrammet
(HA)

-

Handel och service

26

-

26

-

Erbjuder också NIU

Hotell- och turismprogrammet (HT)

-

Hotell och konferens

14

-

14

-

Naturbruksprogrammet (NB)
(Inriktningar från åk 1)

-

Djur
Lantbruk

13
7

3
1

24

-

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
(RL)

-

Bageri och konditori
Kök och servering

16

-

16

-

Sjöfartsutbildningen (RXS)

-

Däck
Maskin

12

x

12

-

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

-

VVS

10

-

10

-

16

-

16

-

209

4

213

Program

Erbjudna
inriktningar

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

-

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
El- och energiprogrammet (EE)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Summa

1

Summa

För samtliga yrkesprogram utom el- och energiprogrammet och sjöfartsutbildningen erbjuds IMPRO i mån av plats.
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Högskoleförberedande program
Program

Erbjudna
inriktningar

Ekonomiprogrammet (EK)

-

Ekonomi
Juridik

62

-

Estetiska programmet (ES)
(Inriktningar från åk. 1)

-

Bild och formgivning
Musik

8
12

-

Humanistiska programmet (HU)

-

Kultur
Språk

10

-

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

-

Naturvetenskap

60

-

Särskild variant inom det estetiska området, musik

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

-

Beteendevetenskap
Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskap

90

-

Erbjuder också NIU
Särskild variant inom det estetiska området (SASAM och SABET), musik
30 platser på inriktningen medier, information och kommunikation

Teknikprogrammet (TE)

-

Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik

32

-

16 platser på resp. inriktning

Summa

274

Platser totalt
Nationellt
program
Summa

GVN 2015-03-25
12/72

Platser

483

IMPRO
4

Summa
487

Kommentar
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Introduktionsprogram
Program

Kommentar

Preparandutbildning (IMPREP)
Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Inriktade mot yrkesprogram enl. ovan

Yrkesintroduktion (IMYRK)
Individuellt alternativ (IMIND)
Språkintroduktion (IMSPR)

Nationellt godkänd idrottsutbildning
Antagning till samhällsvetenskapsprogrammet samt handels- och administrationsprogrammet

Lokal idrottsutbildning
Antagning till lokal idrottsutbildning (ind. val), programoberoende.
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Sökandestatistik Wisbygymnasiet, 2015-02-16
Behöriga sökande
Program

S-behöriga sökande

Platser

1:a-hand

Övriga

1:a-hand

Övriga

Bygg- och anläggningsprogrammet

25

13

42

11

12

Barn- och fritidsprogrammet

24

15

31

13

13

El- och energiprogrammet

30

21

45

8

11

Ekonomiprogrammet

60

61

118

2

7

Estetiska programmet -bild och formgivning

10

8

20

0

2

Estetiska programmet -musik

10

12

19

1

2

Estetiska programmet -teater

5

2

5

0

0

Fordons- och transportprogrammet

24

13

36

9

18

Handels och administrationsprogrammet

26

17

56

5

20

Hotell- och turismprogrammet

14

14

45

4

6

Humanistiska programmet

10

9

29

1

2

Naturvetenskapsprogrammet

45

55

66

3

1

Naturbruksprogrammet - djur

16

5

5

3

4

8

4

6

4

3

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

30

10

53

7

12

Sjöfartsutbildningen

12

5

7

1

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

90

80

140

7

6

Teknikprogrammet

45

35

68

3

2

VVS- och fastighetsprogrammet

10

7

27

0

7

Vård- och omsorgsprogrammet

16

12

23

9

12

510

398

Naturbruksprogrammet - lantbruk

Behöriga sökande: sökande som i nuläget har behörighet till valt program
S-behöriga sökande: sökande som i nuläget saknar behörighet till valt program
Övriga: antal val av annan rang än 1:a hand
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Provantagning “Justerad organisation” med prognos
Anskod Platser Förstahandssökande
Varav:
Org
25
24
30
62
8
12
0
16
26
14
10
60
16
8
16
12
90
31
10
16

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

Antagna
Varav:

Jämf.tal
Grupp 0

Prognos

S

Gr0

Gr3

Åk9

Kv

Män

Hemk

Tot

1:a
h

S

Åk9

Kv

Män

Hemk

Lägst

Medel

Median

Tot

1:a
h

1:a
h

Ngt
val

Hemk

Antagna

25
29
30
63
9
13
2
22
22
19
10
58
8
8
17
8
88
38
7
22

11
14
8
2
0
1
0
9
5
4
1
3
3
4
7
2
7
3
0
9

24
29
30
63
8
13
2
22
22
18
10
58
8
8
17
8
87
38
7
21

1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

18
22
25
61
9
12
2
17
18
17
9
57
5
6
15
7
87
37
7
19

0
18
0
29
7
10
1
5
11
15
8
31
7
0
8
1
59
6
0
20

25
11
30
34
2
3
1
17
11
4
2
27
1
8
9
7
29
32
7
2

24
29
30
63
8
13
2
22
22
18
10
58
8
8
17
7
87
38
7
21

25
24
30
62
8
12
0
16
26
14
10
60
13
8
16
10
90
31
10
16

20
20
23
58
6
11
0
13
17
14
9
54
8
6
11
8
78
30
7
15

9
8
5
0
0
0
0
3
4
2
0
0
7
3
1
3
2
0
1
4

21
20
27
61
8
12
0
14
23
13
10
60
9
7
15
8
89
31
10
15

0
19
0
28
7
10
0
5
13
11
8
32
12
0
7
1
60
6
0
14

25
5
30
34
1
2
0
11
13
3
2
28
1
8
9
9
30
25
10
2

25
24
30
62
8
12
0
16
26
14
10
60
13
8
16
7
90
31
10
16

117,5
147,5
167,5
195,0
245,0
172,5

173,0
202,0
196,0
241,0
256,0
250,0

167,5
206,3
191,3
236,3
256,3
267,5

160,0
155,0
180,0
162,5
235,0
67,5
127,5
172,5
0,0
195,0
205,0
142,5
112,5

194,0
203,0
213,0
280,0
276,0
151,0
165,0
218,0
172,0
248,0
251,0
209,0
194,0

187,5
193,8
207,5
287,5
277,5
167,5
171,3
218,8
188,8
248,8
252,5
212,5
201,3

9
14
11
10
5
4
4
15
12
12
2
4
0
3
12
0
17
12
3
8

4
9
7
5
2
2
2
9
5
4
1
4
0
2
6
0
9
8
0
6

5
9
7
5
3
2
2
9
5
5
1
4
0
2
6
0
10
8
0
7

3
4
3
1
3
0
0
3
2
2
1
0
0
1
4
0
3
2
0
3

2
4
3
1
2
0
0
3
2
1
1
0
0
1
4
0
2
2
0
2

21
20
28
61
8
12
15
26
14
10
59
8
6
15
8
87
31
9
14

saknar behörighet
normal sökandegrupp
sökandegrupp för andrahandsmottagning
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Ej antagna

Tot

486

S:
Gr0:
Gr3:

Reserver

452

Åk9:
Kv:
Hemk:

från årskurs 9
kvinnor
från hemkommunen
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Kompletteringar i strategisk plan och budget 20162018
Utbildningschefens förslag till beslut



Att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer strategisk plan
och budget 2016-2017 med följande förändringar och kompletteringar:
o 4.1.2 Kompetenscentrum Gotland, sidan 6:
 Ändring i punkt 6: Utveckla samarbetet och
överenskommelsen med Arbetsförmedlingen (”Nytt
avtal” tas bort).
o 4.3.2.1 Den kommunala vuxenutbildningen, sidan 10:
 Tillägg: Vi kommer att ha ett ökat fokus på validering
inom samtliga utbildningsformer.
o 4.3.2.4 Arbetsmarknadsinsatser, sidan 11:
 Ändring i punkt 1: Hitta nya samarbetsformer med t ex
Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten.
o 4.3.2.5 Insatser för att få sysslolösa ungdomar tillbaka till
studier eller in i praktik och arbete, sidan 11:
 Ändring i punkt 2: Hitta former för att ytterligare
utveckla samarbetet med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, kultur – och
fritidsförvaltningen och socialförvaltningen (alternativ
formulering: ”Utveckla samarbetet med i BarnSam
ingående förvaltningar”).
o Tillägg av ny punkt: 4.3.2.6 Studie- och yrkesvägledning
 1 juli 2014 bildades en samlad organisation för studie –
och yrkesvägledningen och ett utvecklingsarbete
påbörjades. Under planperioden ska en mer likvärdig
vägledning skapas, resurserna ska fördelas jämnare och
mer flexibelt, samverkan mellan olika skolnivåer ska

GVN 2015-03-25
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utökas och yrkesrollen för studie- och yrkesvägledare
ska tydliggöras och förstärkas. Under perioden inriktas
utvecklingsarbetet särskilt på följande områden:
 en ”Röd tråd” av studie- och yrkesvägledning
som löper genom alla skolnivåer
 tillgängliggöra studie – och yrkesvägledning för
alla vuxna
 utveckla och kvalitetssäkra Prao-verksamheten
 utveckla och kvalitetssäkra processen kring
gymnasievalet

Bakgrund

Strategisk plan och budget visar gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de
ska finansieras under perioden 2016-2018.

Alf Nilsson
Utbildningschef
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Strategisk plan och budget 2016-2018
1. Inledning
Strategisk plan och budget ger besked om gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
(GVN) prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska
finansieras under perioden 2016-2018.
2. Uppdrag
GVN ansvarar för gymnasieutbildning för ungdomar och har det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldersgruppen 16-20 år, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, undervisning i svenska för invandrare, folkhögskoleverksamhet, lärcentra, uppdragsutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Utbildningarna bedrivs i samverkan med olika
utbildningsanordnare och arbetsmarknaden. Utöver detta ansvarar nämnden för Region
Gotlands arbetsmarknadsinsatser genom arbetsmarknadsenheten, Region Gotlands samlade studie- och yrkesvägledning och mottagandet av nyanlända. GVN ansvarar också för
uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheterna, som återfinns i Visby, Hemse och
Roma.
2.1 Det statliga utbildningsuppdragetuppdraget

Det statliga uppdraget för skolväsendet (gymnasieskola och vuxenutbildning) regleras i
skollagen (2010:800) och innebär kortfattat att skolan ska:


arbeta för att fler studerande når de nationella målen och



ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet

För den del av vuxenutbildningen som hör till skolväsendet gäller motsvarande uppdrag i
tillämpliga delar.

Ärendenr RS 2015/11 Version [1.0] Datum 2015-03-13

Folkhögskolans uppdrag utgår från förordning om statsbidrag till folkbildningen (1991:977)
och där anges bland annat att folkhögskolans verksamhet ska:


bidra till att stärka och utveckla demokratin,



bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation,



bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället samt



bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet

3. Mål
För varje mandatperiod fastställs balanserade styrkort med nämndens mål och prioriteringar inom perspektiven: brukare/kunder, ekonomi, medarbetare/ledare, processer och sam-
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hälle. För varje perspektiv finns ett övergripande mål och till varje mål kopplas ett antal
framgångsfaktorer. Regionövergripande är dessa:






Brukarna/kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta
Region Gotland är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik
Processerna är samverkande och effektiva
Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv
Region Gotland ska bidra till att visionsmålen uppnås och att Gotlands varumärke
stärks (samhällsutveckling)

Prioriterat mål för den nya nämnden är att andelen elever som går ut gymnasieskolan med
gymnasieexamen ska öka.
Sammanfattning av några av nämndens framgångsfaktorer enligt styrkortet:

Brukare/kunder





höja utbildningsnivån på Gotland genom att erbjuda ett brett och kvalitativt utbildningsutbud för ungdomar och vuxna
erbjuda utbildningar som matchar den enskildes, näringslivets och samhällets behov
arbeta för en hållbar kompetensförsörjning på Gotland

Processer






uppföljning av resultat och måluppfyllelse
att kostnaderna för utbildningarna ligger nära kostnaderna jämförbara kommuner
och riket (bland annat Skolverkets riksprislista)
effektiva övergångar mellan grund- och gymnasieskola
fånga upp och ge stöd till ungdomar som riskerar att hamna utanför skolverksamheten

Medarbetare/ledare




stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet
stärka kompetensförsörjning på kort och lång sikt

Ekonomi




väl fungerande uppföljning och styrning på alla nivåer
samordning av lokaler och resurser

Ärendenr RS 2015/11 Version [1.0] Datum 2015-03-13

Samhällsutveckling




höja utbildningsnivån för att möta näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov
verka för ett utökat utbud av eftergymnasial utbildning

Eftersom det är en ny mandatperiod kommer nämndens nuvarande styrkort att ses över
hösten 2015. Ett annat skäl till att styrkortet behöver ses över är att nämndens nya ansvarsområden inte omfattas av gällande styrkort.
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Majoritetens avsiksförklaring

I en avsiktsförklaring för mandatperioden 2014-2018 har den politiska majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet pekat ut tre politikområden
som särskilt viktiga: hållbar utveckling, investeringar (i bland annat utbildning), tryggad
välfärd (bland annat ökade insatser för att minska ungdomsarbetslösheten och ökad tillgång
till vuxenutbildning i olika former).

4. Bedömning av verksamhet och resurser 2015
Några områden som påverkar nämndens möjligheter till en budget i balans 2015 är:


Den samlade kommunala gymnasieskolan hade ett negativt resultat på 7,3 miljoner
kronor år 2014. Med ett fortsatt förhållandevis brett utbildningsutbud och små
elevkullar kommer kostnaden per elev att öka innevarande år liksom åren under
resten av planperioden. Nämndens kommande beslut om gymnasieskolans utbildningsutbud och antalet antagningsplatser är avgörande för gymnasieskolans möjligheter till en budget i balans.



Den nuvarande statsbudgeten med minskade statsbidrag kommer att resultera i
nedskärningar i den gymnasiala vuxenutbildningen. Detta påverkar möjligheten att
fortsätta med påbyggnadsutbildningen inom film- och TV-produktion vid Gotlands
folkhögskola - en viktig del i satsningen genom projektet Filmkluster Fårösund
2014-2016 . Nämnden har i nuläget mycket små möjligheter att utveckla vuxenutbildning riktad mot de ”gröna näringarna”.



Lokalkostnader för Kompetenscentrum Gotland kommer att öka utifrån att nya
verksamheter tillförts. Inte minst utifrån den planerade förändringen av Region
Gotlands flyktingmottagande hösten 2015.



Det finns ett behov av att redan innevarande år påbörja en projektering för de
gymnasieutbildningar som blir kvar i norra Visby efter 2017, men ingen budget.

Förvaltningens bedömning är att nämnden kommer att kunna nå en budget i balans trots
ovanstående osäkerhetsfaktorer.
4.1 Omvärldsanalys
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4.1.1 Gymnasieskolan
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Små kullar och ett förhållandevis stort utbud av utbildningar gör att kostnaden för
gymnasieutbildning fortsätter öka om inga åtgärder vidtas.



Ny regering kommer sannolikt att innebära förändringar för gymnasieskolan som vi
ännu inte vet så mycket om. En rimlig hypotes är att alla program återigen ska ge
högskolebehörighet och att gymnasieskolan blir obligatorisk. Detta kommer att innebära en del arbete med förändring av strukturen på yrkesprogrammen. Den nya
regeringen har även aviserat att de vill göra estetisk verksamhet obligatoriskt på alla
program samt utveckla en del yrkesprogram till yrkescollege.



Få sökande till yrkesprogram där det finns en kompetensbrist lokalt på Gotland.



Fler ensamkommande flyktingbarn och ett planerat asylboende på Gotland kommer att medföra utökning av språkintroduktionen för nyanlända elever och intro-
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duktionsprogrammen som helhet samt på sikt de nationella programmen. Detta
ställer stora och nya krav på flexibilitet i organisationen samt på ny kompetens.


Fler elever som behöver svenska som andra språk, modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmål inom de nationella programmen, när antalet utlandsfödda ökar.



De senaste åren en utveckling med ökad andel obehöriga elever och ökad andel behöriga elever som behöver stöd. Behov av fler specialpedagoger och fler vuxna i
skolan.
Brist på behöriga lärare inom naturvetenskap, matematik, moderna språk och engelska.




Avsaknad av utfärdade lärarlegitimationer kan innebära besvär med betygssättningen i vissa kurser.



Förväntningar kring naturbruksprogrammet genom den regionala satsningen på
Gotland Grönt Centrum på Lövsta, som plats för serviceverksamheter, företag och
utbildningar kopplade till de gröna näringarna.

4.1.2 Kompetenscentrum Gotland



Minskade statsbidrag år 2015 och en osäkerhet omkring hur det blir i framtiden.



Ökade krav på yrkesutbildningar för vuxna inom områden där gymnasieskolan har
få sökande.



Förväntningar på vuxenutbildningar riktade mot ”gröna näringar” och landsbygdsutveckling (Gotland Grönt Centrum).



Politisk vilja att utöka mottagandet av asylsökande på Gotland ställer krav på utökning av Sfi – undervisning i svenska för invandrare, lokaler och Integrationsenheten.
Fortsatt arbete med att få skapa och få yrkeshögskoleutbildningar som svarar mot
Region Gotlands behov beviljade.




Ett utökat ansvar för Region Gotlands arbetsmarknadsinsatser där inriktningen är
praktik med kunskapsfokus och ett mer samlat grepp. Nytt avtal med Arbetsförmedlingen.
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4.1.3 Gotlands folkhögskola
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Försämrade ekonomiska villkor med nuvarande statsbudget.



Behoven större än dagens utbud, men statsbidragsreglerna fortsätter att begränsa
möjligheterna att utöka.



Fortsatt uppbyggnad av filmklustret i Fårösund.



En utökad verksamhet kopplat till ett ökat flyktingmottagande och det kommande
integrationsarbetet.



En föryngring av sökande med skolmisslyckanden bakom sig (också från övriga
Sverige).
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Minskat intresse för de kreativa och kulturella utbildningarna och då specifikt fotolinjen.



Fortsatt arbete med att utveckla folkhögskolans arbete riktat mot människor som
står långt i från arbetsmarknad och studier.

För samtliga skolformer gäller att önskemålet att samarbetet med Uppsala Universitet
Campus Gotland kommer att utvecklas under planperioden.
4.2 Bokslut 2014

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samlade driftsresultat inklusive semesterlöneskulden på 1, 5 miljoner kronor uppgick till minus två miljoner kronor. Gymnasieskolorna
hade trots olika åtgärder för att anpassa organisationen ett underskott på 7,3 miljoner kronor. Underskottet för gymnasieskolorna beror på kvarstående avvecklingskostnader kopplade till tidigare beslut om nedläggning av utbildningar samt att det nuvarande utbildningsutbudet fortfarande är stort i förhållande till de senaste årens små elevkullar. GVN har sedan ett antal år tillbaka presenterat en plan med sikte på en budget i balans 2016. Med anledning av detta fick GVN i samband med budgetkvittensen 2014 sanktionerat ett underskott på fem miljoner kronor. Noteras kan att GVN, trots att nya verksamheter tillförts,
har en minskad nettokostnad. Gymnasieskolan har minskat personalkostnaden med 18
miljoner kronor för perioden 2012-2014.
4.3 Planeringsförutsättningar 2016-2018
4.3.1 Gymnasieskolans planeringsförutsättningar

Gymnasieskolans verksamheter finansiering genom ett bidragsbelopp som är uträknat per
elev. Bidragsbeloppets storlek variera mellan de olika programmen. Principen är att varje
program ska bära sina egna kostnader. Lagen om lika villkor innebär dessutom att Region
Gotland betalar samma bidrag per elev till friskolor och kommunala gymnasieskolor i andra
kommuner som till den egna gymnasieskolan.
4.3.1.1 Elevflöden och demografi

Ärendenr RS 2015/11 Version [1.0] Datum 2015-03-13

Planeringsunderlaget för gymnasieskolan utgörs av elevkullarnas storlek.
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Elevprognos 2015-2041
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Elevunderlaget1 för perioden 2015 till 2030 omfattar folkbokförda ungdomar som är inskrivna i de tidigare skolformerna. Perioden 2031till 2041 bygger på en prognos om antal
födda enligt den ”befolkningsprognos 2015-25” som är beställd av Region Gotland och
levererad av företaget Statisticon. Planeringsförutsättningarna blir att elevvolymen kommer
att vara oförändrad de närmaste elva åren och att en viss ökning av antal elever kan ses
mellan 2026 och 2030 som därefter minskar till nuvarande nivå för att därefter öka något.
4.3.1.2 Kostnadsjämförelser gymnasieskolan

En av de framgångsfaktorer som uttrycks i nämndens styrkort är att kostnaderna för gymnasieutbildningar ska ligga nära kostnaderna i Skolverkets riksprislista och jämförbara
kommuner. Kostnaderna på Gotland är högre än riket, men den är lägre i jämförelse med
turism- och besöksnäringsgruppen. Det faktum att Gotland har svårt att samverka med
andra kommuner samtidigt som kommuner i övriga Sverige sluter sig samman i gymnasieförbund gör att gymnasieskolan på Gotland också vid en nationell jämförelse blir dyrare.
Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade programutbudet på Gotland 25,8 procent högre år 2015.
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4.3.1.3 Anpassningar av utbildningsutbudet på gymnasiet utifrån elevunderlaget

Kommunerna ska erbjuda ett allsidigt urval av nationella program och inriktningar. Vilka
utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas
med hänsyn till ungdomarnas önskemål - så säger skollagen. Enligt gymnasieförordningen
ska kommunerna även bidra till att eleverna får sina förstahandsval tillgodosedda. Att med
minskande elevkullar fastställa ett utbud av gymnasieutbildningar som är anpassat till elevernas val och det gotländska arbetslivets behov är en stor utmaning för nämnden. År 2012
inledden nämnden ett arbete med att anpassa gymnasieorganisationen efter minskande
elevkullar. Två program och fjorton inriktningar har avvecklats (se Strategisk plan och budget
2014-2016). Anpassningen innebär att en kostnad på 18 miljoner kronor skurits bort. Trots
dessa åtgärder har Gotland fått en ökad kostnad per elev för i stort sett samtliga gymnasieprogram. Den största anledningen till detta är att antalet gymnasieutbildningar relaterat till
1

ungdomar som är i gymnasieålder
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små elevkullar skapar många mindre grupperingar som är ekonomiskt ineffektiva. Det är
förvaltningens bedömning att ansvariga rektorer i stort sett gjort de anpassningar av den
inre organisationen som är möjliga och att det som kvarstår för att minska kostnaderna per
elev är en avveckling av ytterligare utbildningar.
Inför beslut om vilka utbildningar som ska erbjudas i gymnasievalet 2016 (som beslutas av
nämnden hösten 2015) har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag
som ur olika aspekter belyser vilka program som långsiktigt bör finnas på Gotland.
4.3.1.4 Sökandebilden i gymnasievalet till höstterminen 2015

Vid gymnasievalet till årskurs 1, läsåret 2015/16 erbjöd Wisbygymnasiet 17 gymnasieprogram och 29 inriktningar (varav elva yrkesprogram och sex högskoleförberedande program). Sökandesiffrorna vid gymnasievalet visar att de högskoleförberedande programmen
fortsätter att vara populärast. Högst antal sökande hade samhällsvetenskapsprogrammet, 87
förstahandssökande2 liksom ekonomiprogrammet med 63 förstahandssökande och naturvetenskapsprogrammet med 58 förstahandssökande. Populärast bland yrkesprogrammen är
el- och energiprogrammet (29 förstahandssökande) och barn- och fritidsprogrammet (28
förstahandssökande). Lägst söktryck har estetiska programmets inriktning teater (två sökande), estetiska programmets inriktning bild och form (åtta sökande), VVS- och fastighetsprogrammet (sju sökande) och riksrekryterande sjöfartsutbildningen (sex sökande ingen från fastlandet). Hur elevernas val, deras behörighet och tillgången till APL-platser
för yrkesprogrammen kan komma att påverka utbildningsutbudet hänvisas till de analyser
och prognoser som ges i samband med beslut om utbildningsutbudet.
4.3.1.5 Ensamkommande flyktingbarn och gymnasieskolans språkintroduktion

Ensamkommande flyktingbarn beräknas öka från nuvarande 30 till 65-70. Detta kommer
redan hösten 2015, men framförallt 2016, att ställa krav på en utökad organisation för
gymnasieskolans introduktionsprogram för nyanlända: språkintroduktion. Utgår man ifrån
att det är i genomsnitt 60 elever som ska undervisas varje läsår utökas behovet av lokaler
med två salar och två nya heltidstjänster krävs vad gäller lärarpersonal. Nuvarande organisation som omfattar 7,5 lärartjänster klarar cirka 45 elever. Förstärkning krävs även för
elevhälsoinsatser och vägledning. Det ökade inflödet av elever kommer också att påverka
tillströmningen till andra introduktionsprogram för obehöriga elever och på sikt tillströmningen till nationella program. Fler elever behöver också undervisning i svenska som andra
språk, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål inom de nationella
programmen, när antalet utlandsfödda ökar. (Ytterligare beskrivningar finns under rubriken
Flyktingmottagning och integration.)
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4.3.1.5 Framtiden för naturbruksprogrammet kopplat till Gotland Grönt Centrum

Den 1 januari 2015 bildades bolaget Gotland Grönt Centrum och Lövsta landsbygdscentrum, som legat under nämnden, lades samtidigt ned. Bolaget är i en uppbyggnadsfas med
målet att centrumet ska vara plats för serviceverksamheter, företag och utbildningar kopplade till de gröna näringarna. En viktig del av Gotland Grönt Centrum är naturbruksprogrammet som ges av Wisbygymnasiet norr och som nämnden ansvarar för. Antagna hösten
2014 var 4 behöriga elever och prognosen inför hösten 2015 är 12 elever. För att kunna
driva naturbruksprogrammet utan förlust har GVN fått en ramförstärkning på 1,5 miljoner
kronor per år under perioden 2014-2017. Inriktningen inför det beslut som ska fattas är att
båda inriktningarna Lantbruk och djur erbjuds inför årets omval.

2
I antalet uppgivna förstahandsökande ingår även de så kallade s-behöriga - det vill säga sökande som saknar den behörighet som
krävs till valt program
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Naturbruksprogrammets karaktärsämneskurser upphandlas våren 2015 och hypotesen är
att Grönt Centrum vinner upphandlingen. Med tanke på detta går det i dagsläget inte att
säga vad programmet kommer att kosta.
Som en följd av att karaktärsämneskurserna läggs ut på entreprenad har gårds- kökspersonalen övergått till Grön Centrum AB. Det har också fattats beslut om att karaktärsämneslärare på programmet övergår till bolaget den 1 juli 2015.
4.3.1.6 Frivilliga verksamheter i gymnasieskolan

GVN bedriver inom gymnasieskolan några frivilliga verksamheter – det vill säga verksamheter som inte är lagstadgade. Med tanke på den höga kostnaden för gymnasieutbildningar
som regionen är skyldig att tillhandahålla (i egen regi eller av annan huvudman) föreslår
förvaltningen att också de frivilliga verksamheternas vara eller inte vara diskuteras inför
2016
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Nämnden erbjuder NIU kopplat till två gymnasieprogram. NIU innebär att elever får möjlighet att kombinera sina gymnasiestudier med en elitsatsning inom sin idrott. Totalt fanns
45 elever på NIU (hösten 2014). Den totala kostnaden för NIU är 1 300 tkr. GVN har i
tidigare äskanden begärt ramförstärkning som inte beviljats. Den direkta konsekvensen av
detta är att NIU bedrivs på bekostnad av gymnasieskolans obligatoriska utbildningar.
Riksrekryterande utbildning
Sjöfartsutbildningen vid Wisbygymnasiet, för närvarande med 12 platser, finansieras delvis
genom ett avtal med Rederi AB Gotland som innebär att GVN får kostnadstäckning för de
utbildningsplatser som inte blir besatta.
Särskilda varianter
Särskild variant musik erbjuds på naturvetenskaps- respektive samhällsvetenskapsprogrammet. Kostnaden beräknas till 120 tkr. per år.
Körkortsutbildning till vård- och omsorgselever
Nämnden har (utan ramförstärkning) även beslutat bekosta körkortsutbildning för eleverna
på vård- och omsorgsprogrammet. Kostnaden beräknas till 100 tkr. per år.
4.3.2 Kompetenscentrum Gotlands planeringsförutsättningar

Ärendenr RS 2015/11 Version [1.0] Datum 2015-03-13

4.3.2.1 Den kommunala vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen finansieras med kommunala och statliga medel. De kommunala medlen
går i huvudsak till att bedriva den verksamhet som staten ålagt kommunerna: att tillhandahålla grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (Sfi). En del av det kommunala bidraget används för att upphandla utbildningar.
De riktade statliga bidragen går till att upphandla gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna.
Det råder en stor osäkerhet kring den statliga finansieringen av vuxenutbildningar. Den
gällande statsbudgeten innebär inte enbart en återgång till tiden före valet, utan minskning
av statsbidragen jämfört med 2014. För den kommunala vuxenutbildningen minskar stasbidraget från 3 260 tkr år 2014 till 1 564 tkr år 2015. Kommande vår- och höstbudget
kommer att ge besked om den statliga tilldelningen för 2016.
4.3.2.2 Kostnadsjämförelser kommunal vuxenutbildning

Kostnaderna för heltidsstuderande inom vuxenutbildningen på Gotland är högre än i riket
och jämförbara kommuner. Huvudanledningen till detta är kommunens skyldighet att tillhandahålla vuxenutbildning även om volymerna är små.
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4.3.2.3 Yrkeshögskoleutbildningar

Från den 1 juli 2014 har vuxenutbildningen samordningsansvaret för yrkeshögskoleansökningar. Förra året och innevarande år beviljades Gotland inga YH-utbildningar. Samtidigt
är tillgången till YH-utbildningar av stor vikt för Gotlands nuvarande och framtida kompetensförsörjning. En viktig strategi i det fortsatta arbetet är att söka utbildningar i samarbete
med andra regioner. Utöver detta bör myndigheten och regeringen uppvaktas så att nuvarande kriterier ses över.
4.3.2.4 Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknadsenhetens arbetar med att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete och sysselsättning genom praktik-, arbetstränings- och sysselsättningsplatser
samt offentligt skyddade arbeten (OSA) inom Region Gotlands egna verksamheter.
En överenskommelse har tecknats med Arbetsförmedlingen om att åt inskrivna arbetssökande tillhandahålla 200 praktikplatser per år. Under 2015 kommer avtalet med Arbetsförmedlingen att ses över. Utan att Arbetsförmedlingens ansvar tas över av regionen kommer
arbetet under planperioden att inriktas på att ta helhetsgrepp på de av regionens insatser
som riktar sig mot människor som står utanför arbete och studier. Några exempel på sådana utvecklingsområden är:


Hitta nya samarbetsformer och avtal med Arbetsförmedlingen.



Samordning mellan Finsamprojektet Jobbsam (som regionen är delägare i) och Steget – praktiksamordningsverksamheten.



Utveckla praktik/arbetsträning med ett tydligt kunskapsfokus.



Att ge Gotlands folkhögskola, i samarbete med andra aktörer, ytterligare möjligheter att utbilda människor långt ifrån arbetsmarknad och studier.

4.3.2.5 Insatser för att få sysslolösa ungdomar tillbaka till studier eller in i praktik och arbete
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Projektet Ungdomskraft, som har det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20
år, har år 2015 blivit reguljär verksamhet. Under projekttiden har Ungdomskraft byggt upp
en modell för det kommunala aktivitetsansvaret. Redan nu och under den fortsatta planperioden diskuteras en något förändrad inriktning för Ungdomskraft. Några tydliga utvecklingsområden är:


Ett närmare samarbete med gymnasieskolans introduktionsprogram, de nationella
programmen och folkhögskolan.



Hitta former för att ytterligare utveckla vägar till samarbete med hälso- och sjukvården.

4.3.2.6 Flyktingmottagning och integration

Integrationsenhetens nuvarande uppdrag
Integrationsenheten inom Kompetenscentrum Gotland har fått i uppdrag att ge nyanlända
förutsättningar för etablering och integration i det gotländska samhället. Detta låg tidigare
hos socialförvaltningen. Integrationsenhetens målgrupp är personer som är nyanlända till
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Sverige med uppehållstillstånd och som valt att kommunplacera sig på Gotland3. Uppdraget omfattar bland annat praktisk hjälp i samband med bosättning på Gotland, lotsning
genom samverkan med Region Gotlands övriga förvaltningar, myndigheter med flera.
Asylboende på Gotland
Det finns en politisk vilja att öka mottagandet av asylsökande på Gotland under den innevarande mandatperioden. Riktmärket för ökat mottagande är det s.k. länstalet, motsvarar
omkring 250 personer. Intentionen är att ett nytt asylboende ska resultera i att de som får
uppehållstillstånd väljer att stanna på Gotland. Regionfullmäktige behandlar ärendet den
15 juni 2015. Utbildningsplatserna inom Sfi på Kompetenscentrum Gotland kommer att
behöva utökas när asylsökande med uppehållstillstånd ökar. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har redovisat merkostnader för ett utökar mottagande av asylsökande
till ledningskontoret. Samtliga förvaltningars merkostnader kommer att hanteras samlat av
ledningskontoret och därför äskar inte nämnden om mer resurser i strategisk plan och budget.
4.3.3 Folkhögskolans planeringsförutsättningar

Gotlands folkhögskola finansieras genom statsbidrag, kommunala medel och egna uppdragsutbildningar. Folkhögskolan är riksrekryterande. Folkbildningsrådet begränsningsregler beträffande utbildningsvolymer (statsbidraget) fr.o.m. 2014 gör att Gotlands folkhögskola inte kan redovisa all utbildningsverksamhet som bedrivs till folkbildningsrådet. Begränsningen påverkar möjligheterna att starta utbildningar. För att kunna skapa fler utbildningsplatser än vad begränsningsreglerna medger behövs utökade kommunala medel. GVN
har fått en ramförstärkning på en miljon kallad ”Vuxenmiljonen”. Ur denna har folkhögskolan begärt anslag för att bland annat finansiera extra platser på allmänna linjen.
4.3.3.1 Kostnadsjämförelser

Gotlands folkhögskola har en liknande kostnad per deltagarvecka som landstingsskolorna i
riket.
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4.3.3.2 Utbildning kopplad till filmklustersatsning 2014-2016

En av nämndens utmaningar är att som projektägare med folkhögskolan som projektansvarig utveckla ett filmkluster i Fårösund. Projektet handlar om att integrera film- och TVutbildning, talangutveckling och filmproduktion i Fårösund. Målet är att skapa förutsättningarna för framtida filmskapande, tillväxt och arbetstillfällen på Gotland och speciellt
Fårösund. Den treårig filmklustersatsning och sker i samverkan mellan GVN, kultur- och
fritidsnämnden och ledningskontoret. En viktig del av filmklustersatsningen är folkhögskolan manus-, film- och TV-utbildningar och inte minst påbyggnadsutbildningen inom filmoch TV-produktion: den ettåriga filmcrewutbildningen. Kostnaden hösten 2015 är beräknad till 400 000 och det finns på grund av minskade statsbidrag inga medel till detta. Äskande: se Ramförändringar folkhögskola under 5.2.2.
4.3.4 Lokalplaneringen för nämndens verksamheter

I nämndens strategiska lokalförsörjningsplan för 2015-2019 (fastställd av GVN 2013-1120) redovisas det samlade behovet av verksamhetslokaler, lokalförändringar och åtgärder
som fordras för verksamheterna de närmaste åren. Elevhemmet Nygårds på folkhögskolan
i Hemse ska renoveras under 2015, enligt plan.

3

Asylsökande ingår inte i målgruppen.
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4.3.4.1 Wisbygymnasiet norr

Förvaltningen undersöker just nu Wisbygymnasiet lokalbehov efter 2017 då det nya Sävehuset står klart. Då kommer Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet att flytta
tillbaka till södra Visby. De yrkesutbildningar som blir kvar i norra Visby kommer att flytttas till Broväg/Herkulesväg. El- och energiprogrammet är ett exempel på detta och GVF
tar till tillsammans med teknikförvaltningen och ledningskontoret fram en kostnadsberäkning för en ombyggnad av svetshuset på Broväg 8. Även Kompetenscentrum Gotland är
utifrån sina nya uppdrag trångbodda och i behov av nya lokaler. Även grundskolans behov
påverkas av GVF:s omflyttningar i och ur lokaler. En första uppskattning av investeringsbehoven pekar på 2,5 miljoner kronor.
4.3.4.2 Inredning och inventarier till nya Sävehuset

Som beskrevs i föregående års strategisk plan och budget behöver nya Sävehuset möbler
och inredning – något som inte budgeterats i byggprojektet. Nu finns kostnadsberäkningar
för detta. Det handlar om ungefär fem miljoner kronor och då kommer delar av befintliga
möbler och inventarier att återanvändas (se rubriken Investeringsförslag).
4.3.5 IT-utveckling

Satsning på 1-till-1 datorer inom Wisbygymnasiet är genomförd. Satsningen på att utveckla
IT-miljön fortsätter utifrån de behov som fastsällts: bland annat handlar det om att säkra
en likvärdig klassrumsstandard. Utbyggnaden av trådlösa nätverk för GVF:s verksamheter i
Visby är avslutad, men kompletteringar behöver göras för folkhögskolans verksamheter i
Hemse och Fårösund för en kostnad på motsvarande 100 000 kronor. Eventuellt kommer
ett byte lärardatorerna för folkhögskolan och Kompetenscentrum Gotland att komma
ifråga (likt konceptet på gymnasiet) – en kostnad på motsvarande 210 000 respektive 350
000 kronor (se rubriken Investeringsförslag).
4.3.6 Personal

Ärendenr RS 2015/11 Version [1.0] Datum 2015-03-13

Fler uppsägningar på grund av arbetsbrist väntas under de kommande åren, med anledningar av de åtgärder som genomförts för att få en budget i balans. Med anledning av det
begär GVN om ett generellt tilläggsanslag för att täcka överkostnad för övertalig
personal med en miljon kronor.
Tillsammans barn- och utbildningsnämnden har GVN ansökt om statsbidrag för förstelärare för läsåret 2015/2016. Statsbidraget ska täcka de ökade lönekostnaderna för tjänsterna
hos huvudmännen. Löneökningen för dessa karriärtjänster är i genomsnitt 5 000 kronor
mer i månaden. Satsning kommer att bli kostnadsdrivande. Förstelärares uppdrag är att
stödja andra lärare i olika sammanhang och med ett särskilt ansvar för skolans resultat och
kvalitet. Karriärstjänsterna innebär att det saknas kostnadstäckning för uppdraget motsvarande 10 procent till en kostnad av 900 000 kronor, avser den del av tjänsten som tas från
undervisningen till uppdraget. GVN anhåller med hänvisning till ovanstående om en
ramförstärkning på 1 900 000 kronor.
4.3.7 Ny förvaltning bildas

Den 1 januari 2016 bildas den nya utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämnden har
kvar ansvaret för sina verksamheter. Regionstyrelsen kommer att fastställer projektdirektivet
den 26 mars 2015. Projektdirektivet innehåller en beskrivning av mål och mening med bildandet av ny förvaltning, hur arbetet med sammanslagningen ska gå till, en genomförandeplan med
bland annat upplägg för politisk och facklig delaktighet. Målet är att kostnaden för ledning och
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styrning i den nya förvaltningen ska minska med minst en miljon kronor jämfört med kostnaderna idag för densamma, i de två förvaltningarna.
4.4 Åtgärder för en budget i balans

I en situation där nämndens ekonomi är svag och gymnasieskolan går med ett stort underskott är den viktigaste åtgärden att utreda och föreslå ytterligare minskningar av utbildningsutbudet. Förvaltningen har uppdraget göra en översyn i samband med beslutet om
gymnasieskolans utbildningsutbud som fattas i oktober månad 2015. Utöver det behöver
samtliga verksamheters inre organisation ses över. Förvaltningen föreslår också återigen att
gymnasieskolans frivilliga verksamheters vara eller inte vara diskuteras.

Ärendenr RS 2015/11 Version [1.0] Datum 2015-03-13

De anpassningar som görs av verksamheterna måste följa de lagar och förordningar som
finns, vilket påverkar kostnaderna. Ett exempel som kan nämnas är ”elevers rätt” enligt
skollagen att få påbörja och avsluta sin utbildning på ett program hos kommunal huvudman. Detta innebär att kostnaden för en elev finns minst i tre år på ett gymnasieprogram.
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5. Driftbudget - behov och prioriteringar 2016-2018
Kortfattad sammanfattning av driftbudgeten och förändringar i den.
5.1 Ramförändringar i sammandrag
Jämförelse med budget år 2015
Förvaltning
Gymnasieskola

2016

2017
-

2018
-

3 863

-

2 665

2 632

2 665

2 632

Vuxenutbildning
Folkhögskolan
Summa

800
4 663

5.2 Ramförändringar per avdelning och skolform
5.2.1 Gymnasieskola
Resursfördelningsmodell/flöden
Jämförelse med budget år 2014, tkr

2016

2017

2018

919

2 700

3 938

-508

-508

-390

Kommunala skolan

I den egna kommunen
Fristående skolan

I den egna kommunen
Interkommunal ersättning

Från annan kommun

-13

371

-269

I annan kommun, kommunal skola

993

-496

-496

I annan kommun, fristående skola

-228

-351

-351

Summa

1 163

1 715

2 432

Ramtillskott
Jämförelse med budget år 2014, tkr

2016

2017

2018

-750

-1 500

900

900

Kommunala skolan

Naturbruksprogrammet
Överkostnad övertalig personal
Karriärtjänster

1 000
900

Fristående skolan

Externa avtal

800

800

800

Summa

2 700

950

200

Netto

3 863

2 665

2 632

Ärendenr RS 2015/11 Version [1.0] Datum 2015-03-13

Elevflöden för perioden
År

2016

2017

2018

Kommunal skola, egna kommunen

1 554

1 577

1 593

128

128

129

Kommunal skola, annan kommun

65

53

53

Fristående skola, annan kommun

63

62

62

1 810

1 820

1 837

Fristående skolan, egna kommunen

Summa
Not

I den kommunala skolan är 23 elever medräknade från annan kommun.
Medräknat är också att antalet ensamkommande flyktingbarn och barn till flyktingfamiljer kommer att öka.
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2016

2017

2018

Kommunal skola, egna kommunen

26

49

65

Fristående skolan, egna kommunen

-7

-7

-6

Kommunal skola, annan kommun

8

-4

-4

Fristående skola, annan kommun

-2

-3

-3

25

35

52

Summa
Not

I den kommunala skolan är 23 elever medräknade från annan kommun.4

5.2.2 Folkhögskolan

Under förutsättning att inte statsbidraget till folkhögskolan ökar 2016. begär GVN en ramförstärkning på 800 000 kronor för 2016 för att finansiera filmcrewutbildningen under ett
läsår.
5.2.3 Kompetenscentrum Gotland

Inga äskanden.
5.3 Taxor och avgifter

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

Några externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2015 finns inte. Lagen om offentliga bidrag på lika villkor ger däremot effekter som liknar avtal. Kompensationen för 2015
beräknas uppgå till 800 000 kronor.

6. Investeringsförslag 2016-2020
Kategori-driftinvesteringar, tkr

2016

2017

2018

2019

2020

Maskiner inventarier, pott

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

300

300

300

300

300

IT-kringutrustning, förvaltningsspecifikt
Lärardatorer, gymnasiet

1 800

Lärardatorer, vuxenutbildning

350

350

Lärardatorer, folkhögskola

210

210

Utrustning nytt skolhus
Summa

5 000
8 860

5 100

3 300

3 300

3 860

Ärendenr RS 2015/11 Version [1.0] Datum 2015-03-13

Maskiner, inventarier och läromedel avser den tilldelade potten. Med IT-kringutrustning
menas här att upprätthålla en likvärdighet i standard när det gäller den tekniska utrustningen i undervisningen för elever och lärare oavsett skolform, se avsnitt et om IT-utveckling.
Kategori-lokalförsörjning, tkr

2016

Wisbygymnasiet norr

2 500

Renovering folkhögskolans elevboende, kök och matsal

7 500

7 500

10 000

7 500

Summa

2017

2018

2019

2020

Wisbygymnasiet norr avser lokaler för de program som inte flyttar med till det nya Sävehuset: el- och energiprogrammet, introduktionsprogram samt skolexpedition.

4

Beräknade elevvolymer som är justerad tar hänsyn till en prognos gällande tillstånd.
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7. Uppdrag
Inga uppdrag finns.

För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ärendenr RS 2015/11 Version [1.0] Datum 2015-03-13

Saga Carlgren (V)
ordförande GVN
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Ärendenr [GVN 2015/11]

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-03-09

Strategisk plan och budget- sammanfattning
Gymnasieskolan
 Goda resultat i ett nationellt perspektiv.
 Stort utbud och små elevkullar med ökade kostnader per elev.
 Få sökande till vissa yrkesprogram. Ofta program inom områden där
Gotland har brist på kompetens.
 Ökad andel obehöriga elever? Fler behöriga elever som behöver stöd.
 Systemet med förstelärare kostnadsdrivande.
 Krav på lärarlegitimation.
 Frivilliga verksamheter
Kompetenscentrum Gotland
 Minskade statsbidrag med nuvarande statsbudget. Nedskärningar av
den gymnasiala vuxenutbildningen.
 Strategier för att få Yrkeshögskoleutbildningar till Gotland.
 Flyktingmottagning och integration – ett förändrat uppdrag.
 En samlad vägledningsorganisation
 Ungdomskraft.
o



o
o
o
o







Aktivitetsansvaret

o Samverkan med hälso- och sjukvården
o Samverkan med gymnasieskolan och grundskolan
Utveckling av steget och andra arbetsmarknadsinsatserNytt avtal med Af.
Samordning med Jobbsam
Praktik med kunskapsfokus
Större ansvar för Folkhögskolan?

Folkhögskolan
Försämrade ekonomiska villkor med nuvarande statsbudget.
Filmklustret i Fårösund
Aktör i flyktingmottagandet
Ett alternativ för människor långt ifrån arbetsmarknad och studier

Lokaler
 Inredningskostnader nya Sävehuset
 Kompetenscentrums nya verksamheter och krav på lokaler
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Lokalbehov norra Visby efter flytten 2017

GVN:s nettokostnadsutveckling
Samverkan inom och utom regionen
 Barnsam
 Ungdomskraft-gymnasieskolan- folkhögskolan- grundskolan
 Ungdomskraft/introduktionsprogrammen-Hälso- och sjukvården
 Af
 Arbetslivet
 Integrationsarbetet och flyktingmottagandet

Alf Nilsson
Utbildningschef
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Ärendenr GVN 2014/39

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 18 februari 2015

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Överföring av medel från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, avseende Lövsta – Gotland
Grönt Centrum
RS 2013/61, RS 2014/558
- Ledningskontoret 2014-08-26
- Regionstyrelsen 2014-09-25, § 272
RF 2014/28

Utbildningschefens förslag till beslut



Att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från sin
investeringsbudget överför 1 000 tkr till regionstyrelsen.

Bakgrund

(RF 2014/28)
Fullmäktige ställer sig bakom bildandet av Gotland Grönt Centrum AB på
de förutsättningar och villkor som framgår av projektredovisning och
affärsplan. En förutsättning för Region Gotland är ett tydligt fortsatt
engagemang från de gröna näringarna bland de parter som står bakom
avsiktsförklaringen.
”I detta sammanhang skall särskilt nämnas att styrgruppen gör
bedömningen att regionens engagemang i Lövsta under en
uppbyggnadsperiod på tre år bör öka från nuvarande 5,2 miljoner kronor
till 7,2 miljoner kronor för att förutsättningarna till framgång med den nya
strukturen skall kunna uppnås. Vidare krävs investeringar för att
möjliggöra inflyttning av nya verksamheter. Dessa torde bara delvis kunna
täckas av hyresintäkter de första åren (dessa extrakostnader ligger med i de
två extra miljoner som bedöms behövas)”.

Alf Nilsson
Utbildningschef
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del 2

u

Ekonomisk översikt

Forts. Investeringsbudget 2015–2019
Budget 2015 Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

BYGGNADSNÄMNDEN
Pott

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

SUMMA BYGGNADSNÄMNDEN

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
Pott

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

SUMMA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Pott

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Inventarier sporthall

3,3

SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

4,3

1,0

1,0

1,8

1,0

0,0

23,0

54,0

33,0

0,8

0,8

0,8

10,0

20,0

0,4

0,4

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Investeringar lokaler

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Investeringar lokaler
Västerhejde skola
Västerhejde skola utrustning
Förskoleplatser
A7/Serganten förskola
Tofta förskola inkl tillfälliga lokaler Eskelhem

2,0
10,9

10,0

9,8

Alléskolan Humlegårdsskolan
Alléskolan Humlegårdsskolan utrustning
Summa lokaler

20,7

2,0

33,8

65,2

54,2

IT-investeringar

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

IT- Volymökning i skolan

3,0

3,5

3,5

3,5

3,5

Summa IT-investeringar

6,0

6,5

6,5

6,5

6,5

Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

3,0

2,0

2,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

33,7

14,5

46,3

78,7

67,7

128,0

109,0

Investeringar i maskiner, inventarier
Pott
SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
Investeringar lokaler
Ombyggnad Sävehuset
Lövsta
Summa lokaler

1,0
129,0

109,0

IT-investeringar
Lärardatorer
Samtliga skolformer

1,8
0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

132,5

112,3

5,1

3,3

3,3

Investeringar i maskiner, inventarier
Återanskaffning / Inventarier (pott)
SUMMA GYMNASIE- OCH
VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
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Ärendenr GVN 2015/47

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-02-11

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Prolongering jämställdhetsplan
Utbildningschefens förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens jämställdhetsplan 2012 –
2014 föreslås gälla i tillämpliga delar även under 2015.

Bakgrund

Ledningskontoret utarbetar under 2015 en gemensam modell för utformande
av förvaltningarnas jämställdhetsplaner. Detta bör avvaktas så att innehåll och
utformning i en reviderad plan från 2016 anpassas i enlighet med förväntade
nya direktiv.

Alf Nilsson
Utbildningschef
Eva Edin
HR-chef
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REGION GOTLAND
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Förslag 2015 02 11

Jämställdhetsplan 2012 -2014 – prolongerad att gälla under 2015
(Plan 2012 -2014 beslutad i GVN 2011-12-21)

1. Inledning

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till 2014 utgår från Region Gotlands likabehandlingspolicy, som grundar sig på
diskrimineringslagens krav på arbetsgivare. Diskrimineringslagen ställer också krav på utbildningsanordnare att vidta aktiva åtgärder inom området. Även
de för området relevanta framgångsfaktorerna (framtagna för måluppfyllelse) i de rådande styrkorten, både på regionfullmäktige- och på nämndnivå,
innefattas av planen. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan är uppdelad i en del som rör arbetsgivaransvaret och en del som
rör verksamhetsansvaret, båda delarna har ett genusperspektiv. Jämställdhetsplanens verksamhetsdel innefattar också en del som är kopplad till
handlingsprogrammet ”För kvinnofrid och nära relationer utan hot och våld”, beslutat av regionfullmäktige 2011-10-24.
2. Grundläggande mål och värderingar
Regionens likabehandlingspolicy utgår från alla människors lika värde och att alla människor ska erbjudas samma rättigheter och möjligheter, oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Likabehandlingspolicyn har som mål att alla medarbetare upplever sig lika behandlade oavsett eventuell grupptillhörighet. Grundläggande värderingar
beskrivs också i skollagen, som slår fast att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med det svenska samhällets grundläggande demokratiska
värderingar, där jämställdhet är en del.
Nulägesbeskrivningen i nedanstående kartläggning gäller 2010. Noteras att medarbetarenkätens värden utgår från en skala från 1 till 5.
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3. Kartläggning och plan över aktiva åtgärder - medarbetarperspektiv
3.1. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
Nuläge*
Mål
Åtgärd
Tidplan
Samverkansgrupper
finns per beslutsnivå.

Arbetsplatsträffar
genomförs gällande
samtlig personal.
Medarbetarenkät
2010; ”arbetsplatsträffar ca en gång i
månaden”, 93,8%
kvinnor, 96,6% män.
Medarbetarenkät
2010; genomsnittligt
värde för ”inflytande
och delaktighet”,
4,10 kvinnor, 4,07
män.

Ett väl fungerande
Gemensamt möte
samverkanssystem –
med förvaltningens
samverkansgruppsnivå. samverkansgrupper;
genomgång av
samverkansavtal,
samt definiera eventuella förbättringsområden.
Ett väl fungerande
Enligt ovan.
samverkanssystem –
arbetsplatsnivå.
Arbetsplatsträffar
100% av medarbetarna genomförs i enlighet
ska ha möjlighet att
med samverkansdelta i arbetsplatsträff avtalet.
regelbundet.

Våren
2012.

Ett väl fungerande
samverkanssystem –
individnivå; upplevd
delaktighet.
Mätvärdet ska inte
understiga 2010 års
nivå.

Enligt ovan.

Enligt ovan.

Metod för uppföljning

Ansvar

Uppföljning
per 2014 12 31

Årlig uppföljning i den
förvaltningsövergripande
samverkansgruppen.

Personalchefen.

Genomfört
enligt plan.
Mål uppfyllt.

Enligt ovan.
Löpande.

Årlig uppföljning i den
förvaltningsövergripande
samverkansgruppen.

Personalchefen,
respektive chef.

Motsvarande
mätvärden i
enkät 2014
saknas.

Årlig medarbetarenkät.
Uppföljning i kvalitetsrapport
3 (styrkort M 1.4.1,
M 1.4.2).
Årlig uppföljning i den
förvaltningsövergripande
samverkansgruppen.
Årlig medarbetarenkät.

Genomfört
enligt plan.

Personalchefen,
respektive chef.

Genomfört
enligt plan,
men lägre
värden än
mål; 3,97
kvinnor, 4,00
män.
Mål inte
uppfyllt.
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Medarbetarenkät
2010; ”har haft
medarbetarsamtal”,
83,1% kvinnor, 81,0%
män ; ”har haft
lönesamtal”, 81,5%
kvinnor, 72,6% män.

Ett väl fungerande
samverkanssystem –
individnivå; medarbetarsamtal. 100% av
medarbetarna ska ha
medarbetar- och
lönesamtal varje år.

Enligt ovan.

Enligt ovan.

Medarbetarsamtal
genomförs i enlighet
med samverkansavtalet.

Löpande.

Årlig uppföljning i den
förvaltningsövergripande
samverkansgruppen.

Personalchefen,
respektive chef.

Årlig medarbetarenkät.
Uppföljning i kvalitetsrapport
3 (styrkort M 1.2.1, M 1.2.2).

Genomfört
enligt plan,
men lägre
värden än
mål; 87%
kvinnor,
90% män.
Mål inte
uppfyllt.

3.2. Arbetsförhållanden
Nuläge*

Mål

Åtgärd

Tidplan

Metod för uppföljning

Ansvar

Medarbetarenkät
2010; ”nöjd med
fysisk arbetsmiljö”,
3,21 kvinnor, 3,39
män.

Den fysiska
arbetsmiljön
upplevs lika.
Mätvärdet ska
överstiga 3,60 för
både kvinnor och
män.

Minska antalet
undervisningstimmar
i F-huset för berörda
lärare.

All undervisning
ska ske i andra
lokaler än i F-huset
senast fr o m HT
2013.

Medarbetarenkät 2012.

Utbildningschefen,
respektive chef.
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Genomföra
skyddsronder och
omgående åtgärda
brister i arbetsmiljön,
där så är möjligt.

Årlig uppföljning i den
förvaltningsövergripande
samverkansgruppen.

Uppföljning
per 2014 12 31
Genomfört
enligt plan;
3,70 kvinnor,
3,86 män.
Mål uppfyllt.

3.3. Föräldraskap och arbete
Nuläge*

Mål

Åtgärd

Tidplan

Medarbetarenkät
2010; ”möjligt att
förena arbete och
föräldraskap”, 4,10
kvinnor, 3,90 män.
Av det totala uttaget
av föräldraledighet
2010 tog männen ut
8%.

Föräldraskapet går att
förena med
arbetslivet.
Mätvärdet i
medarbetarenkäten
ska överstiga 4,00 för
både kvinnor och
män.

Underlätta för
småbarnsföräldrar,
med särskild
uppmärksamhet på
män, att ta ut
föräldraledighet, t ex
i schemaläggning och
vid planering av
gemensamma
möten.

Löpande.

Metod för
uppföljning
Medarbetarenkät
2012.

Ansvar
Respektive chef.

Uppföljning
per 2014 12 31
Lägre värden i
enkär 2014;
3,98 kvinnor,
3,87 män.
Mål inte
uppfyllt.

3.4. Trakasserier
Nuläge*

Mål

Åtgärd

Tidplan

Medarbetarenkät
2010; ingen
medarbetare har
blivit utsatt för
sexuella trakasserier.

Ingen ska känna sig
sexuellt trakasserad
på arbetsplatsen.

Om någon
medarbetare
påtalar att hon/han
känner sig sexuellt
trakasserad ska
åtgärder (enligt
Region Gotlands
policy ”mot
kränkande särbehandling samt generella regler för att
motverka sexuella
trakasserier”)
vidtas omgående.

Omgående vid
behov.
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Metod för
uppföljning
Medarbetarenkät
2012.

Ansvar
Berörd chef,
medarbetare och
facklig företrädare.

Uppföljning
per 2014 12 31
Ingen
medarbetare har
uppgett att man
blivit utsatt för
sexuella
trakasserier i
enkät 2014.
Mål uppfyllt.

3.5. Jämn könsfördelning; rekrytering och kompetensutveckling
Nuläge*

Mål

Tillsvidareanställda;
En jämn könsfördel176 kvinnor, 152 män. ning ska eftersträvas
24 kvinnor och 15
vid rekrytering.
män avslutade sina
tillsvidareanställningar
under 2010. 10 kvinnor och 6 män nyrekryterades. Under 2010
hade 32 kvinnor och
52 män tidsbegränsade anställningar.

Åtgärd

Tidplan

Inom yrkeskategorier
där könsfördelningen
är ojämn, gällande
t ex administratörer
och olika typer av
yrkeslärare, ska vid
likvärdig kompetens
sökande av det
underrepresenterade
könet prioriteras.

I samband med
varje rekrytering.

Metod för
uppföljning
I samband med
årsbokslut 2012.

Ansvar
Respektive
chef.

Uppföljning
per 2014 12 31
2014 12 31 hade 19
kvinnor och 30 män
tidsbegränsade
anställningar. Av
dessa noteras en
kvinnlig IT-tekniker,
en manlig lärare i
social omsorg och
en manlig nämndsekreterare, rekryteringar som kan
sägas bryta traditionella mönster.
Mål delvis uppfyllt.

Medarbetarenkät
2010; genomsnittligt
värde för ”utveckling i
arbetet”, 3,52
kvinnor, 3,34 män.

Kvinnor och män har
samma möjlighet till
kompetensutveckling.
Mätvärdet ska
överstiga 3,60 för
både kvinnor och
män.

Varje medarbetare
ska ha en kompetensutvecklingsplan.

Löpande i
samband med
medarbetarsamtal.

Årliga uppföljningar i
den förvaltningsövergripande samverkansgruppen, samt
inom kvalitetsrapport 3.
Medarbetarenkät
2012. Uppföljning i
kvalitetsrapport 3
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Respektive
chef.

4,18 kvinnor, 4,07
män i värde på
frågan om ”utvecklas i mitt dagliga
arbete” i enkät
2014. Noteras dock
att frågeställningen
är ändrad 2014.
Inga mätvärden
finns gällande

(styrkort M 4.1.1,
M 4.1.2, M 5.1.1).

kompetensutvecklingsplaner.
Mål uppfyllt i
mätbar del.

Chefer 2010; tre
kvinnor , nio män.

Könsfördelningen
bland chefer ska
spegla könsfördelningen inom
Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen.

I varje chefsrekrytering, inklusive vid
tidsbegränsade
behov, ska vid
likvärdig kompetens
sökande av det
underrepresenterade
könet prioriteras.

I samband med
varje rekrytering.

I samband med
årsbokslut 2012.

Respektive
chef,
personalchef

Chefer 2014; åtta
kvinnor , nio män.
Mål uppfyllt.

3.6. Löner
Nuläge/kommentar

Mål

Åtgärd

Tidplan

Underlag för
lönekartläggning tas
fram i december
2011.

Osakliga
löneskillnader
mellan kvinnor och
män ska inte
förekomma.

Analys av
lönestatistik, samt
beslut om
eventuella
prioriteringar inom
löneöversyn 2012.

Arbetet påbörjas i
december 2011.

Metod för
uppföljning
Uppföljning av
utfall efter
löneöversyn 2012.

Ansvar

Uppföljning
per 2014 12 31

Personalchef och
utbildningschef

Lönekartläggningar
genomförda 2011
– 2014. Osakliga
löneskillnader
förekommer i liten
utsträckning och är
till viss del
utjämnade.
Mål uppfyllt till
viss del.
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4. Kartläggning och plan över aktiva åtgärder – verksamhetsperspektiv
4.1. Mål enligt handlingsplan ”För kvinnofrid och nära relationer utan hot och våld”
Nuläge/kommentar

Mål

Gymnasie- och
Utveckla samarbetet
vuxenutbildningsnämndens mellan polis, socialtjänst
ansvar för utvecklingsoch skola.
området utpekas i
handlingsplanen nämnd
ovan. Som samarbetsparter utpekas polisen och
Socialnämnden.

Åtgärd

Tidplan

Metod för
uppföljning

Ansvar

Uppföljning
per 2014 12 31

En arbetsgrupp med
deltagare från GVF,
BUF och KFF bildas för
att utforma åtgärder.

Arbetet
påbörjas
under 2012.

Rapportering i
samband med
kvalitetsrapport
3.

Handläggare för
projekt
”ungdomskraft”
inom GVFs stab

Ett samarbetsprojekt initierades men
avstannade.
Pågående samarbetsprojektet
”Tryggare Gotland” kan däremot anses som
en del av målbeskrivningen.
Mål delvis
uppfyllt.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens
ansvar för utvecklingsområdet utpekas i
handlingsplanen nämnd
ovan.

Följa och utveckla
arbetet med
likabehandlingsplanerna.

En arbetsgrupp bildas
Arbetet
för att säkerställa
påbörjas
arbetet med
under 2012.
likabehandlingsplanerna
för gymnasie- och
vuxenutbildningen.

Rapportering i
samband med
kvalitetsrapport
3.

Kvalitetsutvecklare

Kontroll att
likabehandlingsplaner
funnits har
skett inom
kvalitetsrapport 3 per år.
Mål delvis
uppfyllt.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens
ansvar för utvecklingsområdet utpekas i handlingsplanen nämnd ovan.
Som samarbetsparter
utpekas polisen, kriminalvården och ideella
organisationer.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens
ansvar för utvecklingsområdet utpekas i handlingsplanen nämnd ovan.
Som samarbetsparter
utpekas polisen och ideella
organisationer.
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Genomföra specifik
utbildning för lärare
inom området ”mäns
våld mot kvinnor” med
särskilt fokus på unga
kvinnor.

Säkerställa att olika
typer av
informationsmaterial
inom sakområdet finns
tillgängligt på olika
språk, på lättläst
svenska och anpassat till
personer med
funktionsnedsättning.

I samarbete med barnoch utbildningsförvaltningen genomföra
minst en föreläsning per
år där denna aspekt
beaktas.

Sprida informationsmaterial på skolbiblioteken, i kafeterior, vid
skolsköterskornas
mottagningar och på
skolexpeditionerna.

Arbetet
påbörjas
under 2012.

Arbetet
påbörjas
under 2012.

Rapportering i
samband med
kvalitetsrapport
3.

Rapportering i
samband med
kvalitetsrapport
3.

Personalchef i
samarbete med
utvecklingschef vid
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansvariga för
respektive
skolbibliotek.

Föreläsning för
gymnasieskolans lärare om
en metod för
att förebygga
mäns väld mot
kvinnor genomfördes 2012 09
05.
Mål delvis
uppfyllt.
Wisbybiblioteket: ”Lättlästhylla” med
fackliteratur
om dyslexi och
andra funktionshinder,
samt informationsmaterial
om kvinnojouren på flera
språk.
Infoteket:
Informationsmaterial om
genus-/kvinnofrågor i
bibliotek samt
på anslagstavla. I mediautbudet

särskild satsning på brett
utbud i genusfrågor.
Mål delvis
uppfyllt.
Noteringar: Området att utveckla samarbetet mellan ungdomsmottagningen och skola är också en del av handlingsprogrammet, med hälso- och
sjukvårdsnämnden utpekad som ansvarig aktör.

4.2. Jämställdhetsintegrering
Nuläge/kommentar

Mål

Åtgärd

Tidplan

Inslag av genuskunskap finns inom
samtliga
utbildningar.

Genuskunskap finns
och tillämpas
pedagogiskt inom
samtliga utbildningar.

Inslag av genuskunskap
inom gymnasieskolans,
vuxenutbildningens och
folkhögskolans
utbildningar.

Fr o m VT 2012.

GVN 2015-03-25
48/72

Metod för
uppföljning
Uppföljning i
kvalitetsrapport
3 (styrkort P 7.2,
P 7.3).

Ansvar

Uppföljning
per 2014 12 31

Respektive
chef i
samarbete
med berörda
lärare

KCG: Temadag om
jämställdhet genomförd.
FHS: Genuskunskap
ingår i samtliga
utbildningar. Genuskunskap ingår i
skolans interna
utbildningsdagar.
WG: Genuskunskap/
jämställdhet ingår i
flera av gymnasieskolans utbildningar,
samtliga elever deltar
i någon del. Särskilda
föreläsningar på

temat genomfördes
för elever och lärare
LÅ 12/13. I juni 2014
genofördes ett
program på temat
likabehandling för
samtliga lärare och
elever. Inför varje
läsår finns ett samarbete med RFSU,
Ungdomsgruppen och
ungdomsmottagingen.

Ett tiotal lärare
inom samtliga
skolformer har
genomgått
genusutbildning
alternativt
utbildning i sex och
samlevnad.

Inom varje program/
programområde finns
en lärare som är
utbildad i genuskunskap eller i sexoch samlevnad.

Deltagande i
Skolverkets projekt
”genus och ämnesdidaktik”.

Utbildning/projekt
pågår under VT
2012.

Uppföljning i
kvalitetsrapport
3.

Respektive
chef

Mål delvis uppfyllt.
FHS: Inom FHS
Fårösund finns två
genuspedagoger som
har kontinuerlig
kollegial handledning
med övriga lärare.
WG: Tre lärare har
särskild utbildning i
genuskunskap.
Mål delvis uppfyllt.

Varje arbetslag/
ämnesgrupp gör en
jämställdhetsanalys i
planeringen inför
varje termin.
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Enligt analysmetod
inom projekt ”Jämt
gymnasium” LÅ 06/07.

Arbetet påbörjas
under 2012.

Rapportering i
samband med
kvalitetsrapport
3.

Respektive
chef i
samarbete
med berörda
lärare

Mål inte uppfyllt.

Varje arbetslag/
ämnesgrupp har
genus som en punkt
på dagordningen vid
varje möte.
”Bokens dag” anord- Aktiviteter inom
nas i samarbete
”Bokens dag”.
med Länsbiblioteket
och Bokia.

Enligt analysmetod
inom projekt ”Jämt
gymnasium” LÅ 06/07

Arbetet påbörjas
under 2012

Gymnasie- och vuxenArbetet påbörjas
utbildningsförvaltningen inför ”Bokens dag”
bevakar och föreslår att 2012.
författare med genusperspektiv inbjuds.

Rapportering i
samband med
kvalitetsrapport
3

Respektive
chef,
ämnesansvarig
lärare

Rapportering i
samband med
kvalitetsrapport
3

Ansvariga för
respektive
skolbibliotek.

Mål inte uppfyllt.

Genusperspektivet
finns med i
arrangemanget
”Bokens dag”.
Mål uppfyllt.
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Ärendenr GVN 2015/43

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 17 mars 2015

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande om förslaget till
Regional Digital Agenda för Gotland, delprojekt 7
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att anta skrivelsen som sitt
eget yttrande

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen stödjer den Regionala digitala agendan i
stort och anser att insatsområdena är strategiskt viktiga och handlingsplanerna väl
valda.
Inom strategiskt område 7: Digitalt stödd utbildning, anser förvaltningen att den bör
utvecklas och förtydligas. Fokus bör ligga på hur digitaliseringen påverkar undervisningen och hur samhällsutvecklingen ger nya förutsättningar för vilka kompetenser
som efterfrågas på arbetsmarknaden av dagens elever.
Digitalt stödd utbildning innebär i första hand en omfattande förändringsprocess för
att kunna tillvarata teknikens möjligheter.
Digitaliseringen vilar på tre ben för undervisningen.
Infrastruktur som fungerar i undervisningsmiljö, teknikförståelse och kompetens att
hantera modern teknik samt kompetens inom digital undervisning som rör den pedagogiska tillämpningen. Utifrån detta vill förvaltningen förtydliga handlingsplaner och
insatsområden som stödjer denna förändringsprocess.
Bakgrund

Regional Digital Agenda utgår från den Nationella digitala agendan och regionen har
skrivit på en avsiktsförklaring om en bred samordnad agenda för Regionen.
En projektgrupp har arbetat med agendan inom sju strategiska områden där område sju
är Digitalt Stödd Utbildning.
Kopplingen till övriga strategiska områden har varit viktiga och direkta samarbeten
med t.ex. Bredband, Ökad IT-användning, E-tjänster och Digitalt stödd samhällsplanering finns
med.
Handlingsplanen för Digitalt stödd utbildning har utarbetats av en arbetsgrupp där förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, folkhögskolan och Uppsala Universitet
medverkat. Föreslagna aktiviteter har tagits fram så att gotländska ungdomar och vuxna
ska utveckla sin digitala kompetens enligt en genomtänkt strategi som innefattar samt-
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Ärendenr GVN 2015/43

liga skolformer från förskola till universitet. Även nyblivna innevånare med annat modersmål omfattas av planen.
Bedömning

IT-mognaden mellan skolorna är varierande. Att använda ny pedagogik och teknik
kräver ett stort arbete med hela skolans kultur.
Alla elever ska ha likvärdiga möjligheter att använda IT i skolan vilket förutsätter att
skolan tillhandahåller datorer och nätverk till elever och lärare och genom en stor utbildningsinsats skapar den kreativa lärmiljö som krävs. Med hjälp av IT kan vi skapa en
bättre pedagogik och undervisning, som gör att våra elever känner en större glädje och
når högre resultat. Handlingsplanen handlar om pedagogik där tekniken är ett verktyg
för att utveckla vår undervisning. Våra elever ska kunna hantera ett stort informationsflöde, interagera i tal och skrift, arbeta både självständigt och i olika samarbeten.
I dagsläget är det inte klart hur stor del av den gotländska regionala digitala agendan
som eventuellt kan externfinansieras av t ex satsningar från Skolverket, EU:s strukturfondsprogram och Vinnova. Vissa aktiviteter är pågående och har finansiering, vissa
kan till olika grad ingå i den ordinarie verksamhetsutvecklingen medan andra får vänta
på finansiering.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens bedömning är att det strategiska området 7- Digitalt stödd utbildning- är för detaljerad och bör omarbetas för att tydligare
synliggöra hur digitaliseringen påverkar undervisningen samt hur samhällsutvecklingen
ställer krav på nya kompetenser på arbetsmarknaden.
Fokus bör vara infrastruktur som möjliggör nyttjande av digitala hjälpmedel, kompetens i att nyttja digitala hjälpmedel samt kompetens om hur digitala lösningar stödjer
undervisningen.

Rolf Andersson
It-strateg och försörjningsansvarig
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Alf Nilsson
Utbildningschef

2 (2)

Ärendenr RS 2014/722

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Hans Lyttkens

Datum 17 februari 2015

SON/HSN/GVN/BUN/
KFN/BN/TN/MHN

Remiss inför fastställande av Regional Digital Agenda för
Gotland
Inför beslut i Regionfullmäktige om fastställande av Regional Digital Agenda för
Gotland ges berörda nämnder möjlighet att yttra sig om förslaget. I första hand
efterfrågas nämndernas synpunkter på de delar av agendan som har direkt
påverkan på nämndens verksamhetsområde.
Svar på internremissen önskas till ledningskontoret (på angivet ärende i
W3D3) senast 2015-04-01
Bakgrund
Ett förslag till Regional Digital Agenda har tagits fram för Gotland. Detta förslag
diskuterades vid en öppen hearing på regionen kl 13-16 den 29 januari. Inbjudan
gjordes bred, inom regionen till ledamöter i regionstyrelsen och regionfullmäktige
samt till ett antal tjänstemän. I övrigt till samtliga statliga myndigheter, till öns
fiberföreningar, till deltagare i alla arbetsgrupper samt till allmänheten via
tidningsannons.
Syftet med den regionala digitala agendan är att skapa en helhetsbild av
prioriterade mål och aktiviteter. Agendan är en handlingsplan för hur
digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara i länet under resten av årtiondet.
Styrande dokument har varit den digitala agendan för Europa samt den digitala
agendan för Sverige.
Övergripande styrgrupp för arbetet har varit RegSam, en samarbetsgrupp där
Region Gotlands regionstyrelseordförande, ett regionråd, ett oppositionsråd samt
regiondirektör ingår liksom landshövding, länsråd samt representanter för Uppsala
Universitet Campus Gotland och Arbetsförmedlingen. Löpande styrning av
arbetet har skett via en operativ styrgrupp bestående av representanter från Region
Gotland och Länsstyrelsen.
Under 2014 har sju strategiska områden tagits fram. En projektgrupp med
representanter för Region Gotland och länsstyrelsen har skapats, med Hans
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Ärendenr RS 2012/222

Ledningskontoret
Region Gotland

Lyttkens (IT-strateg Region Gotland) som projektledare. Gruppen har inom sig
tillsatt delprojektledare för de sju strategiska områdena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Digitalt stött företagande
e-tjänster
Bredbandsutbyggnad
Ökad IT-användning
e-hälsa
Digitalt stödd samhällsplanering
Digitalt stödd utbildning

Utöver ordföranden har arbetsgrupperna skapats genom att via en Kick Off för
arbetet i juni 2014 öppna för länets offentliga organisationer, privata företag och
allmänheten som representeras av deltagare från lokala sockenutvecklingsgrupper.
Inom Region Gotland har flertalet förvaltningar varit representerade, många
gånger som ordförande i arbetsgrupper.
Regional Digital Agenda för Gotland finns nu i en ny version. Denna version har
uppdaterats med förbättringsförslag som inkommit under och efter hearingen.
Flertalet synpunkter som inkommit har givit ett starkt stöd till agendan.
I den regionala agendan presenteras 34 insatsområden från de sju arbetsgrupperna,
där totalt 84 delmål ska uppnås. Här finns även förslag på vem som ska ansvara
för det fortsatta genomförandet.
Den 18 december föredrogs ett förslag till ”hearing-version” av agendan för den
operativa styrgruppen. Styrgruppen ställde sig bakom förslaget.
Den 13 januari föredrogs Regional Digital Agenda för Gotland för RS Au som ett
informationsärende. RS Au efterfrågade då ytterligare möjlighet för Region
Gotlands nämnder att yttra sig över förslaget till agenda utöver själva hearingen.
Detta för att säkerställa att nämnderna får tillräckligt inflytande över förslaget, som
till del har direkt påverkan på aktiviteter inom nämndernas ansvarsområden.
Utifrån detta beslutade sedan RS den 29 januari att denna internremiss skulle
genomföras.
RS kommer den 4 mars att ta ställning till ett förslag till hur den fortsatta
processen ska se ut. Den tidplan som styrgruppen hittills fastställt för projektet
innebär att agendan fastställs för Region Gotlands del av RF den 15 juni. Agendan
ska parallellt fastställas av Länsstyrelsen på Gotland.

Per Lindskog
Tf regiondirektör
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Ärendenr GVN 2014/160

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-03-16

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Riktlinjer mot mutor och korruption
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget
till riktlinjer mot mutor och korruption.

Sammanfattning

Region Gotland har ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor
och andra former av korruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på
saklighet och opartiskhet. Detta i syfte att inte rubba medborgarnas förtroende
samt försvara och stärka rättssamhället.
Ledningskontorets förslagna riktlinjer utgör ett stöd för att tydliggöra
regionens hållning och tolkning av gällande lagstiftning (lagreglerna om
tagande och givande av muta, 10 kap. brottsbalken 2012-07-01). Lagreglerna
omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare samt förtroendevalda, oavsett
om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning
eller anställningsform. För att stärka det preventiva skyddet mot mutor och
korruption är det av största vikt att alla delar i organisationen löpande ser över
och uppdaterar sitt skydd i form av dokumenterade rutiner och kontroll av
identifierade riskområden.

Alf Nilsson
Utbildningschef
Fredrik Johansson
Handläggare
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Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11

Rs § 372
Au § 347

Riktlinjer mot mutor och korruption
RS 2014/575

- Ledningskontoret 2014-10-16

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen ställer sig bakom ledningskontorets förslag till riktlinjer mot mutor
och korruption.

•

Förslaget remitteras till samtliga nämnder med remisstid fram till 31 mars 2015.

Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta i 10 kap. brottsbalken (BrB). De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare samt förtroendevalda,
oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller
anställningsform. Kraven är dock högre på anställda och förtroendevalda inom offentlig
verksamhet och korruptionsbrotten i offentlig verksamhet faller under allmänt åtal,
20 kap. 5§ BrB.
Föreslagna riktlinjer utgör ett stöd för att såväl tydliggöra regionens hållning och som
tolkning av gällande lagstiftning. För att stärka det preventiva skyddet mot mutor och
korruption är det av största vikt att alla delar i organisationen löpande ser över och
uppdaterar sitt skydd i form av dokumenterade rutiner, kontroll av identifierade riskområden samt löpande för samtal utifrån identifierade risker inom sitt respektive
arbetsområde. Regionens grundhållning om nolltolerans är ett stöd för tydliggörande av
en kultur som motverkar alla former av oegentligheter.
Region Gotland har tidigare inte haft särskilda riktlinjer mot mutor och korruption.
Region Gotland har ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra
former av korruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet.
Detta i syfte att inte rubba medborgarnas förtroende samt försvara och stärka rättssamhället.
forts

Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11

Rs § 372 forts
Au § 347

Inom det offentliga handläggs ärenden och sköts andra uppgifter som ofta har stor
betydelse för enskilda människor eller företag. En grundförutsättning är att regionens
medarbetare och förtroendevalda agerar på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters, styrelsers, nämnders eller förvaltningars saklighet eller opartiskhet inte kan
rubbas. En anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig
påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.
Ledningskontoret förordar att regionstyrelsen remitterar förslag till Riktlinjer mot mutor
och korruption till samtliga nämnder med remisstid fram till den 6 februari 2015.
Arbetsutskottet förlängde den föreslagna remisstiden till 31 mars 2015.
Expedieras:

Ledningskontoret - ekonomi
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och utbildningsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Patientnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Överförmyndarnämnden

Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

Ärendenr.

Ledningskontoret

Handlingstyp Riktlinje

Åsa Högberg

Datum 2014-10-16

Riktlinjer mot mutor och korruption
Till Dig som är verksam inom Region Gotland

Region Gotland har nolltolerans mot korruption och mutor. Denna riktlinje
visar hur regionen tycker att medarbetare och förtroendevalda ska förhålla sig.
Den kan också användas som utgångspunkt vid återkommande diskussioner på
den egna arbetsplatsen.
Som förtroendevald eller anställd i Region Gotland eller i de regionala bolagen
(koncernen) arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.
Demokrati, rättsäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all
offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende fordrar att vi som verkar i
koncernen inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i
vårt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt
och tidsödande att bygga upp det.
En anställd eller förtroendevald inom koncernen får aldrig missbruka sin
ställning. Vi har alla ett ansvar mot vår uppdragsgivare - medborgarna - att
bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. På så vis försvarar vi
och stärker rättssamhället. Men vad är ett korrupt beteende? Var går gränsen
för muta? Lagen ger oss inte alltid tydliga anvisningar. Ett personligt
ansvarstagande och den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger
ta vid.
Denna riktlinje utgör ett stöd för att såväl tydliggöra regionens hållning och
som tolkning av gällande lagstiftning. För att stärka det preventiva skyddet mot
mutor och korruption är det av största vikt att alla delar i organisationen
löpande ser över och uppdaterar sitt skydd i form av dokumenterade rutiner,
kontroll av identifierade riskområden samt löpande för samtal utifrån
identifierade risker inom sitt respektive arbetsområde. Regionens grundhållning
om nolltolerans är ett stöd för tydliggörande av en kultur som motverkar alla
former av oegentligheter.
Bakgrund och syfte

I Region Gotland arbetar vi på medborgarnas uppdrag. Vi som är verksamma
här har ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra
former av korruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och
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Ledningskontoret
Region Gotland

opartiskhet. På så sätt rubbas inte medborgarnas förtroende och rättssamhället
försvaras och stärks. Detta lägger ett stort ansvar på var och en av oss.
Inom det offentliga handlägger vi ärenden och sköter andra uppgifter som ofta
har stor betydelse för enskilda människor eller företag. En grundförutsättning
är att vi aldrig agerar på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters,
styrelsers, nämnders eller förvaltningars saklighet eller opartiskhet kan rubbas.
En anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig
påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.
Ett syfte med denna vägledning är att visa på riskerna med att över huvud taget
ta emot gåvor och förmåner från personer eller företag som man har att göra
med i tjänsten.
Ett annat syfte är att visa hur du kan resonera och agera när du stöter på frågor
om mutor.
Ett tredje syfte är att fungera som underlag för arbetsplatsdiskussioner där du
och dina kollegor gör klart för er hur lagarna och myndighetens regler ska
tillämpas i olika mutsituationer som skulle kunna uppkomma på arbetsplatsen.
Vad säger lagen?

Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta i 10 kap.
brottsbalken (BrB). De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare samt
förtroendevalda, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och
oberoende av befattning eller anställningsform. Kraven är dock högre på
anställda och förtroendevalda inom offentlig verksamhet och
korruptionsbrotten i offentlig verksamhet faller under allmänt åtal, 20 kap. 5§
BrB.
Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för
någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån för sin
tjänsteutövning. Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är
också ett brott. Något orsakssammanhang behöver inte finnas
mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete (10 kap. 5
a § BrB).
Givande av muta är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till
arbets- eller uppdragstagare. Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller
förtroendevald om att få en otillbörlig förmån är också givande av muta (10
kap. 5 b § BrB).
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Handel med inflytande är att ta emot, godta ett löfte om eller begära en
otillbörlig förmån för att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. Likaså om man lämnar, utlovar eller
erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han eller hon ska påverka annans
beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling(10 kap.
5 d § BrB).
Tillbörligt och otillbörligt

Gränsen mellan en ”tillbörlig” och en ”otillbörlig” förmån är flytande och kan
växla från tid till annan liksom mellan olika verksamhetsområden. Man kan
konstatera att domstolarna ställer särskilt höga krav på anställda i den offentliga
sektorn. Synnerligt strängt ser man på integritetskänsliga situationer såsom
myndighetsutövning och offentlig upphandling.
En förmån kan vara otillbörlig även om den inte ges för att mottagaren ska
handla på ett visst sätt. Den som är offentliganställd bör betrakta varje förmån
som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen.
Vid domstolsprövning görs alltid en samlad bedömning av alla omständigheter
som har betydelse i det enskilda fallet. Det hjälper inte att som mottagare
kunna visa att man inte låtit sig påverkas av förmånen.
Att fundera över

Frågor som du bör ställa dig om du erbjuds något av en utomstående part är:
• Är detta en förmån och varför erbjuds den mig?
• Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning?
• Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd?
• Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder
förmånen?
Några typiska situationer där du bör tänka dig noga för är inför erbjudanden
om gåvor, testamentsförordnanden, rabatter, provisioner, måltider, resor,
konferenser, fritidserbjudanden, tjänster eller krediter, men även mer dolda
förmåner som exempelvis inköp till ”självkostnadspris”. Ett bra sätt att
undvika svåra gränsdragningsproblem är att helt undvika att ta emot gåvor och
förmåner.
Ibland kan en givare komma att uppfatta det som oartigt av mottagaren att
avböja en gåva eller belöning. Om värdet är mycket lågt kan det vara tillåtet att
ta emot den. Men om den över huvud taget ska kunna tas emot måste det vara
helt klart att den inte kan uppfattas som muta. Ibland kan även en gåva eller
belöning utan ekonomiskt värde framstå som så attraktiv för mottagaren att
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den kan tänkas påverka dennes tjänsteutövning. Rena penninggåvor kan aldrig
tas emot även om det skulle röra sig om små belopp.
Om du är osäker på hur ett erbjudande om en gåva eller förmån ska hanteras
bör du ta upp frågan med din chef för bedömning. En otillbörlig gåva kan
dock naturligtvis inte bli tillbörlig genom att en chef godkänner den.
Vid utlandsresor är det en bra utgångspunkt för det egna uppträdandet att de
lagar, policies och etiska regler som gäller på hemmaplan även ska följas
utomlands. Om den lokala lagstiftningen är strängare gäller naturligtvis den.
Det kan någon gång hända att du erbjuds en gåva som egentligen är för dyrbar
att acceptera men där sedvanligt umgänge förutsätter att den tas emot. Du bör
då snarast lämna gåvan till behörig chef för beslut om hur myndigheten ska ta
hand om den.
Exempel

I det följande ges exempel på situationer där erbjudandet av en förmån från en
extern part bör hanteras med extra stor försiktighet. Samtliga exempel gäller
anställda och förtroendevalda i Region Gotland och dess bolag.
Måltider

I relationen till en leverantör bör du tacka nej till att bli bjuden på alla typer av
måltider av en utomstående, om inte måltiden har ett naturligt samband med
uppdraget. Måltider i samband med uppdraget kan vara en "normal"
arbetslunch, det vill säga ”dagens rätt” eller motsvarande.
Det är aldrig tillåtet att låta sig bjudas i samband med en upphandling av vara
eller tjänst, oavsett vilken roll du har i upphandlingsprocessen.
Att bli bjuden på alkohol till måltiden är alltid en otillbörlig förmån.
Kundträffar

Om ett utomstående företag som regionen handlar av bjuder på någon form av
förtäring i samband med en kundträff är det normalt tillåtet att delta om
huvudsyftet med träffen är att utbyta information.
Även i samband med kundträffar är alkohol till måltiden en otillbörlig förmån.
Studieresor, kurser och seminarier

Resor som har ett naturligt samband med
tjänsteutövningen/förtroendeuppdraget är det oftast tillåtet att delta i, om de
omfattar en dag. Om resan inkluderar övernattning ska regionen själv stå för
kostnaden. Man bör alltid diskutera längre studieresor med sin chef.
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Gåvor

I princip ska du aldrig ta emot gåvor från utomstående. Särskild restriktivitet
gäller för den som utövar myndighetsutövning. Tillbörlig förmån kan vara
mindre varuprover, enklare prydnadsföremål och minnesgåvor.
Enklare uppvaktningar av utomstående i samband med sjukdom, högtidsdagar,
helger såsom jul och olika former av avslutning kan accepteras. Ett exempel på
avslutning kan vara skolavslutning eller julavslutning.
Tjänster

En muta kan bestå i sidoleveranser av varor och tjänster från leverantör t.ex.
att få en tjänst utförd, exempelvis ombyggnad av hus. Det är särskilt viktigt att
vara uppmärksam mot mutor från leverantörer när du som privatperson begär
in offerter från företag som du samtidigt har en relation till i sin
tjänsteutövning.
Rabatter och lån

Anställda eller förtroendevalda får inte ta emot rabatter, följderbjudanden eller
lån som inte riktas till samtliga anställda och kan kopplas till den anställdes
tjänsteutövning eller den förtroendevaldes uppdrag. Även om en anställd eller
förtroendevald lärt känna en affärskontakt så väl att det blivit fråga om vänskap
måste kravet på saklighet och opartiskhet upprätthållas. Detsamma gäller om
en förtroendevald eller anställd anlitar en genom tjänsten upparbetad
affärskontakt för att utföra tjänster eller köpa varor för privat bruk.
Övriga erbjudanden, bonuspoäng

Ibland förekommer det att anställda och förtroendevalda får erbjudanden i
tjänsten/uppdraget om att fritt eller till subventionerat pris delta i olika
evenemang på fritiden. Det kan vara en resa, lån av sportstuga/segelbåt eller
aktiviteter som till exempel golftävlingar. Tacka alltid nej till sådana
erbjudanden.
Bonuserbjudanden i form av bonuspoäng i samband med exempelvis flygresor,
övernattningar på hotell ska alltid tillfalla arbetsgivaren när detta är lämpligt,
annars tackar du nej till ett sådant erbjudande.
Särskild uppmärksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

För att förtroendet för regionens hälso- och sjukvård och socialtjänst inte ska
kunna ifrågasättas är det av yttersta vikt att du som anställd beaktar kravet på
lika vård och rättigheter för alla utan att förvänta dig några särskilda förmåner
för din tjänsteutövning.
Gåvor

Du får aldrig ta emot gåvor av en vårdtagare eller brukare om det kan ge
upphov till misstanke om särbehandling av vårdtagaren. Penninggåvor ska
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aldrig accepteras även om det skulle röra sig om små belopp. Även när det
gäller andra slags gåvor bör stor försiktighet iakttas och för gåvor med ett
realiserbart värde såsom smycken, konstverk etc. så gäller samma
förhållningssätt som för penninggåvor.
Gåvor utan realiserbart ekonomiskt värde

En vårdtagare vill ibland visa sin tacksamhet genom att bjuda på en tårta,
choklad, köpa blommor etc. Sådana gåvor bör kunna accepteras utan att det
ska anses vara otillbörligt. Däremot är det olämpligt att ta emot flera gåvor från
en och samma vårdtagare även om värdet av gåvorna är ringa.
Testamentariskt förordnande

Vårdpersonal får inte ta emot ett testamentariskt förordnande från en
vårdtagare. Inte heller får personalen påverka en vårdtagare att upprätta ett
testamente till förmån för någon annan.
Uppmärksamma mutförsök och andra oegentligheter

Om du i ditt arbete blir utsatt för försök till påverkan som känns otillbörlig,
bör du genast meddela det till din chef eller annan lämplig överordnad.
Vi förväntas som offentligt anställda leva upp till högt ställda krav på saklighet
och opartiskhet i vårt arbete. Vi har anledning att förvänta oss att även andra
på vår arbetsplats lever upp till samma höga krav. Lojaliteten mot uppdraget
och mot uppdragsgivaren – ytterst medborgarna – innebär att vi inte heller
stillatigande ska acceptera tecken på oegentligheter i vår närhet.
Om du skulle få reda på att någon eller några av dina kollegor låter sig
påverkas på ett otillbörligt sätt eller tar otillbörliga hänsyn i sin tjänsteutövning,
ska du snarast informera lämplig överordnad eller, om det är den personen det
gäller, den personens överordnade eller om det är mer lämpligt regionens
chefsjurist.
Även invånarna har möjlighet att direkt vända sig till regionens
chefsjurist eller till regionrevisionen för att anmäla
misstanke om brott, avseende muta, korruption eller annan otillbörlig
påverkan. Anmälan kan ske via regionens växel eller regionens webb, tex via
”Säg vad du tycker”.
Det är möjligt att vara anonym.
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Ärendenr GVN 2015/48

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-01-16

Äskande om medel för tio utbildningsplatser vid
Gotlands folkhögskola ur ”vuxenmiljonen”
Utbildningschefens förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att anslå 567 800
kronor till tio utbildningsplatser vid allmänna linjen vid Gotlands
folkhögskola.

Bakgrund

Under de senaste åren har Gotlands folkhögskola haft ett ökat söktryck till den
allmänna linjen. Allmänna linjen motsvarar studier på gymnasienivå och ger
behörighet till högskolestudier för de som vill och kan söka sig vidare. Sedan
ett par år tillbaka rekryterar Arbetsförmedlingen (AF) arbetslösa ungdomar till
så kallad studiemotiverande folkhögskoleutbildningar (SMF). Samarbetet med
AF har utvecklats på ett mycket positivt sätt. Flertalet av ungdomarna väljer att
gå vidare i ordinarie studieprogram. Folkhögskolan har dock saknat tillräckligt
antal utbildningsplatser och har redan nu svårigheter att ge ungdomarna en
ordinarie plats för fortsatta studier. Svårigheten fanns redan under 2014.
Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att resursbristen kommer att kvarstå under 2015.
Kostnaden för en utbildningsplats är 1 670 kr per vecka gånger 34 veckor,
vilket innebär 56 780 kronor för en helårsplats. För att klara behoven under
2015 behövs ytterligare tio platser vilket motsvarar en kostnad på 567 800
kronor.
Alf Nilsson
Utbildningschef
Rektor Gotlands folkhögskola
Thomas Nilsson
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Ärendenr GVN 2013/91

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-03-13

Regionstyrelsen

Konsekvenserna för filmutbildningen på folkhögskolan i
Fårösund till följd av minskade statsbidrag till
vuxenutbildningen
Utbildningschefens förslag till beslut



Att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att fortsätta
filmsatsningen i Fårösund hösten 2015 tillförs 400 tkr.

Bakgrund

Gotlands folkhögskola är projektägare av projektet Filmkluster Fårösund 20142016. I de förberedande projektbeskrivningarna planerades en utökning av
film- och TV-produktionsutbildningen från ett år till två år. Filmutbildningens
andra år (påbyggnadsår) startade hösten 2014 och finansieras första året med
medel från den kommunala vuxenutbildningen, vilket i praktiken innebär att
deltagarna är inskrivna som om de läser gymnasial vuxenutbildning men det är
folkhögskolan som genomför utbildningen. Kostnaden för årets sex deltagare
är 800 tkr.
Efter att regeringens budget fallit och allianspartiernas budget blivit den som
tillsvidare gäller har förväntade förstärkningar av statsbidraget till såväl
vuxenutbildningen (Kompetenscentrum Gotland) som folkhögskolan uteblivit.
Den gällande budgeten innebär inte enbart en återgång till tiden före valet, utan
minskning av statsbidragen jämfört med 2014. För den kommunala
vuxenutbildningen minskar stasbidraget från 3 260 tkr. år 2014 till 1 564 tkr. år
2015. Konsekvenserna av detta är en kraftig nedskärning av
Kompetenscentrum Gotlands utbildningsutbud 2015. Till detta kommer att
Gotlands folkhögskola, utifrån den nya regeringens budget, räknade med en
ökad tilldelning av deltagarveckor och en uppräkning av deltagarveckornas
värde. Även när det gäller Gotlands folkhögskola blir tilldelningen av
statsbidrag med gällande budget sämre än för 2014.
Förvaltningens bedömning

Den stora osäkerhetsfaktorn 2015 är om vårbudgeten ger någon förstärkning
av statsbidragen 2014. Förvaltningens bedömning är att ansvarig chef för såväl
Gotlands folkhögskola som Kompetenscentrum Gotland i sin planering måste
förhålla till den gällande budgetens statsbidragstilldelning. En konsekvens av
detta är att det hösten 2015 inte finns några medel att fortsätta med
folkhögskolans ettåriga påbyggnadsutbildning, den så kallade
filmcrewutbildningen. Kostnaden hösten 2015 är beräknad till 400 tkr.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2013/91

Region Gotland

Samtidigt måste sägas att det andra året av filmutbildningen har fungerat bra
och utgör en betydelsefull del av klustersatsningen. Ett antagningsstopp är ur
det perspektivet olyckligt eftersom etableringen har varit framgångsrik och
skapat kraftfulla synergier för filmklusterprojektet.
Det är också förvaltningens bedömning att resursbristen är tillfällig och att det
sannolikt kommer en ny regeringsbudget som 2016 tillför folkhögskolan de
resurser som krävs för att driva utbildningen.

Alf Nilsson
Utbildningschef
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Ärendenr GVN 2015/36

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-03-03

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Revisionsrapport om hantering av bisysslor
Utbildningschefens förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens bedömning och
redovisning av åtgärder godkänns som information till revisorerna med
anledning av revisionsrapport och de av revisorerna lämnade
rekommendationerna i rapporten.

Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen följer de regionövergripande
riktlinjerna om hantering av bisysslor. Detta innebär att information om
bisysslor ges i samband med den förvaltningsgemensamma
introduktionsträffen (som genomförs en eller två gånger per år) och att frågan
tas upp med varje medarbetare i samband med de årliga medaretarsamtalen.
Förvaltningen har dessutom gjort en inventering av samtliga aktuella bisysslor
två gånger, 2013 och 2014. Förvaltningschef fattar beslut om bisyssla och
besluten anmäls till nämnden löpande. I dagläget finns 31 anmälda och
godkända bisysslor, vissa med förbehåll som respektive chef förväntas ta upp
och bevaka i samband med kommande medarbetarsamtal.
Gymnasie- och vuxentutbildningsförvaltningen avser att göra ytterligare en
uppföljning under 2015 som en del i den planerade internkontrollplanen.
I övrigt avser Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att avvakta
aviserade reviderade riktlinjer från Ledningskontoret vad gäller direktiv
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Region Gotland

angående eventuella ytterligare krav på redovisning och uppföljning av
bisysslor.

Alf Nilsson
Utbildningschef
Eva Edin
HR-chef

Bilaga: Revisionsrapport ”Granskning av de anställdas bisysslor”.
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Regionfullmäktige 2015-03-02

Protokoll

Rf § 122

Strategi, organisation och resurser för ett förstärkt mottagande av
nyanlända personer till Gotland
RS 2014/148

- Ledningskontoret 2014-11-27
- Regionstyrelsen 2014-12-17, § 422

Regionfullmäktiges beslut


Ansvaret för flyktingmottagandet, inklusive övergripande samordning, överförs den
1 april 2015 från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, med
undantag för mottagandet av ensamkommande barn samt myndighetsutövning
enligt socialtjänstlagen.

Ledningskontoret har genomfört en förstudie om förutsättningarna för ett ökat
flyktingmottagande på Gotland. Utifrån förstudien har ledningskontoret föreslagit en ny
regional stategi för framtida inriktning, organisation och resurser för ett flyktingmottagande som kan bidra till regionens utveckling samtidigt som det är ett solidariskt
ställningstagande för personer som tvingas lämna sina hemländer. Förstudien och
förslaget till strategi, organisation och resurser har remitterats till nämnderna och
styrelsen för Gotlandshem.
Efter att remissen gått ut har det kommit till ledningskontorets kännedom att
Migrationsverket, trots tidigare negativa besked i frågan (RS 2014-05-26, § 168), är
intresserat av att etablera asylboende och mottagningsverksamhet på Gotland. För
närvarande för ledningskontoret dialog med Migrationsverket om hur asylboende skulle
kunna utformas på Gotland. Avsikten är att presentera ett underlag för ställningstagande
i regionstyrelsen i början av år 2015. Ett eventuellt asylboende förväntas ytterligare öka
antalet nyanlända personer utöver vad som antogs vid remissen till nämnderna.
Därigenom kommer även resursbehovet i regionens verksamheter att påverkas.
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden innebär förslaget behov av resurser för
flyktingmottagandet. De statliga ersättningarna (grundersättning och prestationsbaserad
ersättning samt schablonersättning per nyanländ person) föreslås överföras från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Därtill har nämndens rambudget utökats från och med 2015 med 1,0 miljoner kronor för lön och driftskostnader
för förstärkt flyktingmottagande inklusive övergripande samordning. Beloppet bygger på
antagandet att verksamheten inte ger helårseffekt under 2015 (beslut Rf 2014-06-16, § 93).
forts.
Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2015-03-02

Protokoll

Rf § 122 forts.
Med anledning av att frågan om ett eventuellt asylboende inte ingick i det förslag till
målsättning och strategi som remitterats till nämnderna bör en förvaltningsgemensam
grupp under ledningskontorets ledning göra en samlad bedömning av verksamhets- och
resurskonsekvenser inkluderande ökat mottagande av ensamkommande barn, ökat
mottagande av personer med uppehållstillstånd samt ett eventuellt asylboende.
Ledningskontoret rekommenderar vidare att resultat och effekter för nämnderna av ett
successivt ökat flyktingmottagande följs särskilt i budgetarbetet under mandatperioden
för att möjliggöra framtida nödvändiga politiska prioriteringar.
Regionstyrelsen har tillagt att lämpliga bostäder för ett ökat flyktingmottagande bör sökas
på flera platser över hela Gotland. Styrelsen understryker vikten av en väl genomtänkt
kommunikation och förankring i frågan över hela Gotland.
Regionstyrelsen har beslutat att


Ledningskontoret får i uppdrag att fullfölja den pågående dialogen med Migrationsverket för en eventuell gemensam avsiktsförklaring om asylverksamhet.



Ledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med berörda förvaltningar beskriva
förväntade organisatoriska och resursmässiga konsekvenser av det samlade flyktingmottagandet.



Ledningskontoret får i uppdrag att planera för regionstyrelsens dialog om flyktingmottagande med företrädare för myndigheter, idéburna organisationer och
näringsliv.



Tekniska nämnden uppdras att i samverkan med byggnadsnämnden inventera
lämpliga lokaler samt obebyggda fastigheter, som kan vara lämpliga för bostäder
kopplat till ett ökat flyktingmottagande, på flera platser över hela Gotland.

Regionstyrelsen har föreslagit att ansvaret för flyktingmottagandet, inklusive övergripande samordning, överförs den 1 april 2015 från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, med undantag för mottagandet av ensamkommande barn
samt myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen.
Anföranden
Anföranden hölls av Saga Carlgren (V), Eva Nypelius (C), Isabel Enström (MP), Inger
Harlevi (M) och Mats-Ola Rödén (FP).
Expedieras:

Socialnämnden, Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd
Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2015-03-02

Protokoll

Rf § 123

Förändring i reglemente för socialnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
RS 2014/691

- Ledningskontoret 2014-11-26
- Regionstyrelsen 2014-12-17, § 423

Regionfullmäktiges beslut


Reglementen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden
ändras enligt följande:
- Socialnämndens reglemente ändras i 1 § tredje stycket första meningen till:
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente ändras i 1 § med ett
tillägg efter första stycket:
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av flyktingar med undantag av
ensamkommande flyktingbarn som åligger socialnämnden.

Uppdraget att övergripande och operativt samordna flyktingmottagandet föreslås ges till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Socialnämnden föreslås fortsatt ansvara för
mottagande och individuellt stöd till ensamkommande barn, samt myndighetsutövning,
exempelvis kompletterande försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Ändringar i
reglementen är markerade med kursiv text nedan.
Reglemente socialnämnden

Verksamhetsområde
1 § Socialnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som
sägs i annan lag om socialnämnd, samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), med undantag av faktiskt tillhandahållande av insatser enligt 9 § punkt 1
sistnämnda lag, vilket åvilar hälso- och sjukvårdsnämnden.
Nämnden ansvarar också för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och
sjukvårdslagen vilket även inkluderar uppgifterna i lagens 24 § då nämndens hälso- och
sjukvårdsansvar inte omfattar läkarinsatser.
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av ensamkommande flyktingbarn (utgår:
flyktingar). Socialnämnden ansvarar också för behov enligt socialtjänstlagen och lagen
stöd och service till vissa funktionshindrade av arbetsmarknadsinsatser på individ- och
gruppnivå.
forts.
Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2015-03-02

Protokoll

Rf § 123 forts.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Nämnden skall också ansvara för yttranden enligt alkohollagen och kommunens
yttranden enligt hemvärnsförordningen, samt lagen om anordnande av visst automatspel.
Nämnden ansvarar för att de beredskapsförberedelser vidtas som behövs för verksamheten under höjd beredskap.
Reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsområde
1 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har utifrån tilldelade resurser ansvar för
att fullgöra den del av Region Gotlands utbildning inom det offentliga skolväsendet för
ungdom och vuxna som bildar gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, svenska för
invandrare (sfi) uppdragsutbildning och yrkeshögskola samt för regionens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå.
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av flyktingar med undantag av ensamkommande
flyktingbarn som åvilar socialnämnden.
Nämnden utgör även styrelse för Gotlands folkhögskola där Region Gotland svarar för
del av kostnader som inte täcks av statsbidrag eller andra medel.
Nämnden ansvarar även för de uppgifter skollagen ålägger Region Gotland när det
gäller fristående skolor vars verksamhet riktar sig mot den personkrets som ryms inom
nämndens verksamhetsområde.
Regionstyrelsen har föreslagit att reglementena ändras i enlighet med ledningskontorets
förslag.
Anföranden
Anföranden hölls av Margareta Persson (M) och Saga Carlgren (V).
Expedieras:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Ledningskontoret - enheten för folkhälsa och välfärd
Ledningskontoret kansli
Författningssamlingen

Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

