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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-04-02

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Remissyttrande kring förslaget till policy för
arbetsintegrerande sociala företag
RS §2014/100
Utbildningschefens förslag till beslut



Utbildningschefen föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN), med de kompletteringar som
redovisas i nämndens yttrande, ställer sig bakom förslaget till policy för
arbetsintegrerande sociala företag.

Bakgrund

Ledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till policy för
arbetsintegrerande sociala företag. Bakgrunden är att socialförvaltningen har
gjort en utredning för att kunna beskriva förutsättningar för framgångsrikt
arbete för arbete med socialt företagande och föreslagit att regionstyrelsen tar
fram en koncernövergripande policy som fastställer Region Gotlands
ambitioner och mål för hantering av arbetsintegrerande sociala företag för
beslut i regionfullmäktige.
Syftet med denna policy är att visa hur Region Gotland förhåller sig till
arbetsintegrerande sociala företag, enligt Sofisams definition, och riktar sig till
Region Gotlands organisation och förvaltningar. En önskan är att policyn ska
tjäna som inspiration till att fler personer vill starta arbetsintegrerande sociala
företag på Gotland. Region Gotlands förhållningssätt är att arbetsintegrerande
sociala företag bidrar till att skapa nya arbetstillfällen, sysselsättning och
arbetsintegrering. Policyn syftar också till att tydliggöra möjligheter och
avgränsningar kring vilket stöd Region Gotland kan erbjuda arbetsintegrerande
sociala företag.
Nämndens yttrande

GVN ser positivt på att ledningskontoret tar initiativ till ett gemensamt årligt
samråd dit socialförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
näringslivsenheten bjuds in att delta, men vill samtidigt fråga om inte också
barn- och utbildningsförvaltningen bör bjudas in. I ledningskontorets
missivskrivelse anges att utbildningsförvaltningarna bjuds in för att medverka
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2015/54

Region Gotland

till att sociala företag ska kunna driva skolornas caféverksamhet.
Caféverksamheten vid Wisbygymnasiet norr och söder bedrivs redan idag av
sociala företag. GVN kan utifrån sina ansvarsområden se att också andra
frågor kan vara lämpliga ta upp på kommande samrådsmöten:




Behov av kompetensutveckling för de som arbetar i sociala företag
Integrationsarbetet och nyanlända svenskars eventuella koppling till
sociala företag.
Arbetsmarknadsenhetens1 behov av platser för arbetsträning och
praktik

Alf Nilsson
Utbildningschef

1
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praktiksamordningsverksamheten inom Steget
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Ärendenr RS 2014/100

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Therese Kullåker

Datum 2015-01-21

Regionstyrelsen

Policy arbetsintegrerande sociala företag
Förslag till beslut

Förslaget till policy för arbetsintegrerande sociala företag remitteras till
nämnderna för synpunkter.
Bakgrund

Ledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till policy för
arbetsintegrerande sociala företag. Bakgrunden är att Socialförvaltningen har
gjort en utredning för att beskriva förutsättningar för framgångsrikt arbete för
arbete med socialt företagande och föreslagit att regionstyrelsen tar fram en
koncernövergripande policy som fastställer Region Gotlands ambitioner och
mål för hantering av arbetsintegrerande sociala företag för beslut i
regionfullmäktige.
Bedömning

Syftet med denna policy är att visa hur Region Gotland förhåller sig till
arbetsintegrerande sociala företag. Policyn riktar sig till Region Gotlands egen
organisation och förvaltningar och är tänkt att tydliggöra möjligheter och
avgränsningar kring vilket stöd Region Gotland kan erbjuda arbetsintegrerande
sociala företag.
Ett operativt arbete med att stötta arbetsintegrerande sociala företag föreslås i
policyn att hanteras av redan befintliga strukturer som har ett uppdrag att
arbeta med företagsutveckling. De verksamheter som finns på ön är Almi
Gotland och Coompanion Gotland. Almis uppdrag är att bidra till tillväxt och
innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga
företag. Region Gotland är delägare i Almi Gotland och i ägaranvisningen
framkommer att man också ska samverka med inom regionen verksamma
inkubatorer samt andra offentligfinansierade aktörer inom affärsutveckling
såsom exempelvis Coompanion Gotland.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/

Region Gotland

Coompanion Gotlands styrelse har tagit ett principiellt beslut att fokusera på
arbetsintegrerande sociala företag. De har under tidigare år arbetat med att höja
kompetensen inom dessa företag genom att erbjuda utbildningar i
marknadsföring, att driva verksamhet samt i att hitta framgångsrika
företagsformer. Ett uppföljningsarbete pågår för tillfället med att ta fram
nyckeltal för verksamheterna.
Region Gotland bidrar årligen finansiellt till Coompanion Gotland. För att
kunna ta del av Coompanion Gotlands verksamhet har Ledningskontoret och
Coompanion Gotland överenskommit om att Ledningskontoret tar initiativ till
ett gemensamt årligt samråd dit Socialförvaltningen, Gymnasie- vuxenutbildningsförvaltningen samt Näringslivsenheten bjuds in att delta.
Anledningen till att utbildningsförvaltningarna är tänkta att bjudas in är ett
arbete Coompanion Gotland bedriver för tillfället med att starta upp ett antal
arbetsintegrerande sociala företag i ett antal skolor i form av caféverksamhet.
Coompanion Gotland kommer också i samband med samrådet lämna ett
dokument till ledningskontoret med återrapportering kring den verksamhet
som bedrivits samt presentera hur man vill bedriva verksamheten kommande
år.
Ledningskontoret bedömer att den föreslagna policyn visar Region Gotlands
ställningstagande gentemot arbetsintegrerande sociala företag samt att
ansvarsfördelningen gällande det operativa arbetet med denna företagstyp
tydliggörs.
Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf. Regiondirektör
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Ärendenr RS 2014/100

Ledningskontoret

Handlingstyp Styrdokument

Therese Kullåker

Datum 21 januari 2015

Regionstyrelsen

Policy för arbetsintegrerande sociala företag
Inledning

Syftet med denna policy är att visa hur Region Gotland förhåller sig till
arbetsintegrerande sociala företag, enligt Sofisams definition, och riktar sig till
Region Gotlands organisation och förvaltningar. En önskan är att policyn ska
tjäna som inspiration till att fler personer vill starta arbetsintegrerande sociala
företag på Gotland. Region Gotlands förhållningssätt är att arbetsintegrerande
sociala företag bidrar till att skapa nya arbetstillfällen, sysselsättning och
arbetsintegrering. Policyn syftar också till att tydliggöra möjligheter och
avgränsningar kring vilket stöd Region Gotland kan erbjuda arbetsintegrerande
sociala företag.
Utgångspunkter

Utgångspunkterna för Region Gotland att ge stöd och stimulans åt
arbetsintegrerande sociala företag är att:
-

-

-

-
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Arbetsintegrerande sociala företag ska kunna få förutsättningar att ingå
som en integrerad del i det gotländska näringslivet.
Arbetsintegrerande sociala företag kan främja arbete och sysselsättning
för människor som står långt från den reguljära arbetsmarknaden och
därmed minska och förhindra människors utanförskap i samhället.
Arbetsintegrerande sociala företag kan stärka och utveckla människors
självkänsla och förmåga till ett självständigt liv genom att öka
egenförsörjningen.
Arbetsintegrerande sociala företag kan komplettera offentlig
verksamhet och därmed bidra till att ge medborgarna ett större utbud
och ökade valmöjligheter.
Arbetsintegrerande sociala företag kan i vissa fall vara ett alternativ till
verksamheter som idag bedrivs i regional regi.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se/socialtjanst

Telefon 0498-26 90 00 vxl
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Ärendenr RS 2014/100

Ledningskontoret
Region Gotland

De arbetsintegrerande sociala företagen utgör själva drivkraften i utvecklingen
av företaget men det finns vissa stödstrukturer med uppdrag att stötta
företagsformen. Coompanion har det statliga ansvaret att vara
företagsrådgivare till de som vill starta kooperativa företag liksom att arbeta
med opinionsbildning för kooperation och social ekonomi. Möjligheter till
rådgivning för personer som är intresserade av att starta eget och driva
arbetsintegrerande sociala företag ingår också i Coompanions uppdrag. Även
Almi har ett uppdrag att skapa möjligheter för bärkraftiga idéer och företag att
utvecklas. Region Gotland arbetar understödjande och främjande för
företagsformen genom att årligen finansiellt bidra till Coompanion Gotlands
verksamhet samt genom sitt delägarskap i Almi Gotland.
Region Gotland bör där det är lämpligt tillämpa det EU- kommissionen kallar
”sociala kriterier och socialt ansvarsfull offentlig upphandling” vid upphandling
av tjänster.
Ansvarsfördelning

-

-

-

-

Region Gotland bidrar till att möjliggöra verksamhet inom
Coompanion Gotland genom årliga finansiella bidrag.
Region Gotland är delägare i Almi Gotland.
Socialnämnden kan vid behov köpa platser för brukare vid
arbetsintegrerande sociala företag.
Serviceförvaltningen ansvarar för att aktivt informera och höja
kunskapen hos arbetsintegrerande sociala företag om upphandling.
Serviceförvaltningen ansvarar för att informera arbetsintegrerande
sociala företag om kommande upphandlingar inom Region Gotland
där det kan vara aktuellt för denna företagstyp att lägga anbud.
Coompanion Gotland deltar i nationella nätverk med fokus på
arbetsintegrerande sociala företag och återrapporterar till
ledningskontoret.
Coompanion Gotland kan erbjuda visst stöd till arbetsintegrerande
sociala företag såsom informationsinsatser inom upphandling och
kvalitetsledningssystem.
Coompanion Gotland erbjuder stöd och information till
konventionella företag som önskar kontraktera arbetsintegrerande
sociala företag som underleverantörer.

Uppföljning

-
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Uppföljning mellan Region Gotland och Coompanion Gotland ska ske
årligen vid ett samråd där ledningskontoret ansvarar för att så sker.
Socialnämnden ansvarar för att följa upp platser för brukare som köpts
av arbetsintegrerande sociala företag.

2 (3)

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/100

Region Gotland

Definition arbetsintegrerande sociala företag

Enligt Sofisam, det vill säga Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan, beskrivs arbetsintegrerande sociala företag som företag som
driver näringsverksamhet, producerar och säljer varor och/eller tjänster, på
följande sätt:
• med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter
att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
• som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat
väl dokumenterat sätt
• som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade
verksamheter
• som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet
Sofisam understryker att i de arbetsintegrerande sociala företagen är de som
arbetar i företaget delaktiga i arbetet. Det är en viktig del i att själv ta ett aktivt
ansvar och ha inflytande över sin utvecklings- eller rehabiliteringsprocess. I alla
arbetsintegrerande sociala företag är det viktigt med delaktigheten kring
arbetets organisering. I många företag, framför allt sociala arbetskooperativ,
innebär delaktigheten dessutom att medarbetarna involveras även i arbetet med
att driva företaget.
I rapporten ”Verksamma strategier för ökat och hållbart arbetsintegrerande
socialt företagande” påtalar Tillväxtverket också att arbetsintegrerande socialt
företag säljer tjänster och/eller varor på marknaden och är organisatoriskt och
juridiskt fristående från den offentliga sektorn. De har också en
arbetsintegrerande funktion genom att de erbjuder platser för rehabilitering
och arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden.
De arbetsintegrerande sociala företagen kan ha olika former. De flesta drivs
som en ekonomisk eller ideell förening och som sociala arbetskooperativ.
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Ärendenr GVN 2014/95

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-04-21

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förutsättningar för ett utökat flyktingmottagande på
Gotland – remissyttrande kring avsiktsförklaring och
kommunikationsplan
RS 2014/148
Förslaget till avsiktsförklaring om asylboende på Gotland har remitterats till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) för yttrande. Nämnden
ombeds att utveckla sin syn på konsekvenser för verksamhet och organisation
utifrån denna. GVN ombeds särskilt att redovisa bedömning av resursbehov
för verksamheten vid flyktingmottagningen1.
Utbildningschefens förslag till beslut



Utbildningschefen föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer positiv till viljan att förstärka
mottagandet och därmed, med vissa påpekanden, bakom den avsiktsförklaring
som tagits fram. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens remissvar kan
sammanfattas på följande sätt:
-

Med ett utökat ansvar måste följa organisatoriska och ekonomiska
förutsättningar.
Med flera aktörer inblandade måste en kartläggning av vem som gör
vad göras och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förordar att en
regionövergripande mottagnings-/integrationsplan tas fram.

Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har genom Kompetenscentrum
Gotlands integrationsenhet sedan 1 januari tagit över socialtjänstens ansvar för
mottagandet och etableringen av nyanlända vuxna med uppehållstillstånd som
valt att kommunplacera sig på Gotland samt kvotflyktingar. Detta remissvar
1
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2014/95

Region Gotland

koncentreras på hur gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter
påverka av att ett asylboende med betydligt större volymer nyanlända än i dag.
Asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd

Nämnden anser att begreppet flyktingar ofta inte används på ett korrekt sätt
och föreslår att man konsekvent använder begreppen asylsökande och
nyanlända för personer med uppehållstilstånd.
Organisatoriska och resursmässiga konsekvenser
Merkostnader för ett ökat mottagande av asylsökande 2015 och framåt

Nedan uppskattade kostnader för Kompetenscentrum Gotland och
Wisbygymnasiet exkluderar bidrag från Migrationsverket samt andra
förekommande statsbidrag. Tabellerna avser ett ökat mottagande från 60 till
250 personer.
Integrationsenheten, tkr
Personalkostnader

Tjänster
3,7

Belopp
1 892

Lokalkostnader, samtalsrum, gemensamma utrymmen

184

Transportkostnader, leasing bil och buss

230

Resekostnader, konferenskostnader för personal

45

Kontorsarbetsplats, tele, material

35

Overheadkostnader

65

Informationsmaterial, annonser, mediakontakter

100

Övrig drift, diverse material, vaktmästeri

160

Totalt
Utbildning i svenska för invandrare (sfi)2, tkr

3,7
Tjänster

2 711
Belopp

Lärare, sfi

3,0

1 534

Specialpedagog

1,0

511

Lärare, SO-ämnen

1,0

511

Studie- och yrkesvägledare

1,0

511

Språkpraktiksamordnare

1,0

511

Lärare, gotlandskurs "Gotlandspaketet"

2,0

1 022

9,0

4 650

12,7

7 361

Övrig drift, läromedel, material, vaktmästeri
Totalt
Totalt Kompetenscentrum Gotland

50

De uppskattningar som är gjorda är beräknade utifrån att 250 personer
kommer att bosätta sig på Gotland efter att ha fått permanent
uppehållstillstånd. I den ekonomiska kalkylen har förvaltningen tagit höjd för
språkträning och andra integrerande insatser (ett Gotlandspaket) under
asyltiden. Ett ökat mottagande av asylsökande kommer också att påverka
gymnasieskolans språkintroduktion (utöver ökningen av ensamkommande
2
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SFI erbjuds personer över 20 år (med personnummer) som är folkbokförda på Gotland.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2014/95

Region Gotland

flyktingbarn), introduktionsprogrammen och på sikt de nationella
programmen.
Samordning och fördelning av ansvar

Utöver att verksamheten ges ekonomiska och organisatoriska förutsättningar
är den viktigaste frågan för GVN och Kompetenscentrum Gotlands
integrationsenhet att det görs en tydlig processkarta över vem som gör vad.
Exempel på en fråga som behöver tydliggöras är vilket samordningsansvar
integrationsenheten har kontra samordningsansvaret som finns på
ledningskontoret. Ett stort ansvar ligger på Arbetsförmedlingen och också här
är det särskilt viktigt att Region Gotlands ansvar i förhållande till
Arbetsförmedlingen blir tydligt.
GVN vill också uppmärksamma Gotlands folkhögskola som en viktig aktör i
mottagandet och integrationsarbetet.
Regionövergripande mottagnings-/integrationsplan

För att ge en helhetsbild av mottagandet och etableringen av nyanlända och
tydliggöra syfte och ansvar mellan olika aktörer och verksamheter inom Region
Gotland förslår GVN att en mottagnings-/integrationsplan upprättas och
fastställs. Förebild för en sådan plan på Gotland kan vara den som upprättats
av Åre kommun.
Synpunkter på avsiktsförklaringen

-

-

-

Begreppet lotsar finns inte längre och bör tas bort.
Det bör framgå tydligt att socialförvaltningen har helhetsansvaret för
ensamkommande barn/ungdomar och integrationsenheten vid
Kompetenscentrum Gotland för personer över 20 år.
Positivt med skrivningen att Migrationsverket kan vara i
Kompetenscentrum Gotlands lokaler, men det måste finnas en
medvetenhet att en tillbyggnad och anpassning till Migrationsverkets
stränga krav kommer att ta tid.
En del av det som är Migrationsverkets ansvar under asyltiden kommer
förmodligen att falla på Kompetenscentrum Gotland3 (utbildning,
erbjuda praktik m.m.) och det är något som förvaltningen tagit höjd för
i sina beräkningar.

Synpunkter på kommunikationsplanen

Kommunikationsplanen siktar in sig på kommunikation om asylmottagandet
och framför allt om de planerade asylboendena på Gotland. Samtidigt saknas
de asylsökande själva som målgrupp för information och kommunikation. Med
3
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Utifrån idén om tidig integration
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2014/95

Region Gotland

avsiktsförklaringen kring ett utökat mottagande av nyanlända kommer också
åtagandet att samordna och översätta samhällsinformation till nyanlända på fler
språk mot bakgrund av att Region Gotland är som myndighet enligt
förvaltningslagen är skyldig att tillhandahålla tillgänglig och begriplig
samhällsinformation. Region Gotlands verksamheter behöver ha en gemensam
strategi i kommunikationen till de asylsökande: ska vi jobba med tryckt
material, uppsökande verksamhet, muntlig kommunikation, vilka språk
behöver vi kommunicera på, vad behöver vi kommunicera osv? Borde det
kanske finnas en samordnande kontaktperson som skulle kunna fungera som
praktiskt stöd och erbjuda kontinuitet i kontakten med de olika myndigheter
som asylsökande och nyanlända kommer i kontakt med? Idag har
integrationsenheten inte de asylsökande som utpekat ansvar. Förslaget till
avsiktsförklaring beskriver att mottagandet av asylsökande ska bygga på tidig
integration och att syftet är att flera ska välja att bosätta sig på Gotland efter
beslut om uppehållstillstånd. Utifrån detta perspektiv blir målgruppen
asylsökande extra viktig som mottagare av kommunikation kring Gotland som
plats att bo och leva på. Det är viktigt att förtydligande vem som bär ansvaret
för denna kommunikation. Ledningskontoret som strategiskt sammanhållande,
inflyttarbyrån (Inspiration Gotland) eller länsstyrelsen som driver portalen
Information Sverige med information om bl.a. hur det svenska samhället
fungerar och de olika kommunerna som plats att leva och bo på? En strategi
för detta och ansvarsfördelning behöver konkretiseras.
Det är överhuvudtaget en brist att ingen prislapp har satts på
kommunikationsarbetet i kommunikationsplanen. Kommande
kommunikationsaktiviteter som annonsering och eventuella attitydkampanjer i
samband med utökat mottagande behöver budgeteras.

Alf Nilsson
Utbildningschef
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark
Karl Risp

Datum 9 februari 2015

Regionstyrelsen

Förutsättningar för ett ökat flyktingmottagande på Gotland
Förslag till beslut

•

Förslaget till avsiktsförklaring om asylboende på Gotland remitteras till barnoch utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälsooch sjukvårdsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden för yttrande.
Samtliga nämnder ombeds att utveckla sin syn på konsekvenser för
verksamhet och organisation. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
ombeds särskilt att redovisa bedömning av resursbehov för verksamheten vid
flyktingmottagningen.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att projektleda det fortsatta planeringsarbetet,
inklusive val av etableringsplatser, inför verkställighet.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att planera och samordna
kommunikationsarbetet med stöd av den kommunikationsstrategi som
utarbetats.

Sammanfattning

Ledningskontoret har i dialog med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen tagit
fram ett förslag till en gemensam avsiktsförklaring som underlag för asylboende och
etablering av nyanlända på Gotland. Avsiktsförklaringen tydliggör inblandade parters
ansvar och åtaganden som en asylboendeverksamhet innebär på Gotland. Vidare
klargör den på vilket sätt parterna kan bidra till att förbättra förutsättningarna för att
fler personer som fått uppehållstillstånd ska välja att varaktigt bosätta sig på Gotland.
Ledningskontoret redogör översiktligt för tänkbara konsekvenser på kortare och
längre sikt. Till avsiktsförklaringen bifogas en förslag till kommunikationsstrategi och
initial aktivitetsplan.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress
12/136 SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Bakgrund

Ledningskontoret har, efter en förstudie om förutsättningarna för ett förstärkt
flyktingmottagande genomförd under 2014, fått i uppdrag att
-

Fullfölja pågående dialog med Migrationsverket för en eventuell gemensam
avsiktsförklaring om asylverksamhet.

-

I samarbete med berörda förvaltningar beskriva förväntade organisatoriska
och resursmässiga konsekvenser av det samlade flyktingmottagandet.

-

Planera för regionstyrelsens dialog med företrädare för myndigheter,
idéburna organisationer och näringsliv. (Rs § 422, 2014-12-17)

Utveckling av flyktingmottagandet på Gotland

Sedan den så kallade etableringsreformen infördes år 2010 har ett förhållandevis litet
antal flyktingar tagits emot på Gotland. Enligt regionens avtal med Länsstyrelsen och
Arbetsförmedlingen ska 30 personer med uppehållstillstånd årligen tas emot efter
anvisning från Af:s bosättningsenhet. Därtill förväntas 30 personer med
uppehållstillstånd flytta till Gotland på eget initiativ. Mottagandet har inte under
något år nått upp till avtalet. Sammantaget har ca 115 nyanlända personer tagits emot
på Gotland sedan 2010 (ensamkommande barn ej inräknade). En tänkbart
bidragande anledning till att Gotland haft svårt att attrahera nyanlända personer är öläget och det faktum att Migrationsverket under lång tid inte bedrivit asylverksamhet
på ön. Vid ett möte som Länsstyrelsen bjöd in till i maj 2014 lyfte regionens politiska
ledning detta förhållande till Migrationsverkets representanter, vilket blev starskottet
för den dialog som startade under hösten samma år.
Vad innebär en avsiktsförklaring

Utgångpunkten är att Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Region Gotland
gemensamt arbetar för att möjliggöra asylverksamhet på Gotland utan att
Migrationsverket upphandlar boendeanläggning. Avsiktsförklaringen syftar till att
tydliggöra inblandade parters ansvar och åtaganden i denna samverkan. Vidare syftar
avsiktsförklaringen till att klargöra på vilket sätt som parterna kan bidra till att
förbättra förutsättningarna för att fler personer som fått uppehållstillstånd ska välja
att varaktigt bosätta sig på Gotland. Avsiktsförklaringen ska utgöra underlag för en
gemensam planering och verkställighet utifrån överenskommen roll- och
ansvarsfördelning. Parterna följer gemensamt upp resultatet av samverkan.
Avsiktsförklaringen föreslås vara giltig fram till och med utgången av 2017.
Vad kan asylverksamhet utifrån avsiktsförklaringen innebära för Region Gotlands
verksamheter

Ledningskontoret har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen,
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med bedömningar av
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vad ett asylboende enligt avsiktsförklaringen skulle kunna innebära för
förvaltningarnas verksamhet. I detta arbete har även sakkunnig i migrations- och
integrationsfrågor samt ekonom från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
deltagit. Kontakt har även tagits med Migrationsverkets ansvarige för
ersättningsfrågor. Ledningskontoret har även tagit del av en nationell pilotstudie av
kommunernas kostnader och erättningar för asylsökande (GDA 41/2013, rapport
2014-09-24, Migrationsverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting).
Asylboende, påverkan på regionens kärnverksamheter på kort sikt

Eftersom det i dagsläget inte går att säkert bedöma hur många asylsökande som
faktiskt skulle komma till Gotland har ledningskontoret i samråd med förvaltningarna
och SKL bedömt att det inte är rättvisande att redovisa ett kostnadsnetto efter
avdrag för de statliga ersättningar som finns för asylsökande. Förutom att vi inte idag
kan säga exakt hur många platser som faktiskt skulle kunna tas fram, vet vi inte vilka
personer som skulle komma. Nationalitet, ålder, familjesammansättning, hälsa,
utbildnings- och yrkesbakgrund är andra exempel på förhållanden av betydelse för
vad asylboende i slutändan innebär för verksamheter som förskola, skola, vård och
socialtjänst.
Ytterligare en osäkerhetsfaktor är det statliga asylersättningssystemet. SKL och
Migrationsverket har tillsammans under 2014 genomfört en pilotstudie för att belysa
primärkommunala kostnader i relation till statliga ersättningar för asylboende.
Underlaget är analyser i fem kommuner av olika storlek, alla med erfarenhet av
asylboende i kommunen. Sammanfattningsvis visar studien att det statliga
asylersättningssystemet är komplicerat och att kommuner därav missar att söka
ersättningar man varit berättigad att söka. Rapporten visar också att det är otydligt
vilka kostnader de statliga ersättningarna faktiskt avser att täcka och att
schablonersättningar inte alltid täcker de faktiska kostnaderna. Enligt studien täcks
kostnaderna för asylsökande barn i förskola med ca 60 – 80 procent av faktisk
kostnad i de undersökta kommunerna. Kostnaden för barn i förskoleklass täcks
enligt samma rapport med 55 – 95 procent. Grundskola täcks till ca 80 procent, med
undantag för modersmålsträning och extrakostnader för elevhälsan. Gymnasieskolan
bedöms få 87 procent kostnadstäckning, exklusive moderssmålsträning och
extrakostnader i elevhälsan.
Några exempel på kostnader som inte täcks av ersättningarna lämnas här.
- Förskola för barn under 3 år och för tid utöver 525 tim/år (drygt 13 tim/vecka
räknat på 40 veckor/år). Barn till asylsökande har rätt till förskola utifrån sina
individuella behov. Erfarenheten visar att det ofta innebär en omfattning som inte
täcks av ersättningarna.
- Skolbarnsomsorg ingår överhuvudtaget inte i ersättningssystemet. Barn till
asylsökande har samma rätt till skolbarnsomsorg som andra barn, utifrån sina egna
behov.
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- Om ett barn till asylsökande behöver placeras utanför det egna hemmet ersätts den
faktiska vårdkostnaden. Däremot inte kostnad för utredning, tolk och översättning.
- Kostnader för att bygga upp en effektiv ekonomiadminstration i syfte att
kommunen/landstinget ska kunna söka och rekvirera de ersättningar man har
möjlighet till, täcks inte in av asylersättningen. Med tanke på att ersättningssytemet är
omvittnat komplicerat och att flera ersättningar söks i efterhand (exempelvis
kostnadskrävande sjukvård som överstiger 100 000 kr för en person) visar
erfarenheten att en specialistfunktion bör inrättas och verksamhetssystem anpassas.
- Kompetensförsörjning, t ex rekrytering av medarbetare med kompetens i
migrations- och integrationsfrågor samt fortbildning.
Asylboende, betydelse för regional utveckling på längre sikt

Även om mottagande av asylsökande i grunden är ett solidariskt ställningstagande
byggt på en humanistisk grundsyn och bygger på internationella konventioner, är det
rimligt att också se de långsiktiga utvecklingsmöjligheter det kan innebära.
Gotland eftersträvar en ökande befolkning. Enligt strategisk plan och budget 2015 –
2017 förväntas andelen personer i yrkesaktiv ålder minska medan andelen i icke
yrkesaktiv ålder förväntas öka. Bland de personer som söker asyl i Sverige är andelen
i yrkesaktiv ålder betydligt större. Förslaget till avsiktsförklaring utgår ifrån att
asylboende på Gotland ska bygga på tidig integration, i syfte att flera ska välja att
bosätta sig här efter beslut om uppehållstillstånd. Därmed skulle asylverksamheten
långsiktigt kunna bidra till en önskad befolkningsutveckling.
Med tanke på den demografiska utvecklingen med en stigande andel äldre ökar
behovet av att rekrytera medarbetare, inte minst i Region Gotlands egna
verksamheter. Inom vård och omsorg är invandrare idag en betydande del av
arbetskraften. Nationellt anger Arena för Tillväxt att var femte anställd inom vård
och omsorg är utlandsfödd. Kan asylverksamhet, i kombination med utvecklat tidigt
integrerande arbetssätt, långsiktigt öka möjligheterna att rekytera medarbetare
exempelvis till vården även på Gotland?
Arena för Tillväxt refererar i en rapport ”Ny i Sverige – vad kan jag bidra med?”
(2014) forskning som visar ett samband mellan mångkultur och innovation.
Problemlösning och kreativitet handlar om att tänka på ett sätt som avviker från det
invanda, att komma på idéer och lösningar som ingen tidigare gjort. Om en
arbetsgrupp består av människor som är olika i termer av etnisk tillhörighet, kön eller
sexuell läggning ökar också möjligheterna att gruppen är nytänkande och producerar
sådana lösningar. Notabelt är att andelen företagare är högre bland utlandsfödda än
bland inrikes födda enligt samma rapport.

GVN 2015-04-29
15/136

4 (5)

Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2014/148

Bedömning

Ledningskontoret bedömer i samarbete med berörda förvaltningar att förslaget till
avsiktsförklaring bör remitteras till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och
tekniska nämnden för yttrande. Nämnderna bör ges möjlighet att belysa tänkbara
konsekvenser för den egna kärnverksamheten, såväl utmaningar som möjligheter.
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gäller dessutom särskilt att
flyktingmottagningen kommer att påverkas på kort sikt genom idén om
myndighetssamverkan för tidig integration, samt på något längre sikt om antalet
personer med uppehållstillstånd som bosätter sig på Gotland ökar till följd av
asylboende på ön.
Ledningskontoret rekommenderar att arbetet med att identifiera lämpliga fastigheter,
bedöma investeringsbehov, ta fram förslag till ekonomiadministrativ funktion och
samordna fortsatt intern och extern kommunikation bör fortgå under remisstiden.
Planeringsarbetet bör ske i projektform och i samarbete med Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen. Resultatet av detta planeringsarbete ska, under förutsättning av
regionfullmäktiges beslut, bidra till en effektiv verkställighet.
Konsekvenser för pojkar och flickor

Barn är på många sätt de allra mest utsatta i krig och konflikter. Gotland kan bidra till
att erbjuda en trygg miljö, med ett integrerande arbetssätt för flickor och pojkar som
flytt från svåra förhållanden. Det innebär att en av grundläggande artiklarna i FN:s
konvention om barnets rättigheter tillämpas. Det är artikel 6 - rätten till liv,
överlevnad och utveckling.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 Förslag till avsiktförklaring
Bilaga 2 Förslag till kommunikationsstrategi samt påbörjad
aktivitetsplan

Exp till:
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Ledningskontoret

Datum 8 april 2015

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av
flyktingar på Gotland
1. Parter

Migrationsverket
Adress: Migrationsverket, 601 70 Norrköping
Organisationsnummer: 202100-2163
Arbetsförmedlingen
Adress: Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm
Organisationsnummer: 202100-2114
Region Gotland
Adress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Organisationsnummer: 212000-0803
2. Bakgrund

Sedan sommaren 2014 har Region Gotland och Migrationsverket fört en dialog
om att tillsammans i ett pilotprojekt skapa boenden för asylsökande som väntar på
beslut på sin asylansökan. Dialogen har också berört Region Gotlands önskemål
och det gotländska samhällets förutsättningar för att öka mottagandet av
nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd och bli en mera attraktiv
plats för varaktig bosättning.
Regionstyrelsen på Gotland har uttryckt en vilja att förstärka mottagandet av
nyanlända personer på Gotland och ledningskontoret lade i april 2014 fram en
förstudie som syftar till att ge underlag till en regional strategi för ett förstärkt
flyktingmottagande. Strategin ska utgå från ett solidariskt ställningstagande för
personer som tvingas lämna sina hemländer samtidigt som den öppnar nya
möjligheter att bidra till Gotlands utveckling.
Migrationsverkets långsiktiga kapacitetsplanering är baserad på prognoser. Behovet
av boendeplatser kommer vara stort under perioden 2015-2017. Allt fler
asylsökande väljer att bo i boende som anvisas av Migrationsverket. Stora krav
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ställs på arbetet att tillhandahålla nya boendeplatser. Det höga antalet asylsökande
har till största delen anvisats boende i tillfälliga boendelösningar (ABT) som
upphandlats. I nuläget utgör antalet upphandlade ABT-platser en för hög andel av
det totala antalet boendeplatser. Ambitionen är att under perioden 2015-2017 öka
andelen boendeplatser i egen regi för att minska behovet av upphandlade platser.
Etableringen på Gotland är en del i det arbetet.
En målsättning är att fler personer med permanenta uppehållstillstånd ska kunna
lämna mottagningssystemet snabbare och att behovet av tillfälliga boendeplatser
successivt minskar. Nyetablering av asylboende genom hyresavtal med Region
Gotland ska också ge förutsättningar för ett boende med god kvalitet som är
anpassat efter de boendes behov.
Ett annat mål med etableringen på Gotland är att utveckla en
myndighetssamverkan. Genom samlokalisering och mötesplatser för de
asylsökande kan en god service förenkla myndighetskontakter och gynna en
etablering som leder fram till försörjning.
Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringen på arbetsmarknaden
för vissa nyanlända invandrare som beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till
grund för folkbokföring. I arbetet ska Arbetsförmedlingen vara stödjande och
pådrivande i förhållande till andra parter. Nyanlända invandrares etablering
underlättas om myndigheter och kommuner samverkar. En väl fungerande
samverkan bidrar till att samhällets resurser används där de gör störst nytta. Den
samverkan som har etablerats mellan Region Gotland, Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen inför Migrationsverkets etablering av boenden för
asylsökande på Gotland skapar goda förutsättningar för nyanlända invandrares
etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.
Därtill har Arbetsförmedlingen ett uppdrag att vid behov anvisa nyanlända
invandrare som har rätt till en etableringsplan, samt övriga personer som ingår i
samma hushåll, en plats för bosättning i en kommun. Arbetet med att anvisa
nyanlända en plats för bosättning utgår från överenskommelser som kommuner
träffar med länsstyrelser. De överenskommelser som finns idag motsvarar dock
inte det nationella mottagningsbehovet. Arbetsförmedlingen ser därför positivt på
det initiativ som har tagits av Region Gotland för att förstärka kommunens
beredskap och kapacitet för mottagande av nyanlända invandrare.
3. Syfte

Avsiktsförklaringen syftar till att tydliggöra inblandade parters ansvar och
åtaganden som en asylboendeverksamhet på Gotland innebär. Vidare syftar
avsiktsförklaringen till att klargöra på vilket sätt som parterna kan bidra till att
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förbättra förutsättningarna för att fler personer som fått uppehållstillstånd ska
välja att varaktigt bosätta sig på Gotland.
4. Ansvarsfördelning
Migrationsverkets ansvar

Migrationsverkets ansvar för asylsökande med flera styrs av ett stort antal lagar och
förordningar. De viktigaste som reglerar ansvarförhållandet mot kommuner och
landsting är:
 lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.( LMA) reglerar
Migrationsverkets ansvar och de rättigheter som asylsökande har.
 förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. reglerar
statliga ersättningarna till kommuner och landsting.
 lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
 förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till
asylsökande
 förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.
 förordningen (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för
invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets
anläggningsboenden (sfi-förordningen).
I dessa lagar och förordningar klargörs att Migrationsverket:
 prövar asylansökningar
 har ansvar för att tillhandahålla kost och logi för asylsökande som behöver
det
 bosätter de som inte har rätt till etableringsplan
 beslutar om ekonomiska ersättningar till asylsökande Bistånd enligt LMA
lämnas i form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag
 ansvarar för förvarsverksamheten
 bistår vid återvändande till hemlandet
 beslutar om transfereringar av statliga ersättningar till kommuner och
landsting
Arbetsförmedlingens ansvar

Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringen på arbetsmarknaden
för vissa nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till
grund för folkbokföring. Arbetsförmedlingens ansvar i arbetet regleras i ett flertal
lagar och förordningar. De mest centrala är:
 lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
 förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare
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förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända
invandrare
förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare

I dessa lagar och förordningar klargörs att Arbetsförmedlingen:


har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna



ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter



ansvarar för att genomföra etableringssamtal med personen snarast möjligt
efter att denne har beviljats uppehållstillstånd



ansvarar för att vid behov anvisa nyanlända invandrare som har rätt till en
etableringsplan, samt övriga personer som ingår i samma hushåll, en plats för
bosättning i en kommun



ansvarar för upprättande av etableringsplan när den nyanlände har tagits
emot för bosättning i en kommun eller senast ett år efter personen
folkbokfört sig i en kommun



beslutar om etableringsersättning



ska tillhandahålla ett valfrihetssystem där den nyanlände arbetssökande
inom ramen för sin etableringsplan ska kunna välja en etableringslots



fastställer länstal efter samråd med Migrationsverket och länsstyrelserna.
Länstalen är en länsvis fördelning av landets totala mottagningsbehov och
utgår från Migrationsverkets prognoser.

Region Gotlands ansvar för personer som ansökt om uppehållstillstånd

Under perioden som nyanlända personer väntar på beslut om uppehållstillstånd
ansvarar Region Gotland som huvudman för hälso- och sjukvården enligt lag (2008:
344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. för:


att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård som inte kan anstå åt personer
äldre än 18 år



att till personer yngre än 18 år erbjuda hälso- och sjukvård vård samt
tandvård i samma omfattning som erbjuds till andra som är bosatta på
Gotland.

Enligt Skollag (2010:800) erbjuder Region Gotland förskola, barnomsorg och
skola för nyanlända barn och ungdomar under perioden som de väntar på beslut
om uppehållstillstånd.
Inom socialtjänstens verksamhetsområden (individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättningar)kan insatser
för asylsökande bli aktuella utifrån en individuell bedömning.
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Region Gotlands ansvar för personer som fått uppehållstillstånd

Efter det att personer fått sitt permanenta uppehållstillstånd har de samma
rättigheter och skyldigheter som alla andra som bor på Gotland. Utöver detta
ansvarar Region Gotland för vissa delar enligt lag (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Ansvaret gäller bland annat att:


erbjuda nyanlända samhällsorientering när de påbörjat sin etableringsplan



samverkan med Arbetsförmedlingen och den nyanlända bidra till att utforma
en etableringsplan när personen tagits emot för bosättning i kommunen eller
varit folkbokförd i kommunen i ett år.



erbjuda Svenska För Invandrare (SFI) för personer med uppehållstillstånd

Vidare har Region Gotland ansvar för att till personer som fått permanent
uppehållstillstånd och bosätter sig eller anvisas till kommunen att:


vid behov erbjuda praktisk hjälp i samband med bosättningen



medverka till att den nyanlände kan söka hemutrustningslån från CSN



under vissa förutsättningar betala ut ett kompletterande försörjningsstöd

5. Ambition

Genom en nära samverkan mellan Region Gotland, Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen är ambitionen att minska tiden det tar för en nyanländ att
etablera sig i det gotländska samhället och på arbetsmarknaden. Parterna har för
avsikt att aktivt samverka med det gotländska civilsamhället, ideella organisationer
och näringsliv för att skapa bra förutsättningar att etablera sig på Gotland.
Vidare syftar denna samverkan till att etablera asylboende med 250 platser fördelat
på minst tre orter på Gotland i bostäder med möjlighet till självhushåll. Därmed
stärks förutsättningarna för Gotland att ta emot nyanlända i enlighet med
länstalet. Boendena förläggs till geografiskt lämpliga platser med tillgång till
allmänna kommunikationer. Det praktiska arbetet med att identifiera lokaler
startar efter att regionstyrelsen behandlat ärendet under februari 2015. Arbetet
med att anpassa lokaler påbörjas efter att parterna har undertecknat
avsiktsförklaringen. Inriktningen är att de första personerna ska kunna flytta in
under 2015. En samverkansgrupp med representanter för parterna ansvarar för
samordnad planering och rapporterar till respektive huvudman.
Region Gotland åtar sig att tillsammans med Migrationsverket identifiera lämpliga
fastigheter och att vara hyresvärd för Migrationsverket som hyr lokalerna av
regionen. Regionen ansvarar för eventuell anpassning av lokalerna utifrån
Migrationsverkets krav på asylboende. Hyran som Migrationsverket betalar ger
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kostnadstäckning för investeringar som görs av fastighetsägaren eller Region
Gotland för att lokalerna ska tillgodose Migrationsverkets krav. Region Gotland
ansvarar även för lokaler i Visby som möjliggör samverkande
myndighetskontakter för att underlätta för de personer som söker asyl
(Kompetenscentrum). Det betyder att såväl Migrationsverkets handläggare som
Arbetsförmedlare finns tillgängliga i Kompetenscentrums lokaler vid vissa tider. I
lokalerna ska det finnas möjlighet till videosamtal, utbildningstillfällen och rum för
fysiska möten. De kostnader som är förknippade med en ombyggnation av
befintliga lokaler för att möta de behov som Migrationsverket har kommer att
täckas av Migrationsverket.
Migrationsverket hyr lokaler för asylboende av Region Gotland och ansvarar för den
dagliga driften av verksamheten. I detta ingår en första kartläggning av de
asylsökandes utbildnings- och yrkesbakgrund, introduktion om rättigheter och
skyldigheter och om det svenska samhället. Migrationsverket ansvarar för att
erbjuda organiserad sysselsättning, exempelvis språkstöd och arbetspraktik under
asyltiden. Migrationsverket ansvarar för dagersättning och särskilda ekonomiska
bidrag till de personer som är inskrivna vid asylboendet.
Utifrån den gemensamma avsiktsförklaringen har Migrationsverket inte för avsikt
att teckna avtal med andra hyresvärdar eller upphandla asylboende på Gotland.
Migrationsverket planerar inte heller att upprätta en mottagningsenhet på Gotland
utan kartläggning och utredning utgår från sådan enhet på fastlandet.
Arbetsförmedlingen ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra
berörda parter i arbetet med nyanländas etablering. Det innebär bland annat att
Arbetsförmedlingen kommer att vara sammankallande och ta initiativ till att en
lokal överenskommelse upprättas. Den lokala överenskommelsen ska tydliggöra
uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan Arbetsförmedlingen och
Region Gotland samt andra myndigheter och organisationer som
Försäkringskassan, Migrationsverket och hur samverkan kan ske med idéburna
organisationer. Arbetsförmedlingen ansvarar för uppföljning och revidering av
överenskommelsen tillsammans med övriga parter som ingår i den.
Vidare ansvarar Arbetsförmedlingen för att genomföra etableringssamtal för de
personer som beviljas uppehållstillstånd och upprätta etableringsplan för de
personer som har rätt till en sådan. Genom samverkan med övriga parter kan
Arbetsförmedlingen bidra till effektivare stöd till nyanlända invandrare.
Arbetsförmedlingen ansvarar för att erbjuda arbetsförberedande insatser inom
etableringsplanen. De arbetsförberedande insatserna kan dels vara insatser som
Arbetsförmedlingen erbjuder via arbetsmarknadspolitiska program och dels
insatser som ingår i Arbetsförmedlingens tjänster. Insatserna kan också vara
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sådana som erbjuds av kommuner, landsting och idéburna organisationer såsom
kommunal vuxenutbildning, hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter,
friskvårdsaktiviteter, sociala aktiviteter och föreningsaktiviteter.
Arbetsförberedande insatser kan även vara medicinsk rehabilitering via hälso- och
sjukvården eller social rehabilitering via kommunen. Lotsens arbete är ett annat
exempel på en arbetsförberedande aktivitet.
Arbetsförmedlingen ansvarar vidare för att anvisa nyanlända invandrare som har
rätt till en etableringsplan, samt övriga personer som ingår i samma hushåll, en
plats för bosättning i en kommun. Arbetsförmedlingen avser att, i samverkan med
Region Gotland och Migrationsverket, så långt det är möjligt anvisa de personer
som beviljas uppehållstillstånd på Gotland bosättning i kommunen.
6. Giltighetstid och uppföljning

Denna avsiktsförklaring gäller till och med utgången av 2017. Mottagandet följs
årligen upp av den gemensamma planeringsgruppen och rapporteras i respektive
huvudmans verksamhetssystem.
Parterna ser det som önskvärt och föreslår att en vetenskaplig utvärdering av
etableringen görs. Form och innehåll kommer att tas fram i dialog efter det att
formella beslut fattas för att etablera asylboende på Gotland.

Visby, den
Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar av vilka parterna tagit var
sitt.

__________________________________________
Migrationsverket
__________________________________________
Arbetsförmedlingen

__________________________________________
Region Gotland
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Ärendenr RS 2014/148

Ledningskontoret

Handlingstyp Bilaga 2
Datum 8 april 2015

Regionstyrelsen

Kommunikationsstrategi – asylverksamhet på Gotland
Bakgrund

Sedan i höstas har Region Gotland och Migrationsverket fört en dialog om att
skapa boenden på Gotland för människor som väntar på beslut kring sin
asylansökan.
Över 50 miljoner människor befinner sig på flykt från sina hem, vilket är den
högsta siffran sedan andra världskriget.
I dialog med Migrationsverket arbetar Region Gotland nu för att kunna skapa
asylboenden på Gotland inom kort.

Huvudbudskap

Det primära motivet är humanitärt. Sverige är idag ett föredöme i EU när det
gäller att ta emot asylsökande.
På Gotland råder enighet mellan de politiska blocken kring att fler människor
ska få möjlighet att få en fristad här.
Vi behöver också bli fler människor på Gotland. Gotland har, liksom övriga
Sverige, en allt äldre befolkning medan de människor som kommer hit till
övervägande delen är unga.
Gotland har potential och erfarenhet när det gäller att välkomna och ta emot
människor på flykt. Gotland har även behov av ökad mångfald för att
utvecklas. För att lyckas måste de krafter i samhället som vill och kan bidra till
att de här personerna känner sig välkomna och snabbt bli en del av det
gotländska samhället, mobiliseras.

Besöksadress Visborgsallén 19
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Region Gotland

Region Gotland kan och vill bidra genom att:
- I samarbete med Migrationsverket möjliggöra asylboende på minst tre
platser utanför Visby.
- Skapa förutsättningar för de krafter i samhället som vill och kan bidra
till integrationsarbetet.
- Ta ansvar för det interna utvecklingsarbetet inom Region Gotland för
att möta de utmaningar som verksamheterna kommer att möta.

Ledord i kommunikationen

Proaktiv, öppen och transparent.
Dialog.
Faktabaserad och saklig.
Engagerad.
Rätt kommunikation till rätt målgrupp i rätt tid.

Kommunikationsmål och målgrupper

Allmänheten på Gotland ska få och ha tillgång till information om vad som
händer, ha möjlighet att inhämta kunskap och ha kännedom om den politiska
viljan. Det ska finnas möjlighet att ställa frågor och få svar.
Särskilt berörd allmänhet ska engageras, ges möjlighet att föra fördjupade
samtal och få fördjupad information om vad som planeras.
Berörda organisationer, nätverk och myndigheter ska ges möjlighet att
föra en fördjupad dialog och delta i kommunikationsarbetet.
Berörda förvaltningar och verksamheter ska ges kunskap och
förutsättningar att vara en integrerad del av kommunikationsflödet.

Avsändare

Region Gotlands ledande politiker. Det är av yttersta vikt att ledande
företrädare för den politiska ledningen tar en tydlig roll som kommunikatörer
av de övergripande intentionerna.
Region Gotlands tjänstemän med ansvar för övergripande samordning.
Under processens gång kommer fler och olika chefer samt
verksamhetsföreträdare att ha en roll som avsändare i kommunikationen.
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Kanaler

Kommunikationen ska ske i för ändamålet lämpliga kanaler, där målgruppen
finns. För dialogen krävs de personliga mötena, inbjudan till samtal, möjlighet
att ställa och få svar på frågor via gotland.se, sociala medier, e-post etc.
Viktiga kanaler är även lokalmedia.
Kommunikativa utmaningar

Brist på samordning.
Osäkert opinionsläge.
Otakt i kommunikationen.

Aktiviteter 2015

Till denna kommunikationsstrategi hör en aktivitetsplan som påbörjats men
som måste utvecklas i takt med att den fortsatta processen med tidplan
utarbetas. Ledningskontoret har ansvaret att organisera en projektorganisation
där ansvaret för att utveckla och genomföra aktiviteter kommer att ligga.
En förutsättning för framgång är kontinuerliga resurser på
kommunikationsinsatser. Beredskap för att lägga till och dra ifrån aktiviteter
måste finnas. Aktivitetsplanen måste i högsta grad vara långsiktig och
situationsanpassad.
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Aktiviteter med tidplan våren 2015

Vad görs när och för vilken målgrupp
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Vad

När

Målgrupp

Puff gotlande.se och FB
Väcka intresse

v5,v6

Allmänhet

Informations- och
arbetsmöte m. SKL
Ge kunskap

28/1

Nyckelpersoner i förvaltningarna

Artikel lokalmedia
Ge kunskap, motivera.

1/2

Allmänhet

Dialogmöte
Sätta igång goda krafter.

3/2

Organisationer, nätverk och
myndigheter

Webbsändning
Ge kunskap, motivera.

3/2-

Allmänhet

Hemsida gotland.se
Ge kunskap, motivera,
informera om kontaktvägar

3/2-

Allmänhet

Temadag
Identifiera kunskaps- och
utvecklingsbehov

13/2

Barnnätverket

4 (4)

Integrationsplan 2014
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fakta

Fakta kring flyktingmottagandet i Jämtland
Andelen utlandsfödda i Jämtland är låg i jämförelse med riket. Endast 6,6% i Jämtland är utrikesfödda mot
15,1% i riket. För Åre är siffran 2011 7,7% kvinnor födda i annat land och 6,1% män.
Jämtlands län behöver fler innevånare. Vi är ett glest befolkat län som i perioder tappat i befolkning sedan
1950-talet. För en positiv utveckling av länet behöver vi bli fler som kan vara del av arbetskraften och samhällslivet. Länets regionala utvecklingsstrategi pekar särskilt på att det är viktigt att utveckla etableringen
och integrationen för nyanlända invandrare.
Befolkningssammansättningen skiljer sig från övriga riket. Vi är färre i åldersintervallen 25-45 år och fler
äldre än i riket. Färre som ska försörja fler med andra ord. Här ser vi ett behov av inflyttning av människor i
arbetsför ålder.

Bakgrund
Människan har i alla tider flyttat. Världsläget 2014 gör att många människor lever på flykt. 2013 var 10,4
miljoner människor på flykt i världen. (källa: UNHCR).
Läget i Syrien har under 2013 förvärrats ytterligare. 2 miljoner människor har lämnat sina hem. En miljon
av dessa är barn. En större andel kvotflyktingar väntas under 2014 komma från Syrien. Man räknar med
närmare 600 personer i denna grupp (källa: Migrationsverket).
Världsläget påverkar Sverige, Jämtland och Åre kommun. För 2014 är prognosen 54 000 asylsökande
till Sverige. Det är de högsta talen vi haft sedan mitten på 90-talet då krisen på Balkan gjorde att många
människor tvingades fly. Ett ökande antal ensamkommande flyktingbarn kommer också ställa krav på kommunernas beredskap att bereda platser för barn som behöver en nystart i livet. Just nu finns ca 9000 barn
med uppehållstillstånd kvar i Migrationsverkets boenden i väntan på kommunplacering.
2013 har vi välkomnat 87 flyktingar till våran kommun. Inför 2014 har Länsstyrelsen föreslagit att vi ska
höja vårt mottagande till 80 flyktingar, vilket kommunstyrelsen har sagt ja till.
I Åre kommun har vi traditionellt tagit emot en stor andel kvotflyktingar. Det betyder att de har fått flyktingstatus av FN, ofta i något flyktingläger utomlands. Det kan också vara familjer på flykt undan politisk
eller religiös förföljelse. Sverige tar varje år emot ca 1900 kvotflyktingar. Av dessa blir ett antal placerade
i Åre kommun. De kommer direkt från utlandet och har redan på plats fått information om Sverige och uppehållstillstånd. De kommer till flygplatsen i Östersund med en resväska och ska starta ett nytt liv här. Där
börjar Åre kommuns integrationsarbete.
Anläggningsboende är ett boende som Migrationsverket erbjuder för asylsökande. När man får besked om
asyl i Sverige skrivs man in på arbetsförmedlingen, vars bosättningsenhet tittar på hur personen så snabbt
som möjligt ska komma ut i arbete. Ibland erbjuds personen/familjen bosättning i Åre kommun. Personen
har rätt att tacka nej till detta, men får då ordna med boende själv.
Några av de som kommer är under 18 år och utan föräldrar. De placeras, enligt socialtjänstlagen, antingen
i familjehem eller på Glimten som är kommunens HVB-hem.
Om fortsatt vårdbehov finns efter det att ett barn fyllt 18, finns möjlighet att ingå i kommunens 18-21 verksamhet, som har sitt kontor på biografen i Järpen.
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Inom ramen för arbetet med nyanlända har vi en rad aktörer som behöver samarbeta kring individen på
smidigast tänkbara sätt, bland annat:

Migrationsverket som är hu-

Landstinget som gör

vudansvarig för asylprocesser
och boenden för asylsökanden
samt placering av kvotflyktingar.

initial hälsokontroll av
alla nyanlända.

Arbetsförmedlingen

Länsstyrelsen som har
samordningsansvar för
flyktingfrågor i länet.

som är huvudansvarig
för flyktingarna sedan
2010 års reform.

Regionförbundet Jämtland som har
en samordnande funktion i länet, driver
kommungemensamma frågor.
Åre kommun

Syfte

•
•
•
•
•
•

Barnomsorg
Skola
Socialtjänsten, IFO.
Arbetsmarknadsenheten.
Kultur och Fritid.
Frivilligorganisationerna.

Det är viktigt att ha en röd tråd i integrationsarbetet och som även finns i
kommunens arbete som helhet. Eftersom reell integration bara kan uppnås
genom att hela samhället på alla nivåer genomsyras av samma strävan är
det viktigt att ha en gemensam övergripande plan att hålla sig till. Verksamhetsövergripande förståelse är absolut nödvändigt för att nå ett gott resultat. En viktig faktor för att nå integrationsmålen är att vi alla i kommunen
känner en delaktighet och ansvar för integrering av nya kommunmedborgare, oavsett om de flyttar hit från Stockholm, Trondheim eller Mogadishu.
Integrationsplanen ska också gälla som vägledande information för kommunmedborgarna.

"Eftersom reell integration bara
kan uppnås genom att hela samhället på alla nivåer genomsyras
av samma strävan är det viktigt
att ha en gemensam övergripande plan att hålla sig till."

Mål
Mål med integrationsplanen är att:

•
•
•

Ge en god överblick hur integrationsarbetet är organiserat i Åre kommun
Ökad förståelse för flyktingmottagandet i stort
Beskriva hur vår integrationsplan kan bidra till att våra nyanlända får ett bra mottagande med en
introduktion grundad på individens kompetens, behov och förutsättningar
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Målet med integrationsarbetet är att:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ge nyanlända en bra start på sin tillvaro i Åre kommun, där man får en introduktion till boende, orten
och de myndigheter och personer som verkar där.
Bidra till skapandet av trygghet, framtidstro och en meningsfull tillvaro i kommunen. Bidra till att
många av de nyanlända vill bo kvar i kommunen.
Göra Åre kommun till en attraktiv hemkommun för nya kommunmedborgare.
Ge människor förutsättningar för att försörja sig och förverkliga sina livsmål.
Eftersträva kulturell mångfald, genom att ge människor lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk
och kulturell bakgrund.
Uppmuntra till aktivt deltagande i föreningsliv och samhällsliv. Bidra till att skapa möten mellan
människor.
Motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering.
Ge våra nyanlända de rätta verktygen med målet att de ska bli självförsörjande inom etableringsperioden genom att vara flexibla och tillsammans med arbetsförmedlingen och övriga aktörer hitta de
individuella insatser som ger bäst resultat.
Inom ramen för integrationsservice, SFI och Samhällsorienteringens arbete ge förståelse för hur det
svenska samhället är uppbyggt. Förståelse bidrar till makt över sin egen situation. Vi jobbar alla med
KASAM- begreppet (KänslaAvSAManhang)

Integrationsorganisation i Åre
Vi har en organisation som går under namnet integration och består av:
Integrationsservice
Ensamkommande
flyktingbarn

Svenska för
invandrare (SFI)

Samhällsorientering (SO)

Barnintroduktion
Projekten

VIS, FÅKUS, Etableringskoordinator

Beskrivning av enheterna
Integrationsservice
Integrationsservice är den enhet som möter flyktingarna på flygplatsen. Vi ser till att den första tiden i kommunen blir välkomnande. Det handlar om att bistå med stöd i att handla möbler, husgeråd, kläder och allt
annat som är nödvändigt för en tillvaro i Sverige. Vi ordnar med en första bostad. Den första tiden guidas de
nyanlända i kommunen och får information kring Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SFI, barnomsorg
och skola med fler. Vi är spindeln i nätet under de första 24 månaderna i kommunen. Tillsammans med
arbetsförmedlingen kartläggs varje individ och en etableringsplan upprättas.
Integrationsservice hjälper också till med att boka tider för inskrivning på arbetsförmedlingen, SFI, förskola
och skola samt hälsocentralen.
Enheten har uppsökande verksamhet i form av kontinuerliga besök i hemmen och på SFI. Två dagar i
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veckan finns öppen mottagning dit man kan komma med brev, räkningar och annat man kan behöva fråga
om. Det finns också möjlighet att boka tid för enskilda samtal med tolk.

Ensamkommande flyktingbarn
Glimten
Glimten är ett HVB-hem (Hem för Vård eller Boende) för ensamkommande flyktingungdomar. På Glimten bor
ensamkommande barn och ungdomar som är 14-17 år. Arbetet på Glimten bedrivs på uppdrag av Migrationsverket. Ungdomarna är placerade på Glimten av socialtjänsten som också utreder deras behov. Utifrån
de behov som den enskilde har görs en vårdplan och en genomförandeplan som regelbundet följs upp och
revideras vid behov.
Boendet ligger i Järpen och där finns platser för både pojkar och flickor. Ungdomarna är kvar tills de är 18
år. Vistelsetiden kan variera från några månader upp till flera år. Boendet är bemannat dygnet runt. Ungdomarna får hjälp med till exempel läxläsning, att lära sig laga mat och i kontakten med föreningar med mera.
I början används språktolk i samtalen men efterhand kan det övergå till svenska. I anslutning till boendet
finns det träningslägenheter. Dit flyttar ungdomarna när de bedöms vara mogna för det men har fortsatt
stöd från Glimtens personal.
Alla barn som kommer till kommunen får en god man, vars uppdrag är att företräda barnen juridiskt samt
ansvara för barnens ekonomi. Gode männen övergår när barnen får uppehållstillstånd till så kallad särskild
förordnad vårdnadshavare.
18-21
Om fortsatt vårdbehov finns efter det att ett barn fyllt 18, finns möjlighet att ingå i kommunens 18-21 verksamhet, som har sitt kontor på biografen i Järpen.
IFO beslutar om placering i verksamheten 18-21 och ansvarar för individuell plan för varje ungdom. Enheten
ensamkommande flyktingbarn har anställda som ser till att planen utförs och fö

SFI
Svenskundervisning för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket för den som inte har
svenska som modersmål. Här går både flyktingar och andra utomnordiska kommuninvånare. SFI är en
mycket viktig del av integrationsarbetet eftersom det faktiskt är lärarna på SFI som träffar flyktingarna mest
i tid räknat. Lärarna får en viktig roll i arbetet med att förkorta tiden mellan ankomst och egen försörjning.
Utbildningen är uppdelad i fyra kurser (A, B, C och D). Kurserna är anpassade till bakgrund, nuvarande
behov och situation och studiemål. SFI har undervisning i Åre på kvällstid och Järpen på dagtid. Undervisningen är gratis med intag under hela året. Verksamheten pågår hela året utom under fyra veckor i juli då
det är stängt för semester.

Samhällsorientering
Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds minst 60 timmar samhällsorientering. Syftet
med samhällsorienteringen är att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Målen
är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska
värderingarna, om den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, om hur samhället är organiserat samt
om praktiskt vardagsliv. Informationen sker på modersmålet via tolk.
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Samhällsorienteringen samarbetar med SFI, Hälsocentralen och grundskolan i syfte att göra undervisningen mer begriplig och öka inlärningen.
Samhällsorienteringen har åtta huvudområden:
• Att komma till Sverige
• Att bo i Sverige
• Att försörja sig och utvecklas i Sverige
• Individens rättigheter och skyldigheter
• Att bilda familj och leva med barn i Sverig
• Att påverka i Sverige
• Att vårda sin hälsa i Sverige
• Att åldras i Sverige

Barnintroduktion
Det är viktigt med en bra start i skolan och på förskolan, därför finns ett samarbete mellan chef integration
och skolorna. Det finns för närvarande två pedagoger som är direkt underställda integration för att säkerställa att alla barn i kommunen får samma höga kvalitet på introduktionen i skolan.

Integrationsgruppen
En gång i månaden träffas representanter för arbetsförmedlingen, integrationsservice, SFI landstinget, IFO
(Individ och FamiljeOmsorgen), ArbetsMarknadeEnheten, och SO. Sammankallande är integrationschef.
Där lyfter vi frågor som är av gemensamt intresse. En framgångsfaktor i integrationsarbetet är hur väl de
olika aktörerna samarbetar lokalt. Småskaligheten i Åre kommun gör att vi lättare kan se varje individ och
göra individuella avväganden. Samarbetet med arbetsförmedlingen är direkt avgörande för om vi ska lyckas
med etablering av flyktingar. Se LÖK:en (lokal överenskommelse) för mer information om arbetsförmedlingen och kommunens åtaganden lokalt.

Ekonomi
Beroende på flyktingkategori får kommunen olika ersättningar av staten för sitt flyktingmottagande. För
vidare information se Migrationsverkets hemsida. www.migrationsverket.se
De pengar som kommunen får från staten för varje flykting täcker kostnader för personal som jobbar inom
integration. Det täcker också initiala kostnader som vi har i samband med mottagandet, såsom mat och
transporter. Det täcker också delar av SFI och ett flertal lärartjänster i skolan.

Begreppsförklaring
Asylsökande
En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse, men som ännu inte fått
sin ansökan slutgiltigt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

Flyktingdefinition
Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:s regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara
rädd för förföljelse på grund av:
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•
•
•
•
•
•

Etnicitet
Nationalitet
Religiös eller politisk uppfattning
Kön
Sexuell läggning
Eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Kvotflyktingar
För att bli uttagen på den svenska flyktingkvoten och bli erbjuden vidarebosättning till Sverige måste du
vara registrerad hos UNHCR, FN:s flyktingorgan. UNHCR bedömer vilka personer som är i behov av vidarebosättning till ett nytt hemland. De presenterar dem sedan för något av de cirka 25 länder i världen - varav
Sverige är ett - som tar emot kvotflyktingar.
I Sverige är det Migrationsverket som fått regeringens uppdrag att ta ut och föra över kvotflyktingar. För att
bli uttagen på kvoten (Sveriges kvot är ca 1900 personer och år i hela riket) måste du vara registrerad hos
UNHCR. UNHCR gör sedan prioriteringen om du ska presenteras, och för vilket land. Respektive land gör
därefter en prövning av dina flyktingskäl och fattar beslut om du ska få uppehållstillstånd.

Uttagningen
UNHCR presenterar de flyktingar som behöver vidarebosättas, genom att skicka över personakter med
dokumentation om varje enskild flykting till Migrationsverket. Ofta räcker det underlaget för att Migrationsverket ska kunna pröva om flykting- eller skyddsskälen är i överensstämmelse med den svenska utlänningslagen.
Men varje år gör Migrationsverket också särskilda resor till utvalda platser i världen för att intervjua personer som UNHCR föreslagit för uttagning på den svenska flyktingkvoten. Det kan exempelvis gälla en ny flyktinggrupp eller ett nytt land, där Migrationsverket behöver mer information än vad som framgår av UNHCR:s
personakter. Beslut om vem som erbjuds uppehållstillstånd i Sverige baseras då både på de översända
personakterna och intervjuerna.

Inför överföringen till Sverige
När en kvotflykting fått tillstånd att komma till Sverige ska Migrationsverket hitta en lämplig kommun där
personen kan bo. Kvotflyktingar reser direkt till sin nya hemkommun (t.ex. Åre) och deras inresa är därför
beroende av att boende och mottagande är ordnat. Kvotflyktingarnas familjesammansättning, språk, ålder,
utbildning, hälsotillstånd, arbetslivserfarenhet och liknande har betydelse för kommunplaceringen. Det är
vi som kommun som avgör om vi kan ta emot eller inte. (källa Migrationsverket)

Anläggningsboende, ABO
Migrationsverket erbjuder flyktingar ett tillfälligt boende medan de väntar på beslut i sitt asylärende, normalt lägenhet eller i en förläggning. När en person som bor i Migrationsverkets boende får asyl i Sverige är
det arbetsförmedlingen som ansvarar för utplacering i lämplig kommun.
Vi räknar med att antalet ABO-placeringar kommer öka ytterligare under 2014. Om man tackar nej till föreslagen kommunplacering får man ordna med boendet på egen hand.
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Eget boende, EBO
Det finns naturligtvis också de som på egen hand ordnar med boende. Dessa går under termen EBO. Hit hör
också anhöriga som invandrar och ensamkommande flyktingbarn.

Ensamkommande flyktingbarn
Ensamkommande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare.

Överenskommelsen med staten/Länsstyrelen
Inför varje kalenderår är det upp till kommunen att teckna överenskommelser med Länsstyrelsen/Migrationsverket om nivån på flyktingmottagandet. Detta görs av länets samtliga åtta kommuner varje år.
(källa ”Fakta kring flyktingmottagandet”: Länsstyrelsens publ. ”Invandring och integration” - diarenummer
850-5437-2011)

händelser planer

Viktiga händelser 2013
•
•
•
•
•

Startat projekt FÅKUS, Fokus Åre Kontakt Ungas Stöd. Ett projekt som syftar till att öka ungas anställbarhet mot Åres arbetsmarknad. Projektet genomförs i samarbete med Samjamt – Jämtlands samordningsförbund.
Anställt en etableringskoordinator för att förkorta nyanländas väg ut i arbete, ett projekt som finansieras av Arbetsförmedlingen.
Tagit emot våra första nyanlända till Undersåker. Tidigare förfogade vi endast över boenden i Mörsil
och Järpen.
Kommit igång med 18-21 verksamheten, som är en förlängning av boendet för ensamkommande flyktingbarn.
Anställt fler inom integration som är ett område som växer i takt med att vårt mottagande ökar.

Planer 2014
•
•
•
•

Nytt boende för ensamkommande, asylsökande flyktingbarn.
Fortsatt spridning av boenden västerut, till Åre by och Duved.
Hitta lämpliga lokaler för integrationsservice, som känns välkomnande för våra nya kommunmedborgare.
En integrationsstrategi för kommunen på lång sikt planeras.

Bilagor

Länkar

RÖK (Regional ÖverensKommelse Jämtlands län)
LÖK (Lokal ÖverensKommelse Arbetsförmedlingen
och kommunen)
Etableringsreformen (Arbetsförmedlingen)
Servicedeklaration integrationsservice

www.migrationsverket.se
www.barnintro.se
www.arbetsformedlingen.se
www.are.se/mangfaldberikar
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Ärendenr GVN 2015/26

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-04-07

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Fastställande av regelverk för hjälpmedel
Utbildningschefens förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget
till fastställande av regelverk för hjälpmedel inom Region Gotland.

Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade 2012-12-17 att fastställa en hjälpmedelspolicy för
Region Gotland och att regionstyrelsen skulle fastslå ett regelverk för
hjälpmedel inom Region Gotland. Regelverket för hjälpmedel uttrycks i form
av behovstrappan och av de allmänna anvisningarna.
Kommande förändring av behovstrappan hanteras av regionens gemensamma
hjälpmedelskommitté medan de allmänna anvisningarna hanteras av
regionsstyrelsen. Eftersom respektive nämnd är ansvarig för både sin
verksamhet och budget vill hjälpmedelskommittén att regelverket går på remiss
till berörda nämnder innan regionstyrelsen fastställer det. Inför beslut i
regionstyrelsen om regelverk för hjälpmedel ges berörda nämnder möjlighet att
yttra sig om förslaget.

Alf Nilsson
Utbildningschef
Fredrik Johansson
Handläggare
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Besöksadress Regementsgatan 6

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (1)

Ärendenr RS 2012/222

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Bo Magnusson

Datum 29 januari 2015

SON/HSN/GVN/BUN

Remiss inför fastställande av regelverk för hjälpmedel
Inför beslut i Regionstyrelsen om regelverk för hjälpmedel ges berörda
nämnder möjlighet att yttra sig om förslaget.
Regelverk för hjälpmedel uttrycks i form av behovstrappan
http://www.hinfo.se/nyhjmguide_hmcgot/Index.aspx
och allmänna anvisningar http://gotland.se/75859 .
Kommande förändring av regelverk/behovstrappan behandlas i
hjälpmedelskommittén. Om företrädare för respektive förvaltning uppfattar att
förändringen erfordrar politiskt ställningstagande, hänvisas ärendet till
respektive nämnd för senare fastställelse av regionstyrelsen.
Svar på internremissen önskas till ledningskontoret senast 2015-04-30.
Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade 2012-12-17 att fastställa en hjälpmedelspolicy för
Region Gotland och att regionstyrelsen skulle fastslå ett regelverk för
hjälpmedel inom Region Gotland.
Arbete med nytt regelverk startade 2013-04-01 med avgränsning i ett
Delprojekt 1 till de områden som ingick i det gamla regelverket.
I delprojekt 1 revideras befintligt regelverk för hjälpmedel. Regelverket består
av två delar; allmänna anvisningar och produktområden. Allmänna anvisningar
har reviderats av representanter från SOF, HSF och SF samt i fokusgrupp
bestående av förskrivare och enhetschefer.
Produktområden har översatts till behovstrappan. Arbetsgrupper har bildats
för varje område i behovstrappan och har bestått av förskrivare från olika
verksamheter och förvaltningar (HSF, SOF och BUF).
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Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (2)

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2012/222

Region Gotland

Behovstrappan kopplas samman med Hjälpmedelscentralens
beställningssystem för hjälpmedel. Detta gör att medborgaren kommer att se
vilket sortiment som finns för de hjälpmedel som beställs via
Hjälpmedelscentralen.
Dialog till medborgaren om regelverksarbetet har skett via kommunala
handikapp- och pensionärsråd. Projektledare samt representanter från HSF,
SOF och SF har informerat på respektive rådsmöte samt inbjudit till en
särskild informationsträff. Projektledaren har även informerat på samrådsgrupp
med Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Projektet har ansvarat för att starta implementeringen av det nya regelverket.
Detta har skett genom förskrivarutbildning under november-december 2013.
I delprojekt 1 har även arbete påbörjats med hjälpmedel utanför befintligt
regelverk. Projektledaren har deltagit i flera hjälpmedelsråd för HSF för att
stödja detta arbete.
I Delprojekt 2 har arbetet fortsatt med arbetet med hjälpmedel som tidigare
inte reglerats av sammanhållet regelverk. De största områdena är hjälpmedel
för inkontinens, hjälpmedel för andning samt hjälpmedel för nutrition. Det
återstår ännu vissa områden som inte är genomgångna.
Parallellt med regelverksarbete ha initierats översyn av egenavgifter för
hjälpmedel. Inriktning är att få ett enhetligt, begripligt och rättvist
avgiftssystem som ansluter till patientavgifter i övrigt

Bedömning

Om det erfordras förändring av behovstrappan hanteras ärendet i regionens
gemensamma hjälpmedelskommitté. Innebär förändringen ekonomiska eller
verksamhetsmässiga konsekvenser av större omfattning hänskjuter
hjälpmedelskommittén frågan till respektive nämnd för ställningstagande.
Ändring i Allmänna anvisningar beslutas av regionstyrelsen.
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Ärendenr GVN 2013/115

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-04-21

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Uppdatering av delegationsordningen
Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förändringar och
kompletteringar i delegationsordningen enligt bilaga 1.

Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning uppdateras
fortlöpande och anpassas för Wisbygymnasiet, Kompetenscentrum Gotland,
Gotlands folkhögskola samt stabens organisation. Främsta skälet till delegering
av beslutanderätten är att avlasta nämnden rutinärenden och för att öka
effektiviteten i organisationen.
Förändringarna vid detta tillfälle avser främst delegering till beslutsfattare som
rektor, biträdande rektor och enhetschef. Förslag finns även på några
kompletteringar i de delar av delegationsordingen som hanterar
personalärenden och övriga ärenden. Dessa är: B 13 - Nyanställning av
obehörig lärare, B 37 - Beslut angående övertalighet, D 3 – Beslut att lämna ut
allmän handling med förbehåll, D 4 – Beslut att inte lämna ut allmän handling.
I bilaga 1 kommer först de 33 förändringar som föreslås och därefter fyra
kompletteringar. I de fall då det bör ske förändringar av delegationsordningen
visas först gällande delegation enligt delegationsordningen (2014-09-17) och
därefter den föreslagna förändringen. De förändringar och kompletteringar
som föreslås har gulmarkeras i bilaga 1.

Alf Nilsson
Utbildningschef
Fredrik Johansson
Handläggare

GVN 2015-04-29
39/136

Besöksadress Regementsgatan 6

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby
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Ärendenr GVN 2013/115

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

1 (42)

Bilaga 1

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 1 Yttranden i Skolverkets tillsynsärenden
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

A 1.1

Yttranden i
Skolverkets
tillsynsärenden

Lagrum
etc

Delegat
/
beslutsfattare

Typ av
beslut

Anm.
kod

Del

1

FC

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Yttranden i Skolverkets tillsynsärenden förändras till:

Ärendenummer

Ärendebeskrivning

A 1.1

Yttranden i
Skolverkets
tillsynsärenden

Lagrum
etc

Delegat
/
beslutsfattare

Typ av
beslut

Anm.
kod

Del

1

UC

Kommentar

Bakgrund

Enligt A 1.1 är i dagsläget förvaltningschefen delegat, men förvaltningschefens
titel är utbildningschef.
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Besöksadress Regementsgatan 6

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Ärendenr GVN 2013/115

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

2 (42)

Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 2 Läsårstider
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum
etc

Delegat
/
beslutsfattare

A 1.3

Läsårstider

GyF 3:1-2

FC

Typ av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

Del

1

Terminstider beslutas av
huvudman. Alla
lovdagar kan beslutas av
rektor.

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Läsårstider förändras till:

Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum
etc

Delegat
/
beslutsfattare

A 1.3

Läsårstider

GyF 3:1-2

UC

Typ av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

Del

1

Terminstider beslutas av
huvudman. Alla
lovdagar kan beslutas av
rektor.

Bakgrund

Enligt A 1.3 är i dagsläget förvaltningschefen delegat, men förvaltningschefens
titel är utbildningschef.
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Ärendenr GVN 2013/115

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

3 (42)

Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 3 Åtgärder mot kränkande behandling
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum
etc

Delegat
/
beslutsfattare

A 1.4

Åtgärder mot
kränkande
behandling

SL 6:6-10

SC

Typ av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

Del

1

Anmälan enl §§ 7-8, 10
(…rektor skyldig anmäla
detta till huvudman…
(som) är skyldig att
skyndsamt utreda..). Ref
till BEO 2012-04-12.

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Åtgärder mot kränkande behandling förändras till:

Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum
etc

Delegat
/
beslutsfattare

A 1.4

Åtgärder mot
kränkande
behandling

SL 6:6-10

UC

Typ av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

Del

1

Anmälan enl §§ 7-8, 10
(…rektor skyldig anmäla
detta till huvudman…
(som) är skyldig att
skyndsamt utreda..). Ref
till BEO 2012-04-12.

Bakgrund

Enligt A 1.4 är i dagsläget stabschefen delegat, men då förvaltningen saknar
stabschef bör delegat vara utbildningschef.
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Ärendenr GVN 2013/115

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 4 Synnerliga skäl till antagning till yrkesintro/ind.alt.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum
etc

Delegat
/
beslutsfattare

A 2.7

Synnerliga skäl
till antagning
till
yrkesintro/ind.
alt.

SL 17:11

An

Typ
av
besl
ut

Anm.
kod

Kommentar

Del

2

Antagningsdelegerade
svarar för antagningen, på
nämndens vägnar.
Delegaten fattar beslut
såväl av rutinmässig
beskaffenhet som med
hänsyn till särskilda eller
synnerliga skäl. Beslut får
överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd.

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Synnerliga skäl till antagning till yrkesintro/ind.alt.förändras till:

Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum
etc

Delegat
/
beslutsfattare

A 2.7

Synnerliga skäl
till antagning
till
yrkesintro/ind.
alt.

SL 17:11

Rektor

Typ
av
besl
ut

Anm.
kod

Kommentar

Del

2

Antagningsdelegerade
svarar för antagningen, på
nämndens vägnar.
Delegaten fattar beslut
såväl av rutinmässig
beskaffenhet som med
hänsyn till särskilda eller
synnerliga skäl. Beslut får
överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd.

Bakgrund

Antagningskansliet har inte den information som krävs för beslut enligt A 2.7
utan det är den avlämnande rektorn.
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Ärendenr GVN 2013/115

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

5 (42)

Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 5 Beslut att introduktionsprogram inte omfattar
heltidsstudier
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum
etc

Delegat /
beslutsfattare

A 2.17

Beslut att
introduktionsp
rogram inte
omfattar
heltidsstudier

SL 17:6

Rektor

Typ av
beslut

Anm.
kod

Del

2

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Beslut att introduktionsprogram inte omfattar heltidsstudier
förändras till:

Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum
etc

Delegat
/beslutsfattare

A 2.17

Beslut att
introduktionsp
rogram inte
omfattar
heltidsstudier

SL 17:6

Rektor,
biträdande
rektorer

Typ av
beslut

Anm.
kod

Del

2

Kommentar

Bakgrund

Den förändrade skolorganisationen innebär bland annat att biträdande rektorer
ska ges möjlighet att fatta vissa delegationsbeslut som i dagsläget enbart kan tas
av rektorer.

GVN 2015-04-29
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Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 6 Beslut att skolförlägga hel yrkesintroduktion
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum
etc

Delegat /
beslutsfattare

A 2.19

Beslut att
skolförlägga
hel
yrkesintrodukti
on

GyF 6:5

Rektor

Typ av
beslut

Anm.
kod

Del

2

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Beslut att skolförlägga hel yrkesintroduktion förändras till:

Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum
etc

Delegat
/beslutsfattare

A 2.19

Beslut att
skolförlägga
hel
yrkesintrodukti
on

GyF 6:5

Rektor,
biträdande
rektorer

Typ av
beslut

Anm.
kod

Del

2

Kommentar

Bakgrund

Den förändrade skolorganisationen innebär bland annat att biträdande rektorer
ska ges möjlighet att fatta vissa delegationsbeslut som i dagsläget enbart kan tas
av rektorer.
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Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 7 Beslut att böcker och andra lärverktyg ska anskaffas av
eleverna själva eller erbjudas till självkostnadspris.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum
etc

Delegat /
beslutsfattare

A 3.1

Beslut att
böcker och
andra
lärverktyg ska
anskaffas av
eleverna själva
eller erbjudas
till
självkostnadspr
is.

SL 20:7

Rektor

Typ av
beslut

Anm.
kod

Del

1

Kommentar

För mer information
se Skolinspektionens
informationsblad om
avgifter i skolan, följ
länk här.

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Beslut att böcker och andra lärverktyg ska anskaffas av eleverna
själva eller erbjudas till självkostnadspris förändras till:

Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum
etc

Delegat
/beslutsfattare

A 3.1

Beslut att
böcker och
andra
lärverktyg ska
anskaffas av
eleverna själva
eller erbjudas
till
självkostnadspr
is.

SL 20:7

Rektor,
biträdande
rektor

Typ av
beslut

Anm.
kod

Del

1

Kommentar

För mer information
se Skolinspektionens
informationsblad om
avgifter i skolan, följ
länk här.

Bakgrund

Den förändrade organisationen inom Kompetenscentrum Gotland innebär
bland annat att biträdande rektor ska ges möjlighet att fatta vissa
delegationsbeslut som i dagsläget enbart kan tas av rektor.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
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Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 8 Beslut att upphörande av utbildning för elev och på nytt
bereda sådan utbildning om särskilda skäl finns.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum
etc

Delegat
/
beslutsfattare

A 3.2

Beslut att
upphörande av
utbildning för
elev och på
nytt bereda
sådan
utbildning om
särskilda skäl
finns.

SL 20:9

Rektor

Typ av
beslut

Anm.
kod

Del

1

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Beslut att upphörande av utbildning för elev och på nytt bereda
sådan utbildning om särskilda skäl finns förändras till:

Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lagrum
etc

Delegat
/beslutsfattare

A 3.2

Beslut att
upphörande av
utbildning för
elev och på
nytt bereda
sådan
utbildning om
särskilda skäl
finns.

SL 20:9

Rektor,
biträdande
rektor

Typ av
beslut

Anm.
kod

Del

1

Kommentar

Bakgrund

Den förändrade organisationen inom Kompetenscentrum Gotland innebär
bland annat att biträdande rektor ska ges möjlighet att fatta vissa
delegationsbeslut som i dagsläget enbart kan tas av rektor.
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Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 9 Nyanställning av medarbetare i enlighet med lagar,
avtal och regionens riktlinjer.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Delegat /
besluts-fattare

Typ av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

B1

Nyanställning
av medarbetare
i enlighet med
lagar, avtal och
regionens
riktlinjer.

RS F06

Utbildningschef
(UC),
rektorer/chefer
direkt underställda
UC, enhetschef
arbetsmarknad,
förstebibliotekarier,
biträdande rektor
FHS samt
föreståndare FHS.

Del

1

Utdrag ur
belastningsregistr
et ska uppvisas vid
anställningar om
minst 2 veckor
(GVN §9 2012-0208).

Beslut av
föreståndare
vid
folkhögskolan
(FHS) fattas
efter samråd
med rektor.

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Nyanställning av medarbetare i enlighet med lagar, avtal och
regionens riktlinjer förändras till:

Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare

Typ av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

B1

Nyanställning
av medarbetare
i enlighet med
lagar, avtal och
regionens
riktlinjer.

RS F06

Utbildningschef
(UC), rektorer, ITstrateg/försörjnings
ansvarig,
biträdande rektorer
Kompetenscentrum
Gotland (KCG) och
FHS, enhetschef
arbetsmarknad,
förstebibliotekarie
Wisbygymnasiet
(WG), föreståndare
FHS.

Del

1

Utdrag ur
belastningsregistr
et ska uppvisas vid
anställningar om
minst 2 veckor
(GVN §9 2012-0208).

Beslut av
föreståndare
vid
folkhögskolan
(FHS) fattas
efter samråd
med rektor.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2013/115
Bilaga 1

Region Gotland

Bakgrund

Den förändrade organisationen inom gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen innebär bland annat att nya chefer ska ges
möjlighet att fatta delegationsbeslut som B 1, nyanställning av medarbetare.
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vuxenutbildningsförvaltningen
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Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 10 Lönesättning av nyanställd medarbetare i enlighet med
lagar, avtal och regionens riktlinjer.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Delegat /
besluts-fattare

Typ av
beslut

Anm.
kod

B2

Lönesättning av
nyanställd
medarbetare i
enlighet med
lagar, avtal och
regionens
riktlinjer.

RS F06

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC, enhetschef
arbetsmarknad,
förstebibliotekarier,
biträdande rektor
FHS samt
föreståndare FHS.

Del

1

Beslut fattas
efter samråd
med HR-chef
(HRC).

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Lönesättning av nyanställd medarbetare i enlighet med lagar, avtal
och regionens riktlinjer förändras till:

Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare

Typ av
beslut

Anm.
kod

B2

Lönesättning av
nyanställd
medarbetare i
enlighet med
lagar, avtal och
regionens
riktlinjer.

RS F06

UC, rektorer, ITstrateg/försörjningsansvarig,
enhetschef
arbetsmarknad,
biträdande rektorer
KCG och FHS,
förstebibliotekarie
WG, föreståndare
FHS

Del

1

Beslut fattas
efter samråd
med HR-chef
(HRC).

GVN 2015-04-29
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Kommentar

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2013/115
Bilaga 1

Region Gotland

Bakgrund

Den förändrade organisationen inom gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen innebär bland annat att nya chefer ska ges
möjlighet att fatta delegationsbeslut som B 2, lönesättning av nyanställd
medarbetare, detta i samråd med HR-chef.
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vuxenutbildningsförvaltningen
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Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 11 Nyanställning och lönesättning av timanställda
medarbetare gällande anställningar för högst 14 dagar i
enlighet med lagar, avtal och regionens riktlinjer.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer

B3

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Nyanställning och
lönesättning av
timanställda
medarbetare
gällande
anställningar för
högst 14 dagar i
enlighet med lagar,
avtal och regionens
riktlinjer.

RS F06

Delegat /
beslutsfattare
Biträdande
rektorer
gymnasiet,
kanslichef FHS
samt
linjeledare FHS

Typ av
beslut

Anm.
kod

Del

1

Kommentar

Beslut fattas efter
samråd med HRchef (HRC).

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Nyanställning och lönesättning av timanställda medarbetare
gällande anställningar för högst 14 dagar i enlighet med lagar, avtal
och regionens riktlinjer förändras till:

Ärendenummer

B3

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Delegat
/beslutsfattare

Typ av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

Nyanställning och
lönesättning av
timanställda
medarbetare
gällande
anställningar för
högst 2 veckor i
enlighet med lagar,
avtal och regionens
riktlinjer.

RS F06

Biträdande
rektorer
gymnasiet,
kanslichef FHS
samt
linjeledare FHS

Del

1

Utdrag ur
belastningsregistr
et ska uppvisas vid
anställningar om
minst 2 veckor
(GVN §9 2012-0208).

Beslut fattas efter
samråd med HRchef (HRC).

GVN 2015-04-29
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2013/115
Bilaga 1

Region Gotland

Bakgrund

Ett förtydligande att utdrag att belastningsregistret ska uppvisas även vid
anställningar om minst två veckor.
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Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 12 Deltagande i kurser, konferenser och liknande med lön.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

B 10

Deltagande i
kurser,
konferenser och
liknande med
lön (AB § 7).

Lag
rum
etc

Delegat /
besluts-fattare

Typ av
beslut

Anm.
kod

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC, enhetschef
arbetsmarknad,
förstebibliotekarier,
biträdande rektor
FHS, kanslichef FHS
samt föreståndare
FHS.

Vst

-

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Deltagande i kurser, konferenser och liknande med lön förändras
till:

Ärendenummer

Ärendebeskrivning

B 10

Deltagande i
kurser,
konferenser och
liknande med
lön (AB § 7).

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare

Typ av
beslut

Anm.
kod

UC, rektorer, ITstrateg/försörjningsansvarig,
enhetschef
arbetsmarknad,
biträdande rektor
KCG och FHS,
förstebibliotekarie
WG, kanslichef FHS,
föreståndare FHS.

Vst

-

Kommentar

Bakgrund

Den förändrade organisationen inom gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen innebär bland annat att nya chefer ska ges
möjlighet att fatta rena verkställighetsbeslut som B 10, deltagande i kurser,
konferenser och liknande med lön.
GVN 2015-04-29
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Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 13 Fastställande av ledar-/medarbetarkontrakt.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

B 11

Fastställande av
ledar/medarbetarko
ntrakt.

Lag
rum
etc

Delegat /
besluts-fattare

Typ av
beslut

Anm.
kod

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC, enhetschef
arbetsmarknad,
förstebibliotekarier,
biträdande rektor
FHS, kanslichef FHS
samt föreståndare
FHS.

Vst

-

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Fastställande av ledar-/medarbetarkontrakt förändras till:

Ärendenummer

Ärendebeskrivning

B 11

Fastställande av
ledar/medarbetarko
ntrakt.

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare

Typ av
beslut

Anm.
kod

UC, rektorer, ITstrateg/försörjningsansvarig,
enhetschef
arbetsmarknad,
biträdande rektor
KCG och FHS,
förstebibliotekarie
WG, kanslichef FHS,
föreståndare FHS.

Vst

-

Kommentar

Bakgrund

Den förändrade organisationen inom gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen innebär bland annat att nya chefer ska ges
möjlighet att fatta rena verkställighetsbeslut som B 11, fastställande av ledar/medarbetarkontrakt.

GVN 2015-04-29
55/136

Ärendenr GVN 2013/115

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

17 (42)

Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 14 Utförande av arbetsmiljöarbetsuppgifter.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

B 12

Utförande av
arbetsmiljöarbe
tsuppgifter.

AFS
2003:
4, 6§

Delegat /
besluts-fattare

Typ av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

Vst

-

Enligt särskilda
beskrivningar i
Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om
systematiskt
arbetsmiljöarbete,
se lagtext i länk.

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Utförande av arbetsmiljöarbetsuppgifter förändras till:

Ärendenummer

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

B 12

Utförande av
arbetsmiljöarbe
tsuppgifter.

AFS
2003:
4, 6§

Delegat
/besluts-fattare

Typ av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

Vst

-

Särskilda
beskrivningar i
enlighet med
Arbetsmiljöverket
s föreskrift om
systematiskt
arbetsmiljöarbete,
se föreskrift i länk.

Bakgrund

Det står lagtext i kommentarrutan för B 12 men det ska stå föreskrift.
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Förändring av delegationsordningen 15 Genomförande av förhandlingar enligt MBL 11 och 38
§§, samt information enligt MBL § 19.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer

Ärendebeskrivning

B 13

Genomförande
av
förhandlingar
enligt MBL 11
och 38 §§, samt
information
enligt MBL § 19.

Lag
rum
etc

Delegat /
besluts-fattare

Typ av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC, biträdande
rektor FHS.

Del

1

Normalt sett
hanteras dessa
frågor inom
ramen för
samverkansavtalet
.

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Ärendenummer B 13: Genomförande av förhandlingar enligt MBL 11 och
38 §§, samt information enligt MBL § 19 tas bort från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bakgrund

B 13, genomförande av förhandlingar enligt MBL 11 och 38 §§, samt
information enligt MBL § 19, har samma innehåll som B 14 och bör tas bort
från gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning. Enligt B
14 är det HR-chef som genomför förhandlingar inom ramen för
samverkansavtalet.
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Förändring av delegationsordningen 16 Genomförande av samverkansgrupp enligt regionens
samverkansavtal.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer
B 16

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Genomförande
av
samverkansgrup
p enligt
regionens
samverkansavta
l.

Delegat /
besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC.

Del

1

Övergripande
ärenden hanteras i
central
samverkansgrupp.

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Genomförande av samverkansgrupp enligt regionens
samverkansavtal förändras till:

Ärendenummer
B 16

Ärendebeskrivning
Genomförande
av
samverkansgrup
p enligt
regionens
samverkansavta
l.

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare
UC, rektorer.

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

Del

1

Övergripande
ärenden hanteras i
central
samverkansgrupp.

Bakgrund

Justering av vilka delegater som kan genomföra samverkansgrupp enligt
regionens samverkansavtal.
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Förändring av delegationsordningen 17 Genomförande av arbetsplatsträffar enligt regionens
samverkansavtal.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer
B 17

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Genomförande
av
arbetsplatsträff
ar enligt
regionens
samverkansavta
l.

Delegat /
besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC, enhetschef
arbetsmarknad,
biträdande rektorer.

Vst

-

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Genomförande av arbetsplatsträffar enligt regionens
samverkansavtal förändras till:

Ärendenummer
B 17

Ärendebeskrivning
Genomförande
av
arbetsplatsträff
ar enligt
regionens
samverkansavta
l.

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

UC, rektorer, ITstrateg/försörjningsansvarig,
biträdande rektorer
WG och FHS.

Vst

-

Kommentar

Bakgrund

Justering av vilka beslutsfattare som kan genomföra arbetsplatsträffar enligt
regionens samverkansavtal. Ren verkställighet.
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21 (42)

Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 18 Genomförande av medarbetarsamtal enligt regionens
samverkansavtal.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer
B 18

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Genomförande
av
medarbetarsam
tal enligt
regionens
samverkansavta
l.

Delegat /
besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC, biträdande
rektorer,
enhetschef
arbetsmarknad,
förstebibliotekarier,
kanslichef FHS,
föreståndare FHS
samt linjeledare
FHS.

Vst

-

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Genomförande av medarbetarsamtal enligt regionens
samverkansavtal förändras till:

Ärendenummer
B 18

Ärendebeskrivning
Genomförande
av
medarbetarsam
tal enligt
regionens
samverkansavta
l.

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

UC, rektorer, ITstrateg/försörjningsansvarig,
biträdande rektorer,
enhetschef
arbetsmarknad,
förstebibliotekarie
WG, kanslichef FHS,
föreståndare FHS,
linjeledare FHS.

Vst

-

Kommentar

Bakgrund

Justering av vilka beslutsfattare som kan genomföra medarbetarsamtal enligt
regionens samverkansavtal. Ren verkställighet.
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Ärendenr GVN 2013/115

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

22 (42)

Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 19 Organisationsförändringar inom eget
verksamhetsområde, inklusive inrättande, förändring
och indragning av anställning.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer
B 19

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Organisationsfö
rändringar inom
eget
verksamhetsom
råde, inklusive
inrättande,
förändring och
indragning av
anställning.

Delegat /
besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC, enhetschef
arbetsmarknad,
förstebibliotekarier,
biträdande rektor
FHS.

Del

1

Beslut om
övergripande
organisatoriska
förändringar fattas
av GVN.

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Organisationsförändringar inom eget verksamhetsområde, inklusive
inrättande, förändring och indragning av anställning förändras till:

Ärendenummer
B 19

Ärendebeskrivning
Organisationsfö
rändringar inom
eget
verksamhetsom
råde, inklusive
inrättande,
förändring och
indragning av
anställning.

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare
UC, rektorer, ITstrateg/försörjningsansvarig,
enhetschef
arbetsmarknad,
biträdande rektor
KCG och FHS,
förstebibliotekarie
WG.

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

Del

1

Beslut om
övergripande
organisatoriska
förändringar fattas
av GVN.

Bakgrund

Den förändrade organisationen inom gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen innebär bland annat att nya chefer ska ges
möjlighet att fatta delegationsbeslut som B 19.
GVN 2015-04-29
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Ärendenr GVN 2013/115

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

23 (42)

Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 20 Entledigande på medarbetarens egen begäran, samt
medgivande om förkortad uppsägningstid.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer
B 21

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Entledigande på
medarbetarens
egen begäran,
samt
medgivande om
förkortad
uppsägningstid.

Delegat /
besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC,
förstebibliotekarier,
biträdande rektor
FHS samt
föreståndare FHS.

Del

1

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Entledigande på medarbetarens egen begäran, samt medgivande
om förkortad uppsägningstid förändras till:

Ärendenummer
B 21

Ärendebeskrivning
Entledigande på
medarbetarens
egen begäran,
samt
medgivande om
förkortad
uppsägningstid.

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Utbildningschef
(UC), rektorer, ITstrateg/försörjnings
ansvarig,
enhetschef
arbetsmarknad,
biträdande rektor
KCG och FHS,
förstebibliotekarie
WG, föreståndare
FHS.

Del

1

Kommentar

Bakgrund

Den förändrade organisationen inom gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen innebär bland annat att nya chefer ska ges
möjlighet att fatta delegationsbeslut som B 21.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

24 (42)

Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 21 Flyttningsersättning till nyanställd medarbetare enligt
regionens riktlinjer.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer
B 23

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Flyttningsersätt
ning till
nyanställd
medarbetare
enligt regionens
riktlinjer.

Delegat /
besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC,
förstebibliotekarier,
biträdande rektor
FHS.

Vst

-

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Flyttningsersättning till nyanställd medarbetare enligt regionens
riktlinjer förändras till:

Ärendenummer
B 23

Ärendebeskrivning
Flyttningsersätt
ning till
nyanställd
medarbetare
enligt regionens
riktlinjer.

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare
HRC

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Vst

-

Kommentar

Bakgrund

Justering av beslutsfattare. HR chefen är den som ska kunna besluta om
flyttningsersättning till nyanställd medarbetare enligt regionens riktlinjer. Ren
verkställighet.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

25 (42)

Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 22 Rehabiliteringsansvar enligt lagar, avtal och riktlinjer.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer
B 24

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Rehabiliteringsa
nsvar enligt
lagar, avtal och
riktlinjer.

Delegat /
besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC, enhetschef
arbetsmarknad,
förstebibliotekarier,
biträdande rektorer
kanslichef FHS samt
föreståndare FHS.

Vst

-

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Rehabiliteringsansvar enligt lagar, avtal och riktlinjer förändras till:

Ärendenummer
B 24

Ärendebeskrivning
Rehabiliteringsa
nsvar enligt
lagar, avtal och
riktlinjer.

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

UC, rektorer, ITstrateg/försörjningsansvarig,
enhetschef
arbetsmarknad,
förstebibliotekarie
WG, biträdande
rektorer, kanslichef
FHS, föreståndare
FHS.

Vst

-

Kommentar

Bakgrund

Justering av vilka beslutsfattare som har rehabiliteringsansvar enligt lagar, avtal
och riktlinjer. Ren verkställighet.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

26 (42)

Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 23 Ledighet med lön och bibehållna förmåner för fackliga
uppdrag inom eget rektorsområde/verksamhetsområde
i enlighet med LFF (lagen om facklig förtroendeman).
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer
B 25

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Delegat /
besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Ledighet med
lön och
bibehållna
förmåner för
fackliga uppdrag
inom eget
rektorsområde/
verksamhetsom
råde i enlighet
med LFF (lagen
om facklig
förtroendeman)
.

RS F15

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC,
förstebibliotekarier,
biträdande rektor
FHS, kanslichef FHS
samt föreståndare
FHS.

Del

1

Kommentar

Avser endast s k
"rörlig tid".

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Ledighet med lön och bibehållna förmåner för fackliga uppdrag
inom eget rektorsområde/verksamhetsområde i enlighet med LFF
(lagen om facklig förtroendeman) förändras till:

Ärendenummer
B 25
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Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Ledighet med
lön och
bibehållna
förmåner för
fackliga uppdrag
inom eget
rektorsområde/
verksamhetsom
råde i enlighet
med LFF (lagen
om facklig
förtroendeman)
.

RS F15

UC, rektorer,
biträdande rektor
FHS, kanslichef FHS,
föreståndare FHS.

Del

1

Kommentar
Avser endast s k
"rörlig tid".

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2013/115
Bilaga 1

Region Gotland

Bakgrund

Justering av vilka delegater som har rätt att fatta beslut angående ledighet med
lön och bibehållna förmåner för fackliga uppdrag inom eget
rektorsområde/verksamhetsområde i enlighet med LFF.
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Ärendenr GVN 2013/115

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

28 (42)

Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 24 Ledighet som regleras av lagar och avtal, samt i
kommunens riktlinjer.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer
B 28

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Ledighet som
regleras av lagar
och avtal, samt i
kommunens
riktlinjer.
Beslut av
biträdande
rektor
gymnasieskolan
fattas efter
samråd med
rektor.

Delegat /
besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC, enhetschef
arbetsmarknad,
förstebibliotekarier,
biträdande rektorer,
kanslichef FHS samt
föreståndare FHS.

Vst

-

Ledighet med lön
och bibehållna
förmåner enligt LFF
beslutas enligt
punkt 25 – 26.

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Ledighet som regleras av lagar och avtal, samt i kommunens
riktlinjer förändras till:

Ärendenummer
B 28

Ärendebeskrivning
Ledighet som
regleras av lagar
och avtal, samt i
kommunens
riktlinjer.

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

UC, rektorer, ITstrateg/försörjningsansvarig,
enhetschef
arbetsmarknad,
biträdande rektorer
KCG och FHS,
förstebibliotekarie
WG, kanslichef FHS,
föreståndare FHS.

Vst

-

Ledighet med lön
och bibehållna
förmåner enligt LFF
beslutas enligt
punkt 25 – 26.

Bakgrund

Justering av vilka beslutsfattare som kan fatta beslut om ledighet som regleras
av lagar och avtal, samt i kommunens riktlinjer. Biträdande rektorer på
gymnasieskolan ges utökat ansvar. Ren verkställighet.
GVN 2015-04-29
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

29 (42)

Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 25 Beviljande av ledighet med löneförmåner för studier
enligt särskilda villkor beslutade av förvaltningschef.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer
B 30

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Beviljande av
ledighet med
löneförmåner
för studier
enligt särskilda
villkor beslutade
av
förvaltningschef
. (AB § 26)

Delegat /
besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC, biträdande
rektorer,
förstebibliotekarier,
kanslichef FHS samt
föreståndare FHS.

Del

1

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Beviljande av ledighet med löneförmåner för studier enligt särskilda
villkor beslutade av förvaltningschef förändras till:

Ärendenummer
B 30

Ärendebeskrivning
Beviljande av
ledighet med
löneförmåner
för studier
enligt särskilda
villkor beslutade
av
förvaltningschef
. (AB § 26)

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare
UC, rektorer.

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Del

1

Kommentar

Bakgrund

Justering av vilka delegater som har rätt att bevilja ledighet med löneförmåner
för studier enligt särskilda villkor beslutade av förvaltningschef.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
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Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 26 Krav på läkarintyg från första sjukdagen.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer
B 31

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Krav på
läkarintyg från
första
sjukdagen.

Delegat /
besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC, enhetschef
arbetsmarknad,
förstebibliotekarier,
biträdande rektorer,
kanslichef FHS samt
föreståndare FHS.

Del

1

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Krav på läkarintyg från första sjukdagen förändras till:

Ärendenummer
B 31

Ärendebeskrivning
Krav på
läkarintyg från
första
sjukdagen.

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare
UC, rektorer.

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Del

1

Beslut fattas
efter samråd
med HRC.

Bakgrund

Justering av delegater för B 31, beslut fattas efter samråd med HRC.
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Kommentar

Ärendenr GVN 2013/115

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

31 (42)

Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 27 Begäran om läkarintyg i samband med anställning.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer
B 32

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Begäran om
läkarintyg i
samband med
anställning (AB
§ 3).

Delegat /
besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC,
förstebibliotekarier,
biträdande rektor
FHS samt
föreståndare FHS.

Del

1

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Begäran om läkarintyg i samband med anställning förändras till:

Ärendenummer
B 32

Ärendebeskrivning
Begäran om
läkarintyg i
samband med
anställning (AB
§ 3).

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare
HRC.

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Del

1

Kommentar

Bakgrund

Justering av delegater vid begäran om läkarintyg i samband med anställning.
Beslutsfattare bör endast vara HRC.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

32 (42)

Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 28 Underrättelse om omreglering av sysselsättningsgrad
vid partiell sjukersättning.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer
B 33

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Underrättelse
om omreglering
av
sysselsättningsg
rad vid partiell
sjukersättning
(AB § 12).

Delegat /
besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC, enhetschef
arbetsmarknad,
förstebibliotekarier,
biträdande rektorer,
kanslichef FHS samt
föreståndare FHS.

Del

1

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Underrättelse om omreglering av sysselsättningsgrad vid partiell
sjukersättning förändras till:

Ärendenummer
B 33

Ärendebeskrivning
Underrättelse
om omreglering
av
sysselsättningsg
rad vid partiell
sjukersättning
(AB § 12).

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare
HRC

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Del

1

Kommentar

Bakgrund

Justering av delegater vid underrättelse om omreglering av sysselsättningsgrad
vid partiell sjukersättning. Beslutsfattare bör endast vara HRC.

GVN 2015-04-29
71/136

Ärendenr GVN 2013/115
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vuxenutbildningsförvaltningen
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Bilaga 1

Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 29 Beslut om arbetstidens förläggning.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer
B 35

Ärendebeskrivning
Beslut om
arbetstidens
förläggning.

Lag
rum
etc

Delegat /
besluts-fattare

Typ
av
beslut

AB
§13,
mome
nt 5

UC, rektorer/chefer
direkt underställda
UC, enhetschef
arbetsmarknad,
förstebibliotekarier,
biträdande rektorer,
kanslichef FHS samt
föreståndare FHS.

Del

Anm.
kod

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Beslut om arbetstidens förläggning förändras till:

Ärendenummer
B 35

Ärendebeskrivning
Beslut om
arbetstidens
förläggning.

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

AB
§13,
mome
nt 5

UC, rektorer,
enhetschef
arbetsmarknad,
förstebibliotekarie
WG, biträdande
rektorer KCG och
FHS, kanslichef FHS,
föreståndare FHS.

Del

1

Kommentar

Bakgrund

Den förändrade organisationen inom gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen innebär bland annat att nya chefer ska ges
möjlighet att fatta delegationsbeslut som B 35, beslut om arbetstidens
förläggning. Anmälnings kod saknas och behöver läggas till.
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Region Gotland

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändring av delegationsordningen 30 Arkivansvarig, arkivredogörare, arkivförteckning,
arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer
D2

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Delegat /
besluts-fattare

Arkivansvarig,
arkivredogörare,
arkivförteckning,
arkivbeskrivning
och dokumenthanteringsplan

RGs
arkivr
eglem
ente
§§6-7

Resp tjm

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Vst

-

Kommentar

Verkställande

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Ärendenummer D 2: Arkivansvarig, arkivredogörare, arkivförteckning,
arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan tas bort från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bakgrund

Ärendenummer D 2: Arkivansvarig, arkivredogörare, arkivförteckning,
arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens delegationsordning har en något felaktig
utformning. Respektive tjänsteman kan inte fatta beslut om arkivansvarig då
endast en arkivansvarig ska finnas enligt Region Gotland arkivreglemente. Rent
funktionsmässigt bör den arkivansvariga utse arkivredogörare, det bör inte
ligga på respektive tjänstemans ansvar. Beslut kring utformning av
arkivförteckning, arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan bör tas av
arkivansvarig i samråd med arkivredogörare samt regionens arkivarier och inte
av respektive tjänsteman. D 2 bör inte ingå i delegationsordningen.
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Förändring av delegationsordningen 31 Utlämnande av allmänna handlingar.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärend
enumm
er

Ärendebeskrivn
ing

Lag rum
etc

Delegat
/
beslutsfattare

Typ
av
beslu
t

Anm.
kod

Överkl
agas
till

Kommentar

D3

Utlämnand
e av
allmänna
handlingar

Tryckfrihetsförordningen
2: 12-14 och
Offentlighets
- och
sekretesslag
en 6:3-8

Resp tjm
FC
(prövning)

Vst/de
l

1

FD

Beslut om utlämnande
anmäles inte till nämnden.
Beslut att inte lämna ut
anmäles (beslut får
överklagas hos
förvaltningsdomstolen)
Om beslut om att inte
lämna ut handling
överklagas, ska
beslutsdelegatens
yttrande anmälas. I första
hand prövas begäran av
den som svarar för vården
av handlingen t ex
registrator. Om
handlingen inte skall
utlämnas sker prövning av
myndigheten.

Utbildningschefens förslag till beslut

•
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Utlämnande av allmänna handlingar förändras till:

Ärend
enumm
er

Ärendebeskriv
ning

Lag rum
etc

Delegat /
beslutsfattare

Typ
av
besl
ut

Anm.
kod

Överkl
agas
till

Kommentar

D2

Beslut att
lämna ut
allmän
handling
eller
uppgifter i
allmän
handling

TF 2 kap. 1214 §§
OSL 6 kap. 3-9
§§

Respektive
tjänsteman

Vst

-

-

Beslut om utlämnande
anmäles inte till
nämnden.
I första hand prövas
begäran av den som
svarar för vården av
handlingen. I
tveksamma fall ska den
anställde låta
myndigheten
(utbildningschefen)
göra prövningen.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2013/115
Bilaga 1

Region Gotland

Bakgrund

Ärendenummer D 3: Utlämnande av allmänna handlingar bör delas upp i tre
egna punkter i delegationsordningen för att förtydliga beslut att lämna ut
allmän handling, beslut att lämna ut allmän handling med förbehåll och beslut
att inte lämna ut allmän handling. De två sistnämnda blir nya punkter i
delegationsordningen: Kompletteringar nr 3 och 4. Ärendenummer D 3
föreslås flytta till D 2 för att de kompletteringarna som ska föras in i
delegationsordningen rent händelsemässigt bör komma efter.
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Förändring av delegationsordningen 32 Prövning om överklagande inkommit inom giltig tid.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer
D4

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Prövning om
överklagande
inkommit inom
giltig tid

Förval
tnings
-lagen
§24

Delegat /
besluts-fattare
SC

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Vst

-

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Prövning om överklagande inkommit inom giltig tid förändras till:

Ärendenummer
D5

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Prövning om
överklagande
inkommit inom
giltig tid

FL 2425 §§

Delegat
/besluts-fattare
UC

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

Vst

-

Om skrivelsen
(överklagandet)
inte avvisas enligt
FL 24 §, skall
skrivelsen och
övriga handlingar i
ärendet lämnas till
den myndighet som
ska pröva
överklagandet (FL
25 §).

Bakgrund

Enligt D 4 är i dagsläget förvaltningschefen delegat, men förvaltningschefens
titel är utbildningschef. Ärendenummer D 4 föreslås flytta till D 5 då de
kompletteringarna som ska föras in i delegationsordningen rent
händelsemässigt bör ligga i före. Kommentar skrivs in för förtydligande.
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Förändring av delegationsordningen 33 Beslut å nämndens vägnar i de fall som är så
brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.
Enligt reviderad delegationsordning 2014-09-17:
Ärendenummer
D5

Ärendebeskrivning
Beslut å
nämndens
vägnar i de fall
som är så
brådskande att
nämndens
beslut inte kan
avvaktas

Lag
rum
etc
Komm
unalla
gen
6:36

Delegat /
besluts-fattare
O

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Del

1

Kommentar

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
o Beslut å nämndens vägnar i de fall som är så brådskande att
nämndens beslut inte kan avvaktas förändras till:

Ärendenummer
D6

Ärendebeskrivning
Beslut å
nämndens
vägnar i de fall
som är så
brådskande att
nämndens
beslut inte kan
avvaktas

Lag
rum
etc
Komm
unalla
gen
6:36

Delegat
/besluts-fattare
O

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

Del

1

Beslut ska anmälas
vid nämndens nästa
sammanträde.

Bakgrund

Ärendenummer D 5 föreslås flytta till D 6 för att de kompletteringarna som
ska föras in i delegationsordningen rent händelsemässigt bör ligga i före.
Kommentar skrivs in för förtydligande.
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Komplettering av delegationsordningen 1 Nyanställning av obehörig lärare för längre tid än sex
månader och upp till ett år, då lärare som uppfyller krav
enligt Skollagen saknas.
Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
kompletteras med följande:

Ärendenummer
B 13

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Kommentar

Nyanställning av
obehörig lärare
för längre tid än
sex månader
och upp till ett
år, då lärare
som uppfyller
krav enligt
Skollagen
saknas.

Skolla
gen §§
18 och
19.

Rektorer för den
kommunala
gymnasie- och
vuxenutbildningen,
biträdande rektor
KCG.

Del

1

Undantagsregel då
legitimerad
och/eller behörig
lärare saknas inom
den kommunala
gymnasie- och
vuxenutbildningen.
Utdrag ur
belastningsregistret
ska uppvisas vid
anställningar om
minst 2 veckor
(GVN §9 2012-0208).

Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning bör
kompletteras med punkten B 13: Nyanställning av obehörig lärare för längre
tid än sex månader och upp till ett år, då lärare som uppfyller krav enligt
Skollagen saknas. B 13 kommer bli en parallell till redan gällande delegation för
anställningar (B 1: Nyanställning av medarbetare i enlighet med lagar, avtal och
regionens riktlinjer). Med andra ord är B 13 ett omformulerat regelverk i
skollagen (som rör legitimationskrav).
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Komplettering av delegationsordningen 2 Beslut angående övertalighet.
Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
kompletteras med följande:

Ärendenummer
B 36

Ärendebeskrivning
Beslut angående
övertalighet.

Lag
rum
etc

Delegat
/besluts-fattare
UC

Typ
av
beslut

Anm.
kod

Vst

1

Kommentar

Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning bör
kompletteras med punkten B 36: Beslut angående övertalighet. Detta är ett
förtydligande av arbetsordning i samband med övertalighet. Dessa frågor
hanteras förvaltningsövergripande och är ren verkställighet.
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Komplettering av delegationsordningen 3 Beslut att lämna ut allmän handling eller uppgifter i
allmän handling till enskild med uppställande av
förbehåll.
Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
kompletteras med följande:

Ären
denum
mer
D3

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Beslut att lämna
ut allmän
handling eller
uppgifter i allmän
handling till
enskild med
uppställande av
förbehåll

OSL 10
kap. 14
§

Delegat /
beslutsfattare
UC

Typ
av
besl
ut

Anm.
kod

Överkl
agas
till

Del

1

-

Kommentar

Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning bör
kompletteras med punkten D 3: Beslut att lämna ut allmän handling eller
uppgifter i allmän handling till enskild med uppställande av förbehåll. Detta är
ett förtydligande i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen 10 kap. 14 §:
Myndigheten ges möjlighet att självständigt bedöma om sekretessbelagda
uppgifter i allmänna handlingar kan lämnas ut till enskild person. Detta genom
att ett förbehåll skapas som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften
vidare.
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Komplettering av delegationsordningen 4 Beslut att inte lämna ut allmän handling eller uppgifter i
allmän handling med stöd av TF och OSL.
Utbildningschefens förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning
kompletteras med följande:

Ären
denum
mer
D4

Ärendebeskrivning

Lag
rum
etc

Beslut att inte
lämna ut allmän
handling eller
uppgifter i allmän
handling med
stöd av TF och
OSL

TF 2
kap. 1415 §§
OSL 6
kap. 3-9
§§

Delegat /
beslutsfattare
UC

Typ
av
besl
ut

Anm.
kod

Överkl
agas
till

Kommentar

Del

1

FD

Beslut att inte lämna ut
allmän handling
anmäles till nämnden
(beslut får överklagas
hos
förvaltningsdomstolen,
FD). Om beslut om att
inte lämna ut allmän
handling överklagas,
ska beslutsdelegatens
yttrande anmälas.

Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning bör
kompletteras med punkten D 4: Beslut att inte lämna ut allmän handling eller
uppgifter i allmän handling med stöd av TF och OSL. Av 2 kap. 14 § andra
stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en fråga om utlämnande av en
allmän handling prövas av den myndighet som förvarar handlingen. Av 6 kap.
3 § offentlighets- och sekretesslagen framgår att om en anställd vid en
myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar
för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om
handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställde låta myndigheten
(utbildningschefen) göra prövningen. Myndigheten ska pröva om handlingen
ska lämnas ut om:
1. den anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med
förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars
förfoga över handlingen, och
2. den enskilde begär myndighetens prövning
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 15 april 2015

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 1/2015 för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har det politiska ansvaret
för Region Gotlands utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå,
gymnasieantagningen, det kommunala informationsansvaret för ungdomar 1620 år, svenskundervisning för invandrare och vuxenutbildning. Utbildningarna
bedrivs som skolförlagda utbildningar, distansundervisning, lärlingsutbildning
och även uppdragsutbildning. Utbildningsverksamheterna finns inom
Wisbygymnasiet, Kompetenscentrum Gotland, Lärcentrum Gotland och
Gotlands folkhögskola. Nämnden ansvarar också för praktiksamordning och
skyddade anställningar inom enheten för arbetsmarknad samt mottagning och
etablering av nyanlända personer med uppehållstillstånd som valt att
kommunplacera sig på Gotland och kvotflyktingar.
Förslag till beslut

Delårsrapport 1/2015 fastställs och överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattande kommentarer per perspektiv
Väsentliga och kritiska händelser som har betydelse för måluppfyllelsen i
nämndens styrkort.
Ekonomiperspektivet
Mål: ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.

GVN har i mars månad ett prognostiserat resultat för helåret på 400 000
kronor. Den största negativa avvikelsen från budget ligger hos gymnasieskolan:
cirka 5,2 miljoner kronor. GVN följer den åtgärdsplan som är beskriven i
strategisk plan och budget 2014-2016, om att successivt anpassa kostnaderna
med totalt 18 miljoner kronor fram till år 2016. För att GVN ska ha möjlighet
att närma sig en budget i balans har nämnden beslutat att utreda
utbildningsutbudet i gymnasieskolan ytterligare (2015-03-25) inför beslut om
vilka utbildningar som ska erbjudas i gymnasievalet 2016 (som beslutas av
nämnden hösten 2015). Beslutsunderlaget kommer att belysa vilka program
som långsiktigt bör finnas på Gotland anpassat utifrån elevunderlaget,
elevernas preferenser (sökandebilden), möjligheter till APL, kostnaden per
utbildningsplats jämfört med Skolverkets riksprislista, regional
kompetensförsörjning och utbildningens kvalitet kopplat till elevtal. En särskild
beskrivning av de frivilliga verksamheterna och dess kostnader kommer även
att tas med.
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Den fulla ekonomiska effekten av ett beslut om avveckling av en
gymnasieutbildning slår inte igenom förrän tre år efter att beslutet tagits. De
utbildningar som avvecklats under de senaste åren medför en övertalighet som
för 2015 ännu inte är definierad.
Upphandlingen av karaktärsämneskurser inom ramen för
naturbruksprogrammet pågår och beräknas vara klar innan sommaren.
Brukare/kundperspektiv
Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.

Nämnden har under delår 1 fastställt vilka gymnasieutbildningar som ska starta
för årskurs 1 läsåret 2015/16. Statistik från det preliminära valet till
gymnasieskolan i februari visade att 489 av de sökande sökte till kommunala
Wisbygymnasiet medan 34 sökte till fristående Guteskolan. 53 gotländska
elever har sökt gymnasieutbildning på annan ort. GVN beslutade i mars att
avveckla det estetiska programmets inriktning teater mot bakgrund av att för få
elever söker till utbildningen. Utbildningsutbudet omfattar nu 17 program och
29 inriktningar. GVN har även gett gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen (GVF) i uppdrag att arbeta för att förändra de
traditionella könsmönstren vid valet av gymnasieprogram. Rapport om hur
arbetet fortgår ska lämnas till hösten.
GVN beslutade i mars att finansiera ytterligare tio utbildningsplatser på
allmänna linjen vid Gotlands folkhögskola, som motsvarar studier på
gymnasienivå och ger behörighet till högskolestudier. Pengarna tas
ur det riktade ramtillskott, ”vuxenmiljonen”, som regionfullmäktige tilldelat
GVN speciellt för vuxenutbildningen och åtgärder för att hjälpa
långtidsarbetslösa att komma i arbete. Eleverna rekryteras med hjälp av
Arbetsförmedlingen.
Processperspektiv
Mål: Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara
kommuner och landsting

Varje år framställer GVF ett antal kvalitetsrapporter för att uppfylla skollagens
krav på kvalitetsuppföljning. Där redovisas verksamhetsmått, styrtal,
genomförda verksamhets- och elevenkäter, uppföljning av resultat,
elevnärvaro, sökandebilden till gymnasiet, tillgängligheten till
utbildningsplatser, fördelningen av elever på högskoleförberedande program,
yrkesprogram samt introduktionsprogram m.m. Uppgifter om måluppfyllelse
som rör kvartal 1 kommer att behandlas i delårsrapport 2.
Medarbetarperspektiv
Mål: Medarbetarna ledarna trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att
möta framtidens utmaningar

Arbetet inför att slå samman barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) och
GVF till en förvaltning med namnet utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
från och med 2016 pågår. Under våren genomförs arbetet med att göra en
analys av nuvarande organisationer: organisationsprinciper, styrmodell, styrkor
och svagheter. Den nya förvaltningen ska ha en effektivare lednings- och
stödorganisation än BUF och GVF var för sig. Kostnaden för ledning och stöd
GVN 2015-04-29
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ska minska med minst en miljon kronor jämfört med dagens kostnader.
Arbetet med att implementera den nya organisationen för både
Wisbygymnasiet och Kompetenscentrum Gotland pågår.
Arbetsmiljöverket har fått svar från förvaltningen på sitt inspektionsmeddelande
med anledning av inspektionen av Wisbygymnasiet och förvaltningen som
huvudman. Inspektionen var inriktad på hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet fungerar och hur riskområden som hög arbetsbelastning,
våld, hot, buller, ventilation samt städning och utrymning av lokaler, hanteras.
Förvaltningen har arbetat med de brister och krav som framkommit. Bland
annat ställdes krav på att kartlägga riskerna för våld- och hot för skolledarna
inom gymnasieskolan och att ta fram en handlingsplan för att minska
skolledarnas arbetsbelastning. För Wisbygymnasiet kom krav på förtydligande
av fördelningen av arbetsmiljöuppgifter, elevskyddsombudens medverkan och
vem som kan ”första hjälpen” samt förbättrade rutiner för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

GVF rekryterar för närvarande ytterligare tre förstelärare till gymnasieskolan
och vuxenutbildningen med tillträde i augusti. Statsbidrag har sökts för detta
hos Skolverket. Rekryteringen av två biträdande rektorer, en för
Wisbygymnasiet och en för folkhögskolans enhet i Fårösund, pågår och
beräknas vara klar under våren. Tre skolledare genomgår för närvarande den
statliga rektorsutbildningen.

Resultat för perioden, årsprognos och
investeringsprognos
Prognosen för helåret 2015 är ett positivt resultat på 400 000 kronor. I
dagsläget finns inga tecken på att prognosen kommer att förändras.
Gymnasieskolorna visar ett samlat underskott på cirka 5,2 miljoner kronor och
övriga enheter visar på balans. Gymnasieskolornas underskott balanseras av
GVN:s buffert och resursfördelningen som i dagsläget redovisar ett överskott.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Resultatrapport per den 31 mars 2014, tkr
Budget
Intäkter

Utfall

Resultat

-51 484

-44 528

-6 956

Personalkostnader

42 088

42 196

-108

Lokalkostnader

16 877

16 868

9

Övriga kostnader

65 831

61 480

4 352

73 313

76 016

-2 702

Summa

Resultatrapport per den 31 mars 2015, tkr
Budget
Intäkter

Resultat

-44 900

-2 347

Personalkostnader

42 933

43 368

-435

Lokalkostnader

15 228

15 840

-612

Övriga kostnader

60 730

58 114

2 616

71 643

72 422

-779

Summa
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Not Tabellerna exkluderar semesterlöneskuld och kommunbidrag

Ovan tabeller visar periodens omslutning, januari-mars, för åren 2014 och
2015. För att jämföra och analysera åren måste hänsyn tas till de
organisationsförändringar som genomförts för respektive år och som påverkar
periodens budget och utfall. De förändringar som har genomförts är att Lövsta
landsbygdscentrum samt projektet InterCom återfinns i budget och utfall för år
2014 men inte för år 2015, här medräknas även projektintäkter för
Ungdomskraft.
För år 2015 finns budget och utfall för studie- och yrkesvägledarorganisationen
samt flyktingmottagning med men inte för år 2014. Tabellerna ovan har inte
justerats utan hänsyn har tagits till organisationsförändringarna i analysen för
respektive kategori, i månt och mycket så tar utfallen ut varandra och medför
då att en analys kan göras, för de ojusterade tabellerna.
Jämförelse mellan resultatrapport år 2013 och år 2014
Intäkter

De lägre budgeterade intäkterna för år 2015 i jämförelse med år 2014 beror i
huvudsak på att Lövsta landsbygdscentrum inte längre finns med som
verksamhet. Att resultatet för intäkterna år 2015 visar på ett negativt resultat
beror på att intäkter inte blivit bokförda för perioden när det gäller filmkluster
och interna intäkter för måltider samt OSA.
Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna har för år 2015, i jämförelse, för perioden
ökat med 1 172 000 kronor. Den reella ökningen är dock nästan noll då
löneuppräkningarna för 2014 är medräknade i årets period och de motsvarar
1 140 000 kr.
Övriga kostnader

De lägre budgeterade kostnaderna och det lägre utfallet för år 2015 i jämförelse
med år 2014 beror i huvudsak på att Lövsta landsbygdscentrum utgått. Det
beror även på minskade utbetalningar till den kommunala och fristående
skolan i den egna kommunen. Inget uttag har gjorts av nämndens buffert och
det finns ofördelade elever kvar i resursfördelningen.

Analys av personalstatistik
Det går inte att under första kvartalet redovisa personalstatistik i form av
exempelvis antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda i förvaltningen
till följd av problem med Region Gotlands personaladministrativa system
Medvind.
Alf Nilsson, utbildningschef
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Region Gotland
Gymnasie- och vuxen utbildningsförvaltningen
ÅRSPROGNOS

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per avdelning och skolform, tkr
År 2015

TOTALT

FEBR
0

AVD OCH SKOLFORMER

DELÅR 1 APRIL
400
0

MAJ
0

DELÅR 2
0

SEPT
0

OKT
0

NOV
0

0

0

0

0

0

1 550

0

0

Ordförande

-

0

-

-

-

-

-

-

Stab

-

1 550

-

-

-

-

-

-

Kompetenscentrum Gotland

-

0

-

-

-

-

-

-

Folkhögskolan

-

0

-

-

-

-

-

-

GYMNASIESKOLOR

0

-1 150

0

0

Antagning, interkom. ers.

-

-1 300

-

-

-

-

-

-

Inack- och reseersättning

-

0

-

-

-

-

-

-

Wisbygymnasiet norr

-

-3 500

-

-

-

-

-

-

Wisbygymnasiet söder

-

-1 700

-

-

-

-

-

-

Resursfördelning

-

5 350

-

-

-

-

-

-

Not

Exkluderar semesterlöneskuldförändring

MUP Sammanställning 1503
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Stab/ Antagning (IKE –
interkommunalersättning)

Chris Schlemlein-Wenell, Alf Nilsson,
Jimmy Söderström, Björn Linder, Rolf
Andersson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven.
Utifrån styrkortsperspektiven – 1. brukare/kunder, 2. ekonomi, 3.medarbetare & ledare, 4.
processer, 5. samhälle – redovisas här inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar
resultatet. Även väsentliga avvikelser mot måluppfyllelse skall kommenteras.
Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i
Årsbokslut 2015
Staben, ekonomi
Delårsrapport 1
På staben kommer avvikelsen i huvudsak bero på:


Utbildningschef, felföringar av personalkostnader i januari månad -138 tkr.



Stabschef, pedagogisk samordnare för lokaler ej budgeterat för hösten -186 tkr.



Ekonomichef, övertalighet -1 009, buffert 2 269 samt elevmåltider 892 tkr.



Försörjning, eftersläpande kostnader evakuering F-hus -140 tkr.



IT-strateg, nystartsbidrag samt övriga kostnader 143 tkr.



Ungdomskraft, eftersläpande kostnader från år 2014 -280 tkr.
Summa 1 551 tkr

Delårsrapport 2

Antagningsenheten, ekonomi
Delårsrapport 1
Intäkter


Prognos: balans.

Kostnader


Fristående gymnasieskola egna kommunen -1 278 tkr, fler elever än budget, i åk 1.



Fristående gymnasieskola i annan kommun balans.



Kommunal skola annan kommun balans.

Summa - 1 278 tkr
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Resursfördelning, ekonomi
Delårsrapport 1
Utfall hittills
Resterande 3 mån
S:a våren
S:a prognos hösten
Utfall totalt
Komp SYV
Komp UK
Prognos totalt
Budget resursfördelning
Prognos totalt
Differens

Belopp, tkr Elever
28 455
28 350
56 805
1 469
55 925
1 458
112 730 1 464
649
655
6
114 034 1 470
119 385
114 034
5 351

1 501
1 470
31

Summa 5 350 tkr, inkl ingångsvärde ofördelade elever 2 743 tkr
Delårsrapport 2
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2015‐04‐16

Kompetenscentrum Gotland

Bo Kristiansson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2015

1. Brukare/kunder Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.
Delårsrapport 1
Kraftig nedgång av deltagare till Steget. Goda resultat avseende genomströmning av
studerande.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1
Ekonomin är fortsatt i balans. Dock finns vissa osäkerheten utifrån att det fortfarande finns
svårigheter att följa upp alla delar i organisationen på ett adekvat sätt.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)
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3. Medarbetare & ledare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens utmaningar.
Delårsrapport 1
Stora förändringar. Rekrytering pågår av pedagogisk personal, studie- och yrkesvägledare,
skolassistent och it-utvecklare. Ny ledningsgrupp formad med rektor, biträdande rektor och
chef arbetsmarknadsenheten.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

4. Processer Mål: processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.
Delårsrapport 1
Samtliga sektorer är under stark utveckling med speciellt fokus på (för verksamheten nya
enheter) som Integrationsenheten och Ungdomskraft.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

5. Samhälle Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Delårsrapport 1
I januari stängdes Komvux och varumärket Kompetenscentrum Gotland lanserades.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)
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Folkhögskolan

Thomas Nilsson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2015

1. Brukare/kunder Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.
Delårsrapport 1 Under första kvartalet har deltagarenkäten analyserats och resultatet är
påfallande gott, med mycket höga omdömen i stort sett på alla områden.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1 Delår 1 innebär alltid en stor osäkerhet gällande prognoser, den nerröstade
statsbudgeten innebar dock att skolan riskerar att göra ett underskott, om inte nya pengar
beslutas på statlig nivå under året. FHSK har äskat om driftsmedel för den nya
filmutbildningen i F-sund.

Delårsrapport 2

GVN 2015-04-29
92/136

Sida 2 (3)

Delårsrapport 1
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsförvaltningen
2015‐04‐16

Period 3 (september – december)

3. Medarbetare & ledare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens utmaningar.
Delårsrapport 1 Första kvartalet har inneburit extremt stor belastning på personal och lärare
vid folkhögskolan. Sjukdomar och vakanser har gjort arbetsbördan betydligt tyngre än under
normala omständigheter. 4 rekryteringar pågår och mot slutet av terminen hoppas vi på en
normalisering.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

4. Processer Mål: processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.
Delårsrapport 1 Gotlands folkhögskola ligger i paritet med resten av landsting och regioner
gällande kostnader och resultat.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

5. Samhälle Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Delårsrapport 1 Folkhögskolan samverkar med flera olika aktorer i det Gotländska samhället
och bidrar varje år med att stort antal nya Gotlänningar. Folkhögskolan är välkänd runt om i
landet och bidrar till att stärka Gotlands varumärke.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)
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Wisbygymnasiet norr

Bo Eriksson

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2015

1. Brukare/kunder Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta
Delårsrapport 1
Elevenkäten för läsåret visar relativt goda siffror. Nöjd elevindex har värdet 69 och
elevinflytandeindex har värdet 75 i elevenkäten Enligt styrkortet är målet mints 65 på
enhetsnivå.
Arbetet med att föra samman de tre olika skolorna till en stor skola pågår - ett omfattande
arbete.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1
Ekonomin är helt beroende av att elevantalet är tillräckligt stort på varje program.
Elevminskningar på ett enstaka program påverkar budgeten negativt direkt, samtidigt som
personalkostnaden endast kan minskas marginellt och på sikt. Vid den preliminära
ansökningen till gymnasieskolan visade det sig att fordons- och transportprogrammet (FT)
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har få ansökningar inför läsåret 15/16. Detta kommer att ge viss övertalighet och påverka
det ekonomiska resultatet negativt. Utöver detta har WGN fjolårets låga elevantal inom
naturvetenskapsprogrammet och naturbruksprogrammet att ta hänsyn till. Beslut av GVN
2104 innebar tre år med små grupper vilket ger ett preliminärt minus på ca 2,5 mkr/år (se
tidigare delårsrapporter ht14)
Prognosen för 2015 blir -2,0 mkr innan tjänstefördelning är fastställd.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

3. Medarbetare & ledare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens utmaningar.

Delårsrapport 1
Elevminskningar och avveckling av inriktning fastighet och lärling inom FT gör att det blir
personalrotation och viss övertalighet. Kan tyvärr inte kan matchas fullt ut mot
pensionsavgångar.
Lärarlegitimationsreformen innebär att personalen blir mindre rörlig inom enheten då det
krävs behörighet för att få sätta betyg. Detta påverkar arbetet med tjänstefördelningen
Utifrån medarbetarenkäten är en gemensam handlingsplan framtagen för Wisbygymnasiet.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

4. Processer Mål: processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.
Delårsrapport 1
Vi har under vårterminen fortsatt att satsa på IT och alla personal har genomgått utbildning.
Förstelärarna har arbetat med olika uppdrag bl.a. APL-utveckling och handledning av
kollegor i grupper.

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)
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5. Samhälle Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Delårsrapport 1
Elevunderlaget är fortsatt lågt en lång tid framöver och vi ser svårigheter med att bibehålla
kvaliteten samtidigt som de ekonomiska ramarna minskar
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)
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Wisbygymnasiet söder

Charlotte Lilja

Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån
styrkortsperspektiven

Här redovisas viktiga inträffade och/eller förväntade händelser som påverkar resultatet. Även
väsentliga avvikelser mot måluppfyllelsen i nämndens styrkort ska kommenteras.
1. Brukare/kunder – i brukarperspektivet ska belysas i vilken mån brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet (elevnöjdhet och studieavbrott), tillgängligheten (utbildningarna matchar de behov som finns
– söktryck och antagning), tillgången till information, om våra brukare/kunder upplever att de är delaktiga
(elevinflytande) och blir respektfullt bemötta.
2. Ekonomi – i ekonomiperspektivet ska belysas faktorer som kan påverka årets ekonomiska resultat.
Beskriv kortfattat hur resurserna använts och vilka åtgärder som vidtagits för att nå ett positivt resultat.
3. Medarbetare och ledare – i perspektivet ska ges en bild av om medarbetare och ledare trivs, tar
ansvar och utvecklas. Berätta t.ex. om personalflöden, kompetensutveckling, arbetsmiljö, sjuktal och
förbättringsarbete som sker utifrån exempelvis resultat i medarbetarenkät.
4. Processer – perspektivet ska belysa i vilken mån processerna är effektiva – det vill säga i vilken
utsträckning undervisningen har bidragit till måluppfyllelsen, om elevnärvaron håller sig inom givna ramar
samt om kostnaderna för undervisning är i nivå med jämförbara kommuner och landsting m.m. Berätta
exempelvis om elevflöden, studieresultat och utvecklingsarbeten.
5. Samhälle – beskriv t.ex. omvärldsfaktorer som påverkar resultatet.
Nämndens styrkort återfinns på: http://www.gotland.se/56068

Blanketten kommer att fyllas på under året och slutligen bli rektorsområdets redovisning i årsbokslut 2015

1. Brukare/kunder Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.
Delårsrapport 1
11 elever har under vårterminen avbrutit sina studier av olika skäl. Arbetet med att föra
samman de olika skolorna till en stor skola pågår.
Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

2. Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Delårsrapport 1
Ekonomin är helt beroende av att elevantalet är tillräckligt stort på varje program.
Elevminskningar på ett enstaka program påverkar budgeten negativt direkt, samtidigt som
personalkostnaden endast kan minskas marginellt och på sikt. Vid den preliminära
ansökningen till gymnasieskolan visade det sig att programmet restaurang och livsmedel
inför hösten har betydligt färre ansökningar än vi varit vana vid. Detta kommer att påverka
resultatet. En mildrande effekt är att vi i stället fått fler ansökningar till ekonomiprogrammet,
men det hjälper inte fullt ut. Prognosen för 2015 blir -1.700 tkr.
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Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

3. Medarbetare & ledare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens utmaningar.

Delårsrapport 1
Genom elevminskningar och avveckling av rörliga bildens språk föreligger en viss
övertalighet i lärarkåren, som tyvärr inte kan matchas fullt ut mot pensionsavgångar.
Lärarlegitimationsreformen innebär också att personalen blir mindre rörlig inom enheten då
det krävs behörighet för att få sätta betyg. Detta påverkar arbetet med tjänstefördelningen

Delårsrapport 2

Period 3 (september – december)

4. Processer Mål: processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.

Delårsrapport 2
Vi har under vårterminen fortsatt att satsa på IT och alla personal har genomgått utbildning.
Förstelärarna har arbetat med olika uppdrag bl a har de lett kolleger i handledningsgrupper.
På yrkesprogrammen arbetar vi vidare med APL-utveckling och har också beviljats nya
pengar från Skolverket för Handelsprogrammet.

Period 3 (september – december)

5. Samhälle Mål: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Delårsrapport 1
Elevunderlaget är fortsatt lågt en lång tid framöver och vi ser svårigheter med att bibehålla
kvaliteten samtidigt som de ekonomiska ramarna minskar
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Delårsrapport 2
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SAMMANFATTNING
Arbetsmarknadskunskap startade 2011 i Västmanlands län för att
höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar och därigenom öka
ungdomarnas möjlighet att välja vägar som leder till arbete.
Konceptet riktar sig till elever på grund- och gymnasieskola där
inspirationslektioner är kärnverksamheten. Lärare och föräldrar är
även viktiga i det långsiktiga arbetet med att stötta ungdomar i
sina studie- och yrkesval, varpå dessa målgrupper även är en
viktig del i konceptet.
På uppdrag av Region Gotland påbörjades en förstudie under hösten
2014 med syftet ska undersöka förutsättningarna för en satsning på
Arbetsmarknadskunskap för alla elever på Gotland, från
grundskolans år sju till tredje året på gymnasiet. Förstudien
genomfördes av Jobba i Västerås ekonomiska förening (JIV) och
baserades på lektioner i Arbetsmarknadskunskap för elever samt
presentationer av konceptet i olika formella sammanhang för
representanter från olika målgrupper (arbetsgivare, föräldrar,
skolpersonal m.m.).
Gällande resultatet av förstudien visar det på ett övervägande
stöd för Arbetsmarknadskunskap som ett verktyg som kan fungera
även på Gotland för att stötta ungdomar till medvetna och väl
underbyggda studie- och yrkesval. Det finns frågetecken kring
finansiering och samarbetsvilja, men de generella tongångarna är
mycket positiva. För de 443 elever som deltog på lektionerna i
Arbetsmarknadskunskap visade det sig att lektionerna både varit
uppskattade, lärande, nyttiga och motiverande. Dessutom skulle 80%
av eleverna gärna ha en liknande lektion igen.
Sammanfattningsvis visar förstudien att det finns ett brett
intresse för att införa Arbetsmarknadskunskap på Gotland från
samtliga målgrupper.
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INLEDNING
Arbetsmarknadskunskap skapades för att höja kunskapen om
arbetsmarknaden hos ungdomar och därigenom öka ungdomarnas
möjlighet att välja vägar som leder till arbete. Konceptet riktar
sig till elever från årskurs sju på grundskolan till sista året
på gymnasiet, det vill säga ungdomar från 13 till 19 år, och dess
lärare och föräldrar.
Arbetsmarknadskunskap startade 2011 i Västmanlands län av Jobba i
Västerås (JIV), vilka företräder ett 40-tal arbetsgivare från
offentlig och privat sektor. Dessa arbetsgivare står tillsammans
för ungefär hälften av alla arbetstillfällen i Västerås. Intresset
för Arbetsmarknadskunskap har varit stort, både lokalt, regionalt
och nationellt, och många intressenter har hört av sig i syfte att
få mer kunskap om konceptet och om det är applicerbart på deras
region.
En av intressenterna som hörde av sig beträffande konceptet var
Region Gotland och enligt överenskommelse påbörjades en förstudie
under hösten 2014. Detta dokument beskriver resultatet av
förstudien och förutsättningarna för att starta upp
Arbetsmarknadskunskap i regionen.

Arbetsmarknadskunskap1
Arbetsmarknadskunskap är ett koncept som bygger på att träffa
elever i klassrumssituationer och prata med dem om var jobben
finns, nu och i framtiden, och hur man tar sig dit. Den primära
målgruppen är elever från grundskolans år sju till tredje året på
gymnasiet (samt i vissa fall även årskurs 4-6 på grundskolan), och
lektionerna anpassas vidare efter skolans behov och elevernas
utvecklings- och utbildningsnivå. I lektionerna i
Arbetsmarknadskunskap förs en inspirerande dialog med eleverna om
deras framtid och möjligheter och kommunikatörerna är
arbetsgivarnas (både offentliga och privata) förlängda arm ut i
klassrummen. Därför har lektionerna ett tydligt arbetsgivarfokus
och är arbetsgivarnas komplement till studie- och yrkesvägledarnas
(SYV) dagliga arbete på skolorna.
Arbetsmarknadskunskap arbetar även med att stärka nätverket kring
eleverna genom att hålla i föräldramöten och lärarinspirationer på
temat Arbetsmarknadskunskap. Elever upplevs ha relativt lite
kunskap kring yrken och arbetsmarknad vilket skapar svårigheter
för dem att göra medvetna och väl underbyggda studie- och
yrkesval. Dessa val bygger ju på att eleven har kunskap om dess
valmöjligheter och valens konsekvenser.

1
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För mer information, se www.arbetsmarknadskunskap.se.
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Demografiska fakta
Gotland hade 2013 57161 invånare, varav 23700 bor i Visby, och
enligt senaste befolkningsprognosen förväntas befolkningen öka
svagt till cirka 57630 personer 2025. Det finns inget Landsting
utan sjukvård, kollektivtrafik och andra traditionella
landstingsuppgifter sköts av Region Gotland, tillsammans med de
regionala utvecklingsfrågorna som på många andra håll sköts av
länsstyrelsen.2
Region Gotland är den största arbetsgivaren på Gotland, med 5582
anställda, följt av AB Svenska spel (375 anst.), Försäkringskassan
(325 anst.), PayEx Finance AB (325 anst.), Destination Gotland
(280 anst.), Cementa AB (275 anst.), Samhall AB (275 anst.) och
Uppsala Universitet Campus Gotland (225 anst.). Efter detta har
övriga arbetsgivare under 200 anställda.3
Det finns 9654 arbetsställen på Gotland och över 90% av dessa har
färre än fem anställda. Ungefär 27000 personer är
förvärvsarbetande på Gotland. Jordbruk-, sten- och
livsmedelsindustrin är sedan länge tillbaka viktiga näringar på
Gotland tillsammans med den stora besöksnäringen. Turismen har i
sin tur positiva effekter för tjänsteföretagen inom detalj- och
dagligvaruhandel, transport, hotell och restaurang samt
upplevelsesektorn.4
Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) på Gotland var i augusti 2014
14.9%, vilket var lägre än riksgenomsnittet på 15.2%. Den
generella arbetslösheten på Gotland låg också lägre än
riksgenomsnittet, 7.1% jämfört med 7.8%.5
På Gotland finns totalt 35 grundskolor (förskoleklass – år 9) av
vilka 30 bedrivs av Region Gotland och fem är fristående och dessa
har läsåret 14/15 5584 elever. På Gotland innehåller varje årskurs
på ungefär 550 elever (År 14/15: 503-592).6
Av dessa 35 grundskolor så är det tio skolor, sju som bedrivs av
Region Gotland (Fårösundsskolan, Högbyskolan, Klinteskolan,
Romaskolan, Solbergaskolan, Solklintsskolan och Södervärnsskolan)
och tre fristående skolor (Atheneskolan, Guteskolan och
Orionskolan), som har elever i årskurs 7-9. Dessa tre årskurser
har läsåret 14/15 1666 elever (år 7, 531; år 8, 566; år 8, 569) på
Gotland totalt och kommande fem åren beräknas elevantalet i dessa
årskurser hålla sig mellan 1627-1673 elever. 7

2
3
4
5
6
7
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Region Gotland (2014). Gotland i siffor. Bild och reklam Visby.
Ibid.
Ibid.
www.arbetsformedlingen.se, 2014-11-08
Region Gotland (2014). Internt material.
Ibid.
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På gymnasienivå finns det två skolor varav den ena,
Visbygymnasiet, drivs Region Gotland och den andra, Gutegymnasiet,
är fristående.8 Visbygymnasiet erbjöd läsåret 14/15 17
gymnasieprogram, varav sjöfartsutbildningen var riksrekryterande,
och på dessa program hade man samma läsår 1337 elever (år 1, 426;
år 2, 444; år 3, 460; år 4, 7). Vidare hade Visbygymnasiet även
161 elever på introduktionsprogram.9 Gutegymnasiet hade samma år
nio program10 och ungefär 193 elever11.

Syfte
Förstudien ska undersöka förutsättningarna för en satsning på
Arbetsmarknadskunskap för alla elever på Gotland, från
grundskolans år sju till tredje året på gymnasiet.

METOD
Deltagare
Det totala antalet deltagare i förstudien var, baserat på antalet
besvarade enkäter, 595 personer, där den stora majoriteten var
elever i årskurs nio. Dessa deltagare var fördelade på fyra
målgrupper (se tabell 1 för detaljer):
• Elever i årskurs nio som närvarat på en lektion i
Arbetsmarknadskunskap.
• Skolpersonal (samt några övriga) som närvarat på lektion i
Arbetsmarknadskunskap med elever.
• Föräldrar som närvarat vid föräldramöten i
Arbetsmarknadskunskap.
• Arbetsgivare, och branschföreträdare, som närvarat vid
presentationer av Arbetsmarknadskunskap.
Tabell 1
Antalet deltagare inom respektive målgrupp samt könsfördelning.
Antal
deltagare
Elever

Antal
tillfällen

Deltagare/
tillfälle

Könsfördelning
Kvinnor
Män

443

23

19.3

45.4%

54.6%

Skolpersonal

37

23

1.6

59.5%

40.5%

Föräldrar

80

7

11.4

63.8%

36.2%

Arbetsgivare

35

3

11.7

42.9%

57.1%

8

Region Gotland (2014). Gotland i siffor. Bild och reklam Visby.
www.gotland.se, 2014-12-01
www.guteskolan.se, 2014-12-01
11
Region Gotland (2014). Gotland i siffor. Bild och reklam Visby.
9

10
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Dessutom hölls även två möten med skolpersonal där sex lärare
fanns representerade på det första mötet och tolv studie- och
yrkesvägledare deltog på det andra.

Procedur
Förstudien genomfördes på Gotland under sex dagar i november 2014
och under dessa dagar möttes olika målgrupper och fick konceptet
presenterat för sig i form av lektioner, föräldramöten och
presentationer. Denna förstudie var annorlunda än tidigare
genomförda förstudier inom Arbetsmarknadskunskap, då den innehöll
betydligt fler lektioner än tidigare och dessutom var alla dessa
lektioner riktade till en och samma målgrupp, det vill säga elever
i år nio. Vidare brukar heller inte förstudier innehålla
föräldramöten, men i denna förstudie var även de en betydande del.
Förstudien genomfördes av JIV i nära samarbete med Region Gotland.
Projektledare för JIV var Ted Radgren och projektledare för Region
Gotland var Therése Kullåker och Camilla Regen. Lektionerna i
Arbetsmarknadskunskap genomfördes av Ted Radgren och Sara
Wallentin. Tabell 2 redogör för det schema som legat till grund
för förstudien.
Tabell 2
Schema förstudie Arbetsmarknadskunskap.
Datum

Aktivitet/forum

Plats

141110

Fem lektioner, Södervärnsskolan
Presentation för branschföreträdare
Föräldramöte, Södervärnsskolan

Visby
Visby
Visby

141111

Presentation för offentliga arbetsgivare
Två lektioner, Atheneskolan
En lektion, Guteskolan
Presentation för privata arbetsgivare
Föräldramöte, Athene- och Guteskolan
Föräldramöte, Romaskolan

Visby
Visby
Visby
Visby
Visby
Roma

141112

Två lektioner, Romaskolan
En lektion, Solklintsskolan
En lektion, Fårösundsskolan
Föräldramöte, Fårösundsskolan
Föräldramöte, Solklintsskolan

Roma
Slite
Fårösund
Fårösund
Slite

141113

En lektion, Klinteskolan
Tre lektioner, Högbyskolan
Föräldramöte, Klinte- och Högbyskolan

Klintehamn
Hemse
Hemse

141126

Tre lektioner, Solbergaskolan
Föräldramöte, Solbergaskolan

Visby
Visby

141127

Fyra lektioner, Solbergaskolan
Möte med Lärare
Möte med SYV
Avstämnings- och avslutningsmöte

Visby
Visby
Visby
Visby
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Material
Datainsamlingen från lektioner/möten/presentationer som
genomfördes på Gotland skedde mestadels i form av enkäter. De
distribuerades i slutet av varje lektion/möte/presentation och
innehöll två delar, en kvantitativ och en kvalitativ del.
Den kvantitativa delen av enkäterna innehöll påståenden
(variabler) som besvarades på en femgradig skala från ett (håller
inte alls med) till fem (håller helt med). Den kvalitativa delen
innehöll en variabel som besvarades med text. Materialet skilde
sig åt för de olika målgrupperna och därför kommer det att
redovisas målgruppsspecifikt.

Elever

Elevenkäten innehöll fem kvantitativa variabler:
1. Jag tycker lektionen var bra.
2. Jag lärde mig mycket om jobb under lektionen.
3. Jag tycker lektionen var motiverande.
4. Jag skulle vilja ha fler liknande lektioner.
5. Jag tycker lektionen var nyttig.
Dessutom innehöll den en kvalitativ variabel som löd ”Skriv nedan
vad du tycker om lektionen i Arbetsmarknadskunskap.”

Skolpersonal
Enkäten för skolpersonal innehöll fyra kvantitativa variabler:
1. Jag tycker lektionen var bra.
2. Jag upplever att lektionen var nyttig för eleverna.
3. Lektionen motiverade mig att arbeta mer med
Arbetsmarknadskunskap.
4. Jag tycker det behövs mer Arbetsmarknadskunskap i skolan.
Dessutom innehöll den en kvalitativ variabel som löd ”Skriv nedan
vad du tycker om lektionen i Arbetsmarknadskunskap.”
Från målgruppen skolpersonal hämtades även kvalitativ data in i
form av minnesanteckningar från de två möten med skolpersonal som
genomfördes med lärare respektive studie- och yrkesvägledare.

Föräldrar
Enkäten för föräldrar innehöll fyra kvantitativa variabler:
1. Jag tycker föredraget var bra.
2. Jag tycker informationen var nyttig.
3. Föredraget motiverade mig att stötta mitt/mina barn i
dennes/deras framtida studie- och yrkesval.
4. Jag tycker det behövs mer Arbetsmarknadskunskap i skolan.
Dessutom innehöll den en kvalitativ variabel som löd ”Skriv nedan
vad du tycker om föredraget i Arbetsmarknadskunskap.”
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Arbetsgivare
Enkäten för arbetsgivare innehöll två kvantitativa variabler:
1. Jag tror att lektioner i Arbetsmarknadskunskap skulle vara
nyttiga för elever i min region.
2. Jag tycker det behövs mer Arbetsmarknadskunskap i skolan.
Dessutom innehöll den en kvalitativ variabel som löd ”Skriv nedan
vad du tycker om Arbetsmarknadskunskap och dess implementering i
din region.” Under denna variabel, på svarsfältet, gavs även
deltagarna orden ”Möjligheter” och ”Hinder” som vägledning i sina
svar.
Det inhämtades även in kvalitativ data från arbetsgivarna genom
att det skickades ut uppföljande och utvecklande frågor per mail
till några som deltagit vid presentationerna av
Arbetsmarknadskunskap. Dessa frågor löd:
1. Varför behövs satsningen på Arbetsmarknadskunskap på
Gotland?
2. På vilket sätt skulle en satsning kunna vara till nytta för
din organisation eller medlemsorganisationer?
3. Vilka möjliga hinder ser du finns för ett lyckat
genomförande av Arbetsmarknadskunskap på Gotland?

RESULTAT
Resultatet av datainsamlingen kommer att presenteras utifrån
respektive målgrupp; elever, skolpersonal, föräldrar och
arbetsgivare. För respektive målgrupp kommer resultaten att delas
upp i en kvantitativ och en kvalitativ del12.
Gällande den kvalitativa datan som legat till underlag för
förstudien, presenteras en relativt stor mängd data i rapporten.
Detta då elevers, skolpersonals, föräldrars och arbetsgivares
åsikter kring Arbetsmarknadskunskap är kärnan i rapporten och för
att ge läsaren ett helhetsintryck behövs denna datamängd. Däremot
presenteras inte all kvalitativ data, utan ett axplock, förutom
när det gäller de åsikter som är av ifrågasättande och/eller
kritisk karaktär, då samtliga av dessa åsikter presenteras.
Beträffande elever återfinns även fler citat i Bilaga 1.

Elever
Det totala antalet elever i förstudien var 443 och dessa var
fördelade på 23 klasser. Det fanns under läsåret 14/15 569 elever
i årskurs nio, varpå 77.9% av Gotlands elever möttes under
förstudien. De skolor som deltog i förstudien var (antal klasser
12
Den kvalitativa datan i form av kommentarer på enkäterna är skrivna i sitt
originalutförande. Därav kan stavfel och meningsuppbyggnadsfel återfinnas i text
inom citationstecken som författaren är medveten om, men som ej korrigerats.
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inom parentes); Atheneskolan (2), Fårösundsskolan (1), Guteskolan
(1), Högbyskolan (3), Klinteskolan (1), Romaskolan (2),
Solbergaskolan (7), Solklintsskolan (1), Södervärnskolan (5).

Kvantitativ data
Medelvärdena (och standardavvikelserna) för samtliga elever (n =
443) på de fem variablerna var:
M(SD)
1. Jag tycker lektionen var bra.
4.63 (0.63)
2. Jag lärde mig mycket om jobb under lektionen.
4.26 (0.82)
3. Jag tycker lektionen var motiverande.
4.34 (0.85)
4. Jag skulle vilja ha fler liknande lektioner.
4.24 (1.04)
5. Jag tycker lektionen var nyttig.
4.57 (0.72)
Mellan könen visade ett t-test för oberoende grupper att det inte
förekom skillnader i medelvärde på någon av de fem variablerna
(t434 = 0.10-1.65; p > 0.05).
Gällande skillnader mellan stadsskolor, det vill säga skolor i
Visby, och landsortsskolor, det vill säga skolor utanför Visby,
visade t-test att det fanns skillnader gällande variabel 2 (t441 =
2.17; p < 0.05), variabel 3 (t440 = 2.32; p < 0.05) och variabel 5
(t441 = 2.08; p < 0.05), och i samtliga fall svarade
landsortsskolorna signifikant högre (M = 4.37, SD = 0.73; M =
4.47, SD = 0.72; M = 4.67, SD = 0.61) än stadsskolorna (M = 4.20,
SD = 0.85; M = 4.27, SD = 0.90; M = 4.52, SD = 0.76).
Gällande variabel 4, om eleverna ville ha flera liknande
lektioner, var det 356 av 443 elever, det vill säga 80.3% av
eleverna, som besvarade detta påstående med antingen fyra (25.7%)
eller fem (54.6%).

Kvalitativ data
Av de kommentarer som inhämtats via enkäter har antalet i denna
rapport reducerats till två per klass, vilket innebär att 46 citat
presenteras nedan:
"Jag lärde mig mycket nytt om olika yrken i samhället, föreläsaren
var också väldigt duktig, påläst och motiverande. Jag lärde mig att
jag skulle kunna tänka mig att jobba med mycket mer olika yrken.
Mycket posetiv till lektionen!”
Tjej, Södervärnskolan, Visby
"Den var väldigt bra. Man fick veta mycket som man inte visste
innan. Man blev motiverad om att det faktiskt finns jobb!!”
Tjej, Södervärnskolan, Visby
"Den var grym! Väldigt, väldigt lärorik och motiverande. Det fick en
att tänka om och kanske tänka lite längre.”
Kille, Södervärnskolan, Visby
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"Jag tycker lektion var rolig & intressant. Tycker man blev väldigt
motiverad och förstår nu mer hur man ska tänka inför sitt jobbval!
Skulle gärna ha en liknande lektion igen!”
Tjej, Södervärnskolan, Visby
"Jag tyckte den var lärorik och intressant. Känner mig faktiskt lite
mer säker på mitt val nu. Tack! J”
Tjej, Södervärnskolan, Visby
"Presentationen var bra/rolig så man vill lyssna, det motiverade
även mig att ta reda på info om linjerna jag vill gå.”
Kille, Södervärnskolan, Visby
"Jag tyckte att den var bra eftersom den gav mig en större bild om
hur många yrken som finns och att min förberedan till ett jobb
börjar nu. Så om jag vill bli nått stort så måste jag offra saker
och tid. Jag måste också ha en reservplan.”
Kille, Södervärnskolan, Visby
"Den var väldigt intressant. Man öppnade ögonen mer för sitt val.
Att man inte bara skulle välja bara för att det var kul.”
Kille, Södervärnskolan, Visby
"Jättebra, lärorikt, bra talare, roligt att lyssna på, använder
jämförelser från verkliga livet m.m.”
Kille, Södervärnskolan, Visby
"Jag tycker dessa lektioner är jättebra! Det har verkligen fått mig
att tänka om lite ifall jag verkligen har bestämt mig eller om jag
ska tänka lite till”
Tjej, Södervärnskolan, Visby
"Bra när folk kan redovisa utan filmmaterial! Vi hann med mycket och
jag lärde mig en del!”
Kille, Atheneskolan, Visby
"Kändes direkt till mig, även om det pratades om yrken jag inte är
intresserad av. Jättebra! Motiverande, öppnar verkligen ögonen.”
Tjej, Atheneskolan, Visby
"Jag tyckte att det var bra och det fick mig att tänka mer och bli
ennu mera motiverad för jag vet innom vilken branch jag vill jobba
med. Vill såklart tjäna pengar men tycker det är viktigare att tycka
om det man bestämmer sig för att jobba med.”
Tjej, Atheneskolan, Visby
"Helt okej. Skulle vilja ha Ted som lärare i nästan alla ämnen.
P.g.a. han var rolig, stabil i humöret och klart erfaren. Han gav
tydliga beskrivningar av jobben.”
Kille, Atheneskolan, Visby
"Jag tycker att det var spännande och roligt att få veta allt vi
fick höra. Lite kort tid bara. Det skulle vara roligt med mer
liknande besök. Det hjälper en att välja inför gymnasiet.”
Kille, Guteskolan, Visby
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"Det var kul och ni fick personer som aldrig håller käften att
konsentrera sig och lyssna (stort plus). Ni var motiverande och fick
igång goda tankar. Tack så mycket! J”
Tjej, Guteskolan, Visby
"Lektionen var snabb och gav mig många frågor.”
Kille, Romakolan, Roma
"Jag tyckte det var en verkligen inspirerande och motiverande. Ted
var väldigt energisk vilket var ett stort plus för han var
intressant att lyssna på. (Lektionen fick en att tänka också)”
Tjej, Romakolan, Roma
"Jag tyckte att det är bra med dem här lektionerna för att det får
oss att bli motiverade och veta vad vi kommer hoppa in på.”
Kille, Romakolan, Roma
"Jag har aldrig varit så inspirerad till att leta upp om vad som är
aktivt på Arbetsmarknaden.”
Kille, Romakolan, Roma
"Jag tyckte den var bra. Nu är jag lite säkrare på vad jag vill göra
på och efter gymnasiet. Den var nyttig och behövande för min del.
Tack så mycket.”
Tjej, Solklintsskolan, Slite
"Den var väldigt bra! Ni fick oss att lyssna och tänka efter. Det
var jätte kul. Stort tack.”
Tjej, Solklintsskolan, Slite
"Den var rolig och interessant men inte på ett tröttsamt sett.”
Tjej, Fårösundsskolan, Fårösund
"Den var bra J Man fick en tankeställare.”
Kille, Fårösundsskolan, Fårösund
"Den var bra för att man lärde sig mycket om Arbetsmarknaden och hur
mycket man måste plugga för att kunna få bra jobb.”
Kille, Klinteskolan, Klintehamn
"Den var bra och man fick en inblick i hur t.ex. vår lärare har fått
plugga efter gymnasiet. Jag blev ännu mer peppad att börja på
gymnasiet och höja dom betyg jag behöver.”
Tjej, Klinteskolan, Klintehamn
"Jag tycker att lektionen var bra. Man fick lära sig mycket om jobb
och blev bra motiverad. Jag tycker man fick lära sig mer om jobb och
hur man ska vara.”
Tjej, Högbyskolan, Hemse
"Det var bra, detta motiverade mig att vilja plugga mer.”
Kille, Högbyskolan, Hemse
"Roligt, fick mig att tänka om och inse att man behöver lägga lite
krut.”
Kille, Högbyskolan, Hemse
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"Jag tyckte det var riktigt bra att man fick veta lite vad som
krävdes för att få ett jobb. Jag fick också lära mig att det var
viktigt med ett plan B jobb.”
Kille, Högbyskolan, Hemse
"Det bar bra, fick reda på mer om vad som behövs. Jag antar att jag
tog det rätt så lugnt och tänkte jag kan gå vart jag vill men nu har
jag förstått hur mycket det igentligen behövs.”
Tjej, Högbyskolan, Hemse
"Jag tyckte att lektionen var mycket givande. Föreläsaren var
motiverande och duktig på att prata. Jag är helnöjd med lektionen!”
Kille, Högbyskolan, Hemse
"Jag tyckte det var roligt och lärorikt att få lyssna på
Arbetsmarknadskunskap. Lärde mig mycket och blev motiverad till
gymnasiet och efter. Tycker vi borde ha mer snack om det i vanliga
fall.”
Tjej, Solbergaskolan, Visby
"Jag tycker att det var lärorikt och grymt motiverande, den här
lektion fick mej att se på arbetsmarknaden från en annan synvinkel.
En till sådan här lektion skulle vara uppskattat.”
Kille, Solbergaskolan, Visby
"Den var bra för att man fick ett framtidstänk och om vad jag själv
verkligen vill i framtiden.”
Kille, Solbergaskolan, Visby
"Det var en intressant, engagerande lektion som motiverade och
väckte hopp om arbetsmarknaden. Bra dialog med gruppen.”
Kille, Solbergaskolan, Visby
"Den var rolig, nyttig och nödvändig för mig. Det va den mest
viktigaste lektionen på länge. Läraren var suverän.”
Kille, Solbergaskolan, Visby
"Den var utmärkt och jag lärde mig mycket. Läraren var också VÄLDIGT
bra och han fick med JÄTTEMYCKET information på ganska kort tid och
han gjorde det mycket intressant!”
Kille, Solbergaskolan, Visby
"En tankeställare trots att jag vet vad jag vill. En bra lärare som
tog allas uppmärksamhet och som var rolig. Och kunnig.”
Kille, Solbergaskolan, Visby
"Jättebra och rolig, jämfört med vad jag trodde. Han som pratade var
sjukt jävla bra. Fick med alla och pratade på en nivå så man
förstod. Mycket positiv lektion tycker jag. J”
Tjej, Solbergaskolan, Visby
"Jag blev taggad på att jobba. Sara gjorde det intressant! Stärkte
mitt självförtroende.”
Tjej, Solbergaskolan, Visby
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"Det var roligt och engagerande. Jag lärde mig om hur
arbetsmarknaden ser ut och vad jag måste jobba på för att nå mina
mål.”
Kille, Solbergaskolan, Visby
"Man fick en tankeställare om det verkligen är det gymnasieval som
man planerat, om det är rätt. Jag tror även att det var en
ögonöppnare för många som inte satt sig in i vad de vill göra med
sina liv.”
Tjej, Solbergaskolan, Visby
"Den gjorde mig mer förvirrad på mitt gymnasieval men det var ändå
bra att få veta sanningen. Cred till dig! J.”
Tjej, Solbergaskolan, Visby
"Mycket bra! Gav en verklig syn på hur arbetslivet ser ut och fick
en att sluta gå runt och ljuga för sig själv. Jättebra eftersom man
inser fakta och måste börja tänka!”
Tjej, Solbergaskolan, Visby
"Jag tycker att lektionen var väldigt lärorik och framför allt gav
det mig en motivation till att tänka över min framtid och att det
fick mig att vakna upp och inse att det är viktigt. Han var duktig
och kunnig och jag skulle vilja ha fler såna föreläsningar.”
Tjej, Solbergaskolan, Visby

Elva av elevkommentarerna, av 443 ifyllda elevenkäter, hade en
antingen ifrågasättande eller direkt negativ innebörd, vilket
innebar att 2.5% av kommentarerna föll inom denna kategori. Nedan
återfinns dessa elevkommentarer, och även hur de svarade på de fem
kvantitativa variablerna, ordnade utifrån medelvärde på de
kvalitativa variablerna:
"Ted är fett oskön. Han försöker manipulera mig till annan
utbildning fast min utbildning är bra och lätt att få jobb.”
Elev, Guteskolan, Visby (Kvantitativa svar: 1, 1, 1, 1, 1)
"Under ok.”
Kille, Atheneskolan, Visby (Kvantitativa svar: 2, 2, 2, 1, 2)
"Jag får ångest av sånna här lektioner för jag vet inte vad jag vill
bli. Min stress förvärras mycket av det här.”
Tjej, Klinteskolan, Klintehamn (Kvantitativa svar: 3, 3, 2, 1, 3)
"Jag tror det är bra att informera oss om arbetsmarknaden och hur
den fungerar, men jag tycker det blir omotiverande med så mycket
’reklam’ om företag.”
Tjej, Södervärnskolan, Visby (Kvantitativa svar: 3, 2, 1, 4, 5)
"Helt ok. Visste redan det mesta av detta så lite slöseri med tid.”
Kille, Solbergaskolan, Visby (Kvantitativa svar: 4, 3, 3, 2, 3)
"Jag tyckte den var bra men lite för lång.”
Kille, Atheneskolan, Visby (Kvantitativa svar: 4, 3, 3, 2, 4)
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"Lektionen har varit bra, men det kändes lite så där när man fick
höra hur hårt allt är.”
Kille, Södervärnskolan, Visby (Kvantitativa svar: 4, 4, 3, 3, 5)
"Lektionen var bra och lärorik, dock gick det välldigt fort fram”
Kille, Solbergaskolan, Visby (Kvantitativa svar: 3, 3, 4, 4, 4)
"Den var bra, men det kändes mest som att man fick reda på vad som
inte är så lätt att bli, men det är ju bra att veta det också, men
man blir nästan bara mer snurrig efteråt.”
Tjej, Atheneskolan, Visby (Kvantitativa svar: 5, 4, 3, 5, 4)
"Man kan säga att man blev ganska skraj. Allt man trodde man visste
var fel och ögonen öppnades en del. Man har många frågetecken man
undrar över både sig själv och verkligheten. Hur stort eller litet
ska jag tänka”
Tjej, Atheneskolan, Visby (Kvantitativa svar: 5, 5, 3, 5, 5)
"Jag tyckte den var väldigt informativ men också upprörande på ett
sätt. Det som man hade tänkt blev lite överkört.”
Tjej, Solbergaskolan, Visby (Kvantitativa svar: 4, 5, 5, 4, 5)

Skolpersonal
Totalt var det 37 personer som deltog på lektioner i
Arbetsmarknadskunskap med elever på Gotland och av dessa var 15
personer lärare, 15 studie- och yrkesvägledare och sju som hamnade
under kategorin annat (HR-strateg, informatör, socionom,
enhetschef, arbetsförmedlare, skolledare och elevassistent).

Kvantitativ data
Gällande skolpersonal (n = 37) fördelade sig medelvärdena (och
standardavvikelserna) på de fyra variablerna enligt nedan:
M(SD)
1. Jag tycker lektionen var bra.
4.87 (0.35)
2. Jag upplever att lektionen var
4.89 (0.32)
nyttig för eleverna.
3. Lektionen motiverade mig att arbeta
4.28 (0.94)
vidare med Arbetsmarknadskunskap.
4. Jag tycker det behövs mer
4.87 (0.35)
Arbetsmarknadskunskap i skolan.
Trots ett litet underlag genomfördes några statistiska beräkningar
för att identifiera några skillnader inom målgruppen. Den enda
skillnaden som återfanns var att studie- och yrkesvägledare (M =
4.67, SD = 0.49) svarade signifikant lägre (F2, 34 = 5.05; p <
0.05) på variabel 1 i förhållande till både lärare och annat, som
båda hade ett medelvärde på variabeln på 5.00 (SD = 0.00). Dock
var underlaget inom varje kategori mycket svagt och medelvärdena
höga, så för långtgående slutsatser av detta är farligt att dra.
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Kvalitativ data
Skolpersonal som medverkat på inspirationslektionerna gav också
kommentarer på enkäterna. Nedan följer några av kommentarerna13,
och från denna målgrupp återfanns inga kommentarer med en direkt
negativ innebörd, men däremot några tankar om upplägget:
”Toppen att du pekade på att eleverna måste söka info för att inte
missa möjligheter.”
Lärare
”Nyttigt med input från annat håll för eleverna.”
Lärare
”Nyttigt för eleverna! Bra att det kommer någon utifrån – ger mer
tyngd. Hoppas att det kommer att följas upp efteråt (av lärare el.
SYV).”
Studie- och yrkesvägledare
”Bra tempo, håller eleverna alerta. Bra nivå, eleverna förstår vad
det handlar om och förhoppningsvis börjar tankarna handla om att
leta info för nu gäller det att planera för framtiden. Mål är
viktiga.”
Lärare
”Kanon. Utmärkt. Fick igång tankar hos elever. Bjöd på sig själv.
Bra pedagogik. Bra påläst. Bra jobbat.”
Studie- och yrkesvägledare
”Mycket bra lektion som är nyttig för eleverna. Kan vara än mer
fokus på konkreta yrkeskategorier som det är brist på.”
Informatör
”Motivation att arbeta med det fick jag så klart. Frågan är ändå om
inte just det här konceptet med föreläsare utifrån blir bäst för
eleverna. Finns även en poäng i att vi lärare får fokusera på våra
ämnen (finns tyvärr inte tid för allt man skulle vilja prata om
heller, där styr läroplanen o timplanen). Toppenföreläsning hur som
helst, roligt och inspirerande. ”
Lärare
”Engagerad – engagerande. Nyttig info. Framfört på ett bra sätt.
Fångar elevernas intresse bra.”
Lärare
”Inspirerande & det skulle definitivt behövas ngn form av
uppföljning med klassen. Tror att en hel del av ungdomarna fick
’igång’ tankar som skulle behövas redas i.”
Studie- och yrkesvägledare
”Viktigt! Kan aldrig bli för mkt!! Så tidigt på terminen som
möjligt.”
Lärare
13
På grund av Gotlands begränsade yta och invånarantal är citaten från
skolpersonal avkodade från annat än yrkestitel, för att datan ska behållas
konfidentiell.
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”Bra upplägg. Engagerade kommunikatörer. Skulle kunna vara lite mer
fokus på att ”bygga” sin egen framtid – eget företagande osv.”
Studie- och yrkesvägledare
”Drivet och engagerat under lektionen. En väckarklocka för eleverna
med mycket viktig fakta och erfarenhet. Förhoppningsvis tar eleverna
råden på allvar.”
Lärare
”Jag hoppas på att alla är som Ted. Bjuder på sig själv, inlevelse,
engagemang. 60 minuter känns som fem, vill ha mer, mer, mer…
GRYMT!!!”
Lärare
”Bra påläst, och rapp i repliker. Humor och glädje.”
Elevassistent
”Bra! Hade nog varit bra att visa en film för att lätta upp infon.
Bra med all lokalanknytning/koppling till arbetslivet på Gotland.”
Studie- och yrkesvägledare

Utifrån minnesanteckningarna från mötet med lärarna kan redogöras
för att de upplevt att Arbetsmarknadskunskap engagerat eleverna
och det var bra att det kommer in någon utifrån. Det efterfrågades
även ett system för att väva ihop studie- och yrkesvägledningen
med Arbetsmarknadskunskap och att det är viktigt att som lärare
börja i liten skala som att till exempel berätta om sig själv och
sin resa. Det är viktigt att det är kopplat till ordinarie
undervisning. De farhågor för uppstart på Gotland som togs upp
handlade om att arbetsgivarna inte skulle vara engagerade, att man
inte skulle hitta någon kommunikatör och att lärarna inte skulle
få tillräckligt med stöd.
På mötet med studie- och yrkesvägledarna fördes en diskussion om
att det är bättre för både ungdomarna och studie- och
yrkesvägledarna om eleverna får ta del av Arbetsmarknadskunskap.
Tankar har funnits kring att kommunikatörerna gör reklam för vissa
företag. Viktigt att SYV finns för samtal med eleverna efter
lektionerna i Arbetsmarknadskunskap samt att det kommer in i
tidigare årskurser. Dessutom ansågs att det var positivt att några
utifrån kommer och pratar om arbetsmarknaden. Farhågor innebär att
det skulle ta för lång tid att rekrytera kommunikatörer och att
det skulle kunna upplevas som en konkurrens till SYV.

Föräldrar
Det var totalt 80 föräldrar som deltog på de sju föräldramöten i
Arbetsmarknadskunskap som hölls på Gotland och detta utifrån ett
underlag på 569 elever i årskurs nio. Det var endast Romaskolan
som hade en förhållandevis hög närvaro på föräldramötet (34
föräldrar för två klasser), medan deltagarantalet från övriga
skolor var lågt. Om Romaskolan undantas var det genomsnittliga
antalet föräldrar på resterande sex föräldramöten 7.7 personer.
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Kvantitativ data
Medelvärdena (och standardavvikelserna) för föräldrar (n = 80) på
de fyra variablerna fördelade sig enligt nedan:
M(SD)
1. Jag tycker föredraget var bra.
4.66 (0.53)
2. Jag tycker informationen var nyttig.
4.61 (0.65)
3. Föredraget motiverade mig att stötta
mitt/mina barn i dennes/deras framtida
4.56 (0.57)
studie- och yrkesval.
4. Jag tycker det behövs mer
4.77 (0.45)
Arbetsmarknadskunskap i skolan.
Även på denna målgrupp genomfördes statistiska beräkningar för att
identifiera skillnader inom gruppen och den enda skillnaden som
återfanns mellan könen på variabel 4 där kvinnor (M = 4.86, SD =
0.35) svarade signifikant högre (t77 = 2.48; p < 0.05) än män (M =
4.61, SD = 0.57). Dock var medelvärdena höga för båda könen.

Kvalitativ data

Gällande föräldrarnas kommentarer14 var de flesta positiva och ett
axplock av dessa kommentarer återfinns nedan:
"Inspirerande, uppfriskande med ny och aktuell info. Det väckte nya
tankar och frågeställningar att ta med hem till min son.”
"Superbra! Inspirerande och en väldigt positiv anda, fortsätt så!
Inger framtidshopp!!”
"Inspirerande och tänkvärt. Bra med lokala exempel, då är det
lättare att engagera sig.”
"Tror detta är oerhört viktig pusselbit för att matcha kompetens med
tillgängliga jobb på Gotland.”
"Bra att man drar fram möjligheterna och att man har en större bredd
med yrkesförberedande program mot högskoleförberedande.”
"Superbra och informativt. Roligt att lyssna på. Medryckande Sara
och Ted!! Inte tråkigt en sekund! J”
"Mycket posetivt tänkande, fantastiska föreläsare.”
"Bra, lättöverskådligt, lättare att föra dialog när man själv som
förälder får lite mer kunskap. Bör startas tidigare för eleverna.
Typ i 6:an allaredan.”
"Ett kanon bra föredrag!!! Inspirerande, uppväckande och givande.
Fantastiskt bra samarbete Ted & Sara. Underbar retorik J!!!”

14

På grund av Gotlands begränsade yta och invånarantal är citaten från föräldrar
avkodade, för att datan ska behållas konfidentiell.
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"Högt tempo! (behöver efterarbete i klassrummet) o hemmet J. BRA
som idéväckare.”
"Mkt bra. Nyttigt och man får ett nytänk som är super! Ett viktigt
lyft till ungdomar/föräldrar. Ni var toppen J”
"Väldigt inspirerande. Synd att min dotter missade föredraget i
skolan (pga sjukdom). Hon hade verkligen behövt det. Tack!”
"Bra att se att det går att se positiva saker ur sånt som annars
upplevs negativt.”
"Ger mycket tankar. Öppnar nog en del ögon.”
"Det var bra. Man fick se saker på andra sätt.”
"Toppen att ni lyfter fram fördelarna med yrkesförberedande
programmen.”
"Väldigt bra. Bra att barnen få ta del av detta. Fick själv en annan
tanke kring yrkesutb. o högskoleförberedande.”
"Det var väldigt entuasmerande. Det känns som pedagogiken och
uppbyggnaden av lektionen, att hitta ett ’annat’ perspektiv, är ett
lyckat sätt att möte ungdomarna på. Ett nyttigt föredrag för
samhället.”
"Bra och nyttig information. Man fick en ögonöppnare att man är
viktig informatör som förälder. Jättebra föreläsare. Blev alldrig
långtråkigt.”
"Bra o viktig information inför vår sons gymnasieval. Kommer att bli
nyttig info för honom imorgon. Bra o inspirerande ’föreläsning’.”

Tre föräldrakommentarer av de 80 som inkom (3.8%) hade dock en mer
ifrågasättande vinkling, dock svarade de som lägst tre (3) på
någon av de fyra kvantitativa variablerna.
"Det skapar stress att drillas i att välja rätt så tidigt och att
valet sägs vara så avgörande.”
"Mera utb? Mindre utb? Yrkesförberedande. Högskoleförb. Svåra val.
Lite otydligt vad var budskapet.”
"Medryckande. Jag ser dock en liten risk att de elever som redan är
livrädda för att inte få jobb blir ännu mer paralyserade av skräck.”

Arbetsgivare
Gruppen arbetsgivare, som även innehöll branschföreträdare (samt
enstaka deltagare som inte föll inom någon av dessa kategorier),
bestod av 35 personer som deltagit vid de tre
presentationstillfällen av Arbetsmarknadskunskap som genomförts
under förstudien. Deltagarna representerade olika verksamheter och
av de 35 deltagarna såg fördelningen ut enligt följande:
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•
•
•
•
•
•

17 representerade näringslivet
6 representerade någon statlig myndighet
5 representerade skolväsendet
5 representerade bransch- eller fackförbund
1 representerade Region Gotland
1 var politiker

Kvantitativ data

Medelvärdet (och standardavvikelsen) från arbetsgivarna (n = 35)
på de två variablerna var:
M(SD)
1. Jag tror att lektioner i Arbetsmarknadskunskap
5.00 (0.00)
skulle vara nyttiga för elever i min region.
2. Jag tycker det behövs mer
5.00 (0.00)
Arbetsmarknadskunskap i skolan.
Eftersom medelvärdena för båda variablerna var desamma som det
maximala värdet på den använda skalan blev statistiska beräkningar
ej möjliga att genomföra.

Kvalitativ data

Utifrån de kvalitativa enkätsvaren från målgruppen arbetsgivare
som inkom under förstudieprocessen kommer nedan ett större urval
kommentarer15, i förhållande till målgruppsstorlek, än från övriga
målgrupper. Detta då arbetsgivarna anses vara en mycket viktig del
av Arbetsmarknadskunskaps potentiella implementering.
Redovisningen för de hinder för en implementering av
Arbetsmarknadskunskap på Gotland som arbetsgivarna ansåg förelåg,
redovisas separat.
”Viktig för att man ska kunna se att det finns jobb och inte bara
tro att det är fastlandet som gäller…
Möjligheter: Stanna kvar på Gotland och ha en utveckling här både
för elever och vuxna och regionen som helhet. Öka mervärdet på
skolan.”
Dokumentcontroller
”Blir lite förvånad att det inte ingår redan idag. Bra!!
Möjligheter: Utnyttja branschorganisationer mer och tidigare i
informationskedjan.”
VD
”Suveränt initiativ. Det är vårt gemensamma ansvar att ge dom
information om hur arbetsmarknaden ser ut och fungerar. När de
kommer till AF är det för sent.
Möjligheter: Fler hamnar rätt, och ökar allas förståelse av hur
det fungerar.”
Arbetsförmedlare

15
På grund av Gotlands begränsade yta och invånarantal är citaten från
arbetsgivare avkodade från annat än yrkestitel, för att datan ska behållas
konfidentiell.
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”Börja nu i samverkan med Tillväxt Gotland som partner i det breda
lokala näringslivet.
Möjligheter: Låt Regionen arbeta tillsammans i projekt med
Tillväxt Gotland.”
”Det behövs!
Möjligheter: Företagare, region, om många är med, så finns det
möjligheter.”
Egen företagare
”Skulle vara bra att ha sådana lektioner för att få fram vad som
gäller när man skall jobba, så tidigt som möjligt i livet.
Möjligheter: Att få elever att välja så rätt som möjligt och
komma ut i arbetslivet så fort det går.”
VD
”Möjligheter: Mer samarbete mellan skolan och företagen både på
grund o gymnasieskola (främst år 1-9). Vi som Ag måste bli bättre på
att sälja in våra olika yrken.”
VD
”Mycket positiv grundinställning. Ser en utmaning i att hitta
förankring i privat sektor samt finansiering. Samtidigt är det
otroligt viktigt att det differentieras från ’vanlig’
kommunal/offentlig verksamhet.”
Marknadschef
”Otroligt viktigt för vår region. För att vi ska kunna skapa mer
tillväxt måste vi bli bättre på att matcha utbildning med de yrken
vi har.
Möjligheter: Korta beslutsvägar. Har högskola på Gotland. Massivs
med statliga myndigheter på ön. Varför finns inte förvaltningsrätt?”
Enhetschef
”Borde vara en självklar del i undervisningen, vara med i
läroplanen. Egentligen inte företagsfinansierat alls.
Möjligheter: Ökad kunskap om framtida möjligheter för elever,
förbereda dem för arbetslivet, vilka krav och möjligheter som
finns.”
HR verksamhetspartner
”Tror det finns ett stort behov. Vi behöver lyfta fram och visa på
de olika yrken som finns och vad det finns framtida
rekryteringsbehov.
Möjligheter: Tror att det kan skapa helt andra och framförallt
realistiska målbilder.”
Sektionschef
”Viktigt att få ungdomar mer medvetna om vad som krävs på
arbetsmarknaden och var jobben finns. Varför utbildning är viktigt.
Möjligheter: Bättre matchning och fler människor i jobb. Fler som
söker yrkesförberedande gymnasieprogram. Bättre samverkan mellan
arbetsgivare och både gymnasie- och högskoleutbildningar.”
Regionråd
”Den är viktig och betydelsefull. Samtidigt tror jag det är svårt
att se hur stor efterfrågan på ön är. Kräver mer kartläggning.
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Möjligheter: Att hjälpa ungdomarna att göra ’rätt’ val utifrån
efterfrågan och då inte enbart på ön.”
VD
”Skolan behöver komma närmare arbetslivet så detta är verkligen
intressant!
Möjligheter: Rekrytera rätt personer att prata, bättre samverkan,
ge ungdomar kunskap & info om arbetsgivare.”
Personalansvarig
”Det är viktigt att det finns möjlighet till att eleverna får
arbetsmarknadskunskap för att i möjligaste mån välja rätt
inriktning.
Möjligheter: Elever som är motiverade till utbildningar är
intresserade.”
Personalchef
”Det låter jättebra men fortfarande oklart vad det innebär i tid,
pengar m.m. för oss arbetsgivare.”
Verksamhetschef
”Arbetsgivare ges möjlighet och informera innan ungdomars val är
gjorda.
Möjligheter: Samarbete mellan arbetsgivare och syo ökas.”
Arbetschef
”Borde vara SYO-personalens första uppgift.
Möjligheter: Nära samarbete med SYO.”
Personalchef
”Möjligheter: Ett steg mot att öka möjligheterna för ungdomarna att
få jobb och för företagen att hitta rätt kometens.”
Regionchef
”Oerhört viktigt för Gotlands framtida konkurrenskraft.”
VD
”Det vore mycket bra att utveckla detta för Gotland. Gemensam
långsiktig rekrytering.
Möjligheter: Visa på bredden på yrken, samarbete mellan
arbetsgivare inom regionen.”
Administrativ chef
”Jag tycker det är en fantastisk idé.
Möjligheter: Att tillsammans med alla/många företag på Gotland få
visa våra ungdomar vad det finns för yrken… Gotland mot toppen!”
Personalchef
”Möjligheter: Att vårt näringslivsbolag Tillväxt Gotland, i
samverkan med Region Gotland, för detta.”
”Möjligheter: Jag tror att det kan skapa just kunskap som gynnar
såväl individ, näringsliv, samhälle.”
”Tror på idén! Tydliggör att det innebär både krav och möjligheter i
arbetslivet. Den mixen ger möjligheter att bli en attraktiv
medarbetare.
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Möjligheter: Skapa förutsättningar att utveckla företagen på
Gotland att bli kända som ’goda arbetsgivare’. Man vill stanna
på/komma tillbaka till Gotland för att jobba här!”
HR-ansvarig
”Detta borde vara en del av läroplanen. Detta är ett spännande
upplägg och jag tror det är jätteviktigt att ungdomar får den här
kunskapen.
Möjligheter: Få ut kunskap om vilka olika yrken som finns och om
oss som arbetsgivare.”
HR-partner
”En viktig och självklar information för eleverna. Hoppas att detta
ska komma igång på Gotland. Borde även vara självklart i skolan.
Möjligheter: Ser bara win-win för alla.”
Personalhandläggare
”Bra! Se möjligheter att stanna kvar på Gotland. Arbetstillfällen
finns här också. Rätt personer viktigt för motivering. Ge ungdomar
en riktig bild av arbetsmarknaden. Se möjligheter på Gotland om man
vågar vara flexibel i sitt yrkesval.”
Verksamhetschef
”Jag är mkt positiv till Arb.markn.kunskap. Vägledarna på Gotland
jobbar just nu med att ta fram en ’röd tråd’ där vi sätter ihop ett
paket vad alla elever från förskoleklass upp till vuxenutbildningen
ska vara med om när det gäller studie- & yrkesvägledningen.
Arb.markn.kunskap skulle vara ett jättebra komplement. Jag tror
aldrig att man kan prata för mkt om detta med eleverna. De blir inte
’fullärda’ inom detta område. Jag tycker också att det är viktigt
att man börjar med detta arbete tidigare. De måste börja tänka kring
detta redan på låg- och mellanstadiet. Det är försent att prata om
detta viktiga ämne i åk 9/gymnasiet. Vägledarna på Gotland ser inte
heller detta som ngn ’konkurrent’, utan vi är positiva till detta.”
Studie- och yrkesvägledare

Arbetsgivarnas kommentarer gällande de hinder de upplever för
implementeringen av Arbetsmarknadskunskap, presenteras i punktform
nedan, där också antalet deltagare som berört frågan framkommer
samt några exempelcitat:
•

Finansiering/ekonomi – 13 st
o
o

•

Samarbete/vilja – 9 st
o
o

o
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”Finansiering. Bygger på att flera ser värdet i ett tidigt
stadie för att vara med och betala.”
”Finansieringsmodell – bidrag? Privata aktörer vs offentliga
pengar.”

”Att företagare fortsätter bygga barriärer istället för
samverkan som röd tråd.”
”Hitta samverkansformer med arbetsgivarna. Finansiera
tillsammans. Hur får man långsiktighet i projektet?
Samverkan mellan fackliga organisationer och utbildning i
den delen av arbetsmarknaden och den kunskapen som elever
också behöver.”
”Möjligen prestige. Var och en driver sin egen ’kiosk’.”
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o
o

•

Övrigt – 5 st
o
o
o
o
o

•

”Energi för frågan – tidsbrist.”
”Långsiktigt engagemang (tar tid innan resultaten kommer)
vilket kan vara svårt med mindre företag som vi har här på
ön.”

”Liten arbetsmarknad.”
”Begränsning av ’Ö-läget’.”
”Svårt att få SYO-personalen att söka sig ut mot
arbetsmarknaden.”
”Kommer Region Gotland att erbjuda rätt yrkesutbildning om
antalet sökande kommer att öka?”
”Att få tiden att räcka till att komma ut till alla elever
samt att möta arbetsgivare.”

Ser inga hinder/besvarade ej frågan – 8 st

Vidare följer de reflektioner som gjorts av arbetsgivare gällande
de uppföljande frågorna som skickades ut per mail och dessa
redovisas utifrån besvarad fråga16:
1. Varför behövs satsningen på Arbetsmarknadskunskap på Gotland?
Satsningen är bra oberoende plats i Sverige anser jag. Gotlands
specifika öläge gör det om möjligt än mer givande för att synliggöra
för ungdomar att arbete finns och att det är viktigt att värdesätta
samtliga arbetstillfällen. Vi tar kanske också för givet att vi vet
om vad som finns efter som vi ”känner” till varandra. Vi
arbetsgivare behöver också vidga perspektivet och synliggöra
arbetsplatserna.
Therese Iveby Gardell, Uppsala universitet Campus Gotland
För att i framtiden kunna matcha näringsliv och arbetsmarknad
bättre. Det är inte optimalt idag att ungdomar går utbildningar i
ovetskap och sedan blir besvikna. Omvänt så är det heller inte
optimalt att näringslivet inte hittar denna arbetskraft man behöver
och heller inte kan vara med från början och ge sin syn.
Roger Hammarström, Wisby centrum
Ungdomar behöver få bättre förståelse för arbetsmarknaden och hur
den fungerar och vad som betyder något. Vilka yrken som det finns
jobb i när man går ut. Höja statusen inom vissa branscher.
Per Stephani, Byggmästarförening
Kunskapen om arbetsmarknaden är viktig för att förbereda eleverna på
de val som hen kommer att stå inför. Dels vilka yrken det finns,
vilka utbildningar som krävs och hur det ser ut på den gotländska
arbetsmarknaden.
Staffan Thurgren, VD, GotlandsHem
Av flera olika skäl.
Dels för att hjälpa eleverna välja utifrån var jobben finns. I
förstudien bör därför ingå uppskattning om vad som sker fram till
16

Mailsvaren är redovisade i sin helhet utan några justeringar (annat än
formaliamässiga) av författaren.
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och efter 2018 när Kryssningskajen är på plats och vilka jobb detta
skapar.
Ett annat skäl är att arbetsgivarna ska ha arbetskraft med den
kompetens som behövs. Jag tänker främst på Stefans Gardell klassiska
exempel med bristen på plåtslagare.
Ett tredje skäl är det skapar förutsättningar för ökad kunskap
och insikt i skola och bland elever i denna fråga vilket borde leda
fram till en mer relevant dialog om möjligheter som på ett
professionellt sätt förbereder elever på att kunna bidra i
arbetslivet utan att krossa drömmar, men som kanske ställer krav och
styr på ett annat sätt.
Ett fjärde skäl är att det skulle vara ett lysande projekt att
genomföra med det lokala näringslivet. Jag tror mkt på att få in
rätt saker som en naturlig del av den dagliga verksamheten istället
för att göra punktinsatser för att kompensera för fel i tidigare
processer. Med en styrelse i Tillväxt Gotland som består av
representanter för alla branscher (vilket är TvG's målsättning)
skulle detta vara ett bra exempel på projekt och aktivitet inom
ramen för såväl Leva/Bo, som Etablera och Besöka.
Ett femte skäl är det enkla skälet att frågan överhuvudtaget
arbetas med eftersom det under år varit en fråga, men som inte
plockats upp på ett tydligt sätt. När ni nu gör detta blir det ett
bra exempel på att saker är på väg att ske, och att vi då
tillsammans fokuserar på att få det att ske, istället för att göra
för lite eller ingenting eller peka finger.
Magnus Larsson, Tillväxt Gotland, McDonalds
Jag tror att det viktigt att ge ungdomar på Gotland bra möjligheter
att hitta arbete på ön efter avslutad utbildning. En ökad kunskap om
vad som finns på ön, vilka behov ab kompetens som är efterfrågad gör
att Gotland blir ett möjligt och bra framtidsalternativ som vuxen.
Får man den insikten under skoltiden kan det påverka val av
vidareutbildning där en egen målsättning avseende framtiden ligger
till grund för det valet.
Ligger utbildningen på fastlandet spelar det ingen roll, det kan
vara positivt med både utbildning och ”praktik” på fastlandet innan
den numer vuxne gotlänningen kommer tillbaka med rätt och
efterfrågad kompetens. Man skall inte underskatta värdet av att det
är individer som är uppväxta i regionen som även är verksamma där
(historia, nätverk, kynne, lokal kännedom mm). Naturligtvis skall
detta inte ses ensidigt; en mix, i det här fallet med gutar och
inflyttade brukar bli bra.
Tommy Båtelson, Järn AB Södertorg
Det finns många anledningar varför en satsning på
Arbetsmarknadskunskap behövs på Gotland. De gotländska ungdomarna
får en större kunskap och förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut
och fungerar, hur arbetsgivare ser på ungdomar och potentiella
medarbetare samt vad ungdomar kan göra för att finna en framtida
jobbmöjlighet på den gotländska arbetsmarknaden. Vi, (arbetsgivare,
skolan med flera) behöver gemensamt arbeta för att ungdomar inte ska
komma ut i arbetslöshet eller komma ur skolan utan godkända betyg
eller att de ska känna att har gått ”fel” utbildning som inte leder
till jobb.
Elisabeth Borg, Region Gotland
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2. På vilket sätt skulle en satsning kunna vara till nytta för din
organisation eller medlemsorganisationer?
Vi blir bättre på att formulera våra behov av arbetskraft, vi måste
troligen också tänkta lite mer långsiktigt. Vi blir synliga för
elever och andra arbetsgivare.
Therese Iveby Gardell, Uppsala universitet Campus Gotland
Vår roll i Visby Centrum, Gotland Handel och Tillväxt Gotland blir
att vara med och samordna arbetet. Att få vara med och starta upp
dialogen mellan parterna kommer att vara till gagn för alla. Nyttan
blir att framtiden ha en bättre dialog och därmed få bättre
matchning.
Roger Hammarström, Wisby centrum
Höja statusen i branschen. Bättre förståelse för krav och vilka krav
som ställs.
Per Stephani, Byggmästarförening
Det är ett sätt att sprida kunskap om företagen, vilka behov vi har.
Här behöver vi som företag bli bättre och komma in i processen
tidigt. Våra yrken i fastighetsbranschen behöver bli mer kända och
där vi också kan se att vi har ett stort rekryteringsbehov framöver.
Staffan Thurgren, VD, GotlandsHem
Tillgången på rätt kompetens, och att detta skapar förutsättningar
att göra ett bättre jobb, bättre affärer, kunna investera mer,
anställa fler, dämpa utflyttning och öka inflyttning och därmed öka
befolkningen och därmed öka skatteintäkten. Det hjälper oss få igång
en effekt som är beroende av flera saker, men där detta är en viktig
pusselbit. Sen skulle det vara värt mkt att genomföra ett så bra
projekt mellan region och näringsliv för att skapa exempel i hur vi
arbetar mot gemensamma mål.
Magnus Larsson, Tillväxt Gotland, McDonalds
Vi har ett behov av ”långvariga förbindelser”. Vi har anställda som
jobbat hos oss i över 40 år. Varför är det så? Vi säljer ett stort
urval av produkter där kunden kräver sakkunniga råd i samband med
köp. Därför vill vi gärna få in individer tidigt som kan utvecklas i
företaget. Så var det tidigare inom vissa handelsutbildningar att
man praktisera över längre tidsperioder hos oss för att efter
utbildningen bli anställda. Numer är det tydligen så att man väljer
att praktiken under utbildningen prioriterar att ske på ett flertal
företag. Det innebär korta inhopp i verksamhet, något som inte
gynnar vår verksamhet.
För JABS del skulle nyttan vara att få möjlighet att presentera
vad vi söker och vad vi kan erbjuda och förhoppningsvis bidra till
att den gotländska arbetsmarknaden stimuleras. Som jag uttryckte vid
träffen så tror jag på möjligheten, även om det inte är det primära
målet, att skapa en bild av att Gotland som region skulle utgöras
att mycket attraktiva arbetsgivare. Vi arbetsgivare måste bli mycket
bättre på att tidigt klargöra vad vi vill och vad vi önskar för
framtiden. Nu upplever jag att vi rent generellt gnäller över
”ungdomen idag” att det är svårt att få ”rätt folk” till våra
arbetsplatser. Jag tror att den här typen av projekt där regionen,
skolan och arbetsgivarna tillsammans arbetar tillsammans.
Tommy Båtelson, Järn AB Södertorg
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Genom Arbetsmarknadskunskap får ungdomarna förståelse för vad som
förväntas av dem i ett arbetssammanhang och vilka val de aktivt kan
göra för att få jobb och försörja sig. Hur viktigt till exempel en
schysst attityd är i arbetslivet. Ungdomarna får också upp ögonen
för Region Gotland som arbetsgivare och några av de cirka 240 olika
yrken som finns inom organisationen och där vi har rekryteringsbehov
framöver.
Elisabeth Borg, Region Gotland

3. Vilka möjliga hinder ser du finns för ett lyckat genomförande
av Arbetsmarknadskunskap på Gotland?
Resurser att arbeta strategiskt med detta. Svalnat engagemang då det
under längre tid inte finns arbetstillfällen.
Therese Iveby Gardell, Uppsala universitet Campus Gotland
Att näringslivet inte har en enad bild och kan jobba med detta
branschöverskridande.
Roger Hammarström, Wisby centrum
Ekonomin i projektet.
Per Stephani, Byggmästarförening
Ser bara möjligheter.
Staffan Thurgren, VD, GotlandsHem
Inser vi bara hur mycket som ligger i svaren på fråga 1 och 2 finns
inga hinder. Problemet är att det tyvärr är lite för många som är
"misstänksamma" och detta antagligen för att det saknas vilja och
motivation till förändring. Man letar snarare efter vilken hund som
är begraven än att se möjligheterna. Är väl antagligen ett resultat
av brist på förtroende och respekt, och detta gör projekten ännu
viktigare eftersom det kan leda till insikten om vikten av att
arbeta tillsammans. På riktigt. Mot samma mål. Å andra sidan finns
det fler som ser möjligheter så tillsammans får vi inte låta de som
vill agera filter och inte vill att något ska hända eller att det
inte ska hända för fort få den plats som de tar om inte majoriteten
leder arbetet framåt.
Magnus Larsson, Tillväxt Gotland, McDonalds
Projektet kräver uthållighet annars är risken att det rinner ut i
sanden efter en tid. Så en långsiktigt förankrad plan med rätt
dimension krävs för att ha kraft att genomföra detta över tiden.
Det vore inspirerande om arbetsgivarna kan se någon form av
resultat inom rimlig tid. Det kan vara anpassade förutsättningar för
praktik mm.
Tommy Båtelson, Järn AB Södertorg
Engagemanget hos de gotländska arbetsgivarna finns i dagsläget men
kan det bestå efter några års arbete med Arbetsmarknadskunskap?
Effekten av satsningen kanske inte är så lätt att mäta på kort sikt.
Möjligheten för arbetsgivare att finansiellt gå in i satsningen är
av förklarliga skäl olika och det kan vara ett möjligt hinder.
Förväntan på regionen som stor arbetsgivare och att regionen ska ta
ett stort ansvar kan också utgöra ett möjligt hinder.
Elisabeth Borg, Region Gotland
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DISKUSSION
Under förstudien har samtliga målgrupper på det stora hela varit
positiva till konceptet Arbetsmarknadskunskap och dess potentiella
implementering på Gotland. En del frågetecken har dock framkommit
och dessa kommer närmare att diskuteras i detta avsnitt17. De
allra flesta av såväl elever och skolpersonal som föräldrar och
arbetsgivare ställer sig bakom Arbetsmarknadskunskap som ett bra
koncept för att stötta ungdomar till att göra mer medvetna studieoch yrkesval.

Elever
Under förstudien genomförde vi 23 lektioner med totalt 443 elever
fördelade på nio skolor på Gotland. Nästan 80 procent av Gotlands
årskurs nior har bedömt hur de upplevde en lektion i
Arbetsmarknadskunskap och både utifrån resultaten, både de
kvantitativa och de kvalitativa, vågar vi säga att de uppskattade
vår närvaro i klassrummen.
Kvantitativt visar de höga medelvärdena (4.24 - 4.63), med det
högsta medelvärdet på variabeln ”bra lektion”, att de upplevt den
bra, motiverande och nyttig, men även har de lärt sig mycket om
arbetsmarknaden samt skulle gärna ha en liknande lektion igen.
Gällande ytterligare lektioner var det även åtta av tio elever som
ville ha likande lektioner igen (baserat på att svarsalternativ 4
eller 5 på variabel 4 är godkända indikatorer på detta).
De få statistiska beräkningar som kunde genomföras visade inte på
någon skillnad i upplevelse mellan kön, men däremot tyckte elever
på skolor utanför Visby att lektionerna var mer motiverande och
nyttig, samt att de lärde sig mer om jobb, än elever på skolor i
Visby.
Kommentarerna på elevenkäterna stärker också de kvantitativa
resultaten och genomgående används ord som lärorik, motiverande,
rolig, tankeställare/ögonöppnare och att vilja ha en lektion igen.
Några viktiga saker att lyfta fram redogörs även för i
citatsammanställningen.
Frasen ”/…/. Man blev motiverad att det faktiskt finns jobb!!”, är
ett bra tecken på att vi lyckas med att förmedla en positiv bild
av arbetsmarknaden, vilket också framkommer i andra citat. Vidare
att man måste ge något för att få något, åskådliggör detta citat
”/…/ min förberedan på att få jobb börjar nu. Så om jag vill bli
nått stort måste jag offra saker och tid. Jag måste också ha en
17
Diskussionsavsnittet kommer skrivas i vi-form och när begreppen ”vi” och ”oss”
används syftar de till de medarbetare på Jobba i Västerås ekonomiska förening som
genomförde förstudien i Arbetsmarknadskunskap på Gotland.
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reservplan.”. Detta är även kopplat till att ytterligare vilja
fundera på sin framtid, vilket berördes av många, exempelvis ”/…/
fick en att sluta gå runt och ljuga för sig själv. Jättebra
eftersom man inser fakta och måste börja tänka.” och att söka
information om arbetsmarknaden ”Jag har aldrig varit så inspirerad
till att leta upp om vad som är aktivt på Arbetsmarknaden.”.
Det viktigaste med lektionerna i Arbetsmarknadskunskap är att de
skapar motivation, frågetecken och tankar hos eleverna och att ge
hopp om en ljus framtid om de axlar de krav som ställs och gör
medvetna och väl genomtänkta studie- och yrkesval. Att elever
känner som denna tjej på Solbergaskolan ” Den gjorde mig mer
förvirrad på mitt gymnasieval men det var ändå bra att få veta
sanningen. Cred till dig! J” är precis den känsla som vi önskar
skapa när vi är i klass. Att på ett schysst sätt sätta elevernas
tankar i rörelse genom fakta för att få dem att verkligen fundera
över varför de tänkt välja som de vill göra. Sen måste de ha tid
att landa i dessa tankar, och när vi träffade dem hade de mellan
två och tre månader på sig inför gymnasievalet.
Elva av elevcitaten var åt det mer kritiska hållet, men egentligen
var det bara de fyra första (enligt resultatredovisningen) som var
direkt negativa. Den första (”Ted är fett oskön. /…/”) handlar om
att vi har för avsikt att manipulera en person i en klass med 23
elever, och det var inte riktigt vår avsikt. Den andra (”Under
ok.”) är en persons åsikt, och givetvis kan vi inte nå fram till
alla. Den tredje (”Jag får ångest av sånna här lektioner /…/”) är
givetvis inte den känsla vi önskar skapa, men å andra sidan finns
det tid till att söka information och prata med studie- och
yrkesvägledare, föräldrar med mera för att komma på det klara på
vad man vill välja. Den fjärde (/…/ omotiverande med så mycket
’reklam’ om företag.”) antar vi härleds till diskussionen om
McDonalds och ur den synpunkten kan nämnas att detta exempel från
arbetsmarknaden finns med i körschemat då nästan alla klasser (av
de över 1000 st vi mött i bara Västmanland) nämner McDonalds som
en arbetsgivare där det är lätt att få jobb och där man kan jobba
när inget annat finns. Samma mönster återfanns på Gotland, varpå
exemplet blir relevant. Dessutom är det svårt för oss som
arbetsgivarrepresentanter i klassrummen att inte nämna
arbetsgivare vid namn. Tilläggas bör att McDonalds inte på något
sätt är delaktiga i konceptet Arbetsmarknadskunskap.
Avslutningsvis kan poängteras att det var elva (2.5%), eller
kanske bara fyra (0.9%), av alla kommentarer som innehöll något
negativt, varpå det kan konstateras att lektionerna berör den
stora majoriteten mycket positivt.

Skolpersonal
De 37 personer som deltog på lektioner i Arbetsmarknadskunskap med
elever upplevde lektionerna än mer positivt än eleverna. De
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kvantitativa resultaten visar på att de verkligen upplevde
lektionerna som bra, nyttiga för eleverna och att det behövs mer
Arbetsmarknadskunskap i skolan. Det var ett lite lägre medelvärde
(M = 4.28) gällande om lektionen motiverade dem att arbeta vidare
med Arbetsmarknadskunskap och nedanstående citat visar på att det
kanske finns en förvirring i vad som ingår i detta vidarearbete:
”Motivation att arbeta med det fick jag så klart. Frågan är ändå om
inte just det här konceptet med föreläsare utifrån blir bäst för
eleverna. Finns även en poäng i att vi lärare får fokusera på våra
ämnen (finns tyvärr inte tid för allt man skulle vilja prata om
heller, där styr läroplanen o timplanen). Toppenföreläsning hur som
helst, roligt och inspirerande. ”
Man, lärare, lektion på Atheneskolan i Visby

Att det kommer någon utifrån är något som berörs av många och det
vet vi är en av konceptets stora styrkor, att de som har jobben,
alltså arbetsgivarna (både offentliga och privata) kommer ut och
pratar om jobben. Gällande lärarnas delaktighet i
Arbetsmarknadskunskap så klargjordes det på mötet med lärarna, att
det viktigaste är att man börja beröra frågan om jobb och framtid
på något sätt. Det behöver inte innebära att man tar en hel
lektion i anspråk, men att väva in jobben i sitt eget ämne kan
vara en bra start.
Kommentaren ”/…/ Bra med all lokalanknytning/koppling till
arbetslivet på Gotland.” visar på en av konceptets andra styrkor,
att vi pratar om jobben ur lokalt/regionalt perspektiv, och vi var
ju inte experter på Gotlands arbetsmarknad, vilket lokalt
rekryterade kommunikatörer skulle vara/bli. Dock lyfter även
studie- och yrkesvägledarna funderingar om reklam i klassrummen,
och detta möttes med en förklaring om att ingen arbetsgivare ska
kunna köpa sig in i klassrummen, enligt de aktörsavtal de skriver
på, men kommunikatörerna ges mandat att prata om dem med eleverna
för att stärka budskapet. Vi kan även tillägga att utan exempel
från arbetsmarknaden och arbetslivet skulle inte konceptet haft
samma genomslagskraft.
En SYV skrev en väldigt viktig sak i sin kommentar som löd;
”Inspirerande & det skulle definitivt behövas ngn form av
uppföljning med klassen. Tror att en hel del av ungdomarna fick
’igång’ tankar som skulle behövas redas i.”. Vår närvaro i
klassrummen är en punktinsats och de tankar och frågetecken som
väcks hos eleverna måste diskuteras vidare i andra sammanhang.
Därför är studie- och yrkesvägledaren är en otroligt viktigt
person för eleverna för att kunna ta dem vidare i deras tankar,
men även föräldrar och lärare är viktiga personer i en elevs
nätverk. Konceptet har därför ett stort fokus på att hålla i
lärarinspirationer och föräldramöten i Arbetsmarknadskunskap.
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Föräldrar
Föräldrar är som sagt en viktig målgrupp inom konceptet
Arbetsmarknadskunskap och tyvärr blev deltagarantalet lågt på de
sju föräldramöten vi höll. Det låg på respektive skola att bjuda
in till dessa möten och detta förfaringssätt varierade från skola
till skola. I vilket fall, tyckte de 80 föräldrar som deltog att
föredraget var bra, nyttigt och motiverande, visar de kvantitativa
resultaten. Denna positiva bild stärks även av
föräldrakommentarerna där en förälder skriver ”/…/ Ett nyttigt
föredrag för samhället.” och en annan ”/…/ Man fick upp ögonen för
att man är viktig informatör som förälder. /…/”.
Dessutom lyfter även föräldrar att föredragen gav framtidshopp
samt att det är bra med lokala exempel. De nämner också att det
behövs efterarbete efter sådana här lektioner i både klassrummen
och i hemmet. Några kommentarer inkom också om lite mer
ifrågasättande karaktär och dessa berör studie- och yrkesvalens
komplexitet och vi delar åsikten om att det kan upplevas som
stressande och svåra val, men det enda som kan minska ångesten och
stressen i dessa situationer är att ta reda på fakta så man kan
göra ett genomtänkt och medvetet val baserat på kunskap om valets
möjligheter och dess konsekvenser.

Arbetsgivare
Arbetsgivarnas delaktighet är nyckeln till framgång inom konceptet
Arbetsmarknadskunskap och därav är deras åsikter och intresse av
att bidra och delta essentiell för att en satsning på
Arbetsmarknadskunskap på Gotland ens ska vara möjlig. De 35
personer som deltog på presentationstillfällena svarar enhälligt
fem (5), på en skala från ett till fem, på frågan om de tror att
lektioner i Arbetsmarknadskunskap skulle vara nyttiga för elever
på Gotland. Det är ett bra utgångsläge för att påstå att
arbetsgivare på Gotland är intresserade av konceptet.
”/…/ Vi behöver lyfta fram och visa på de olika yrken som finns
och vad det finns framtida rekryteringsbehov. /…/” är ett tydligt
tecken på ett det behövs, från arbetsgivarnas sida, prata mer med
ungdomar om var jobben finns samt att Arbetsmarknadskunskap
möjliggör att ”Arbetsgivare ges möjlighet och informera innan
ungdomars val är gjorda. /…/”.
Det verkar även finnas en drivkraft av att visa på att Gotland har
något att erbjuda ungdomar, men att de inte riktigt har den
bilden:
”Viktig för att man ska kunna se att det finns jobb och inte bara
tro att det är fastlandet som gäller…
Möjligheter: Stanna kvar på Gotland och ha en utveckling här både
för elever och vuxna och regionen som helhet. Öka mervärdet på
skolan.”
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Kvinna, dokumentcontroller, Region Gotland, TCO-representant

”/…/ Det är vårt gemensamma ansvar… /…/” är också något som
återkommer och vi som höll i presentationerna och diskussionerna
med arbetsgivare fick känslan av att arbetsgivare på Gotland
verkligen hade viljan till samverkan och samarbete då detta
upplevs som ”Otroligt viktigt för vår region. /…/” och ”Oerhört
viktigt för Gotlands framtida konkurrenskraft.”.
Gällande de hinder som lyfts upp i kommentarerna från
arbetsgivare, handlar de flesta om funderingar kring finansiering
och ekonomi. Arbetsmarknadskunskap bygger på att privata och
offentliga arbetsgivare går ihop och bidrar samt jobbar mot ett
gemensamt mål och gällande detta samarbete och vilja fanns det
också en del farhågor. Det kommer behövas att många drar sitt strå
till stacken, både ekonomiskt och engagemangsmässigt, och därav är
vikten av att se den långsiktiga nyttan i detta avgörande.
Långsiktigheten berörs också av några, och vi som har drivit
Arbetsmarknadskunskap i Västmanland i fyra år kan utifrån våra
erfarenheter säga att detta är ett långsiktigt arbete och
resultaten märks över tid.
De uppföljande frågorna som skickade ut till några arbetsgivare
fördjupar tankegångarna kring varför Arbetsmarknadskunskap behövs
på Gotland. Matchningsproblematiken mellan ungdomars utbildningsoch yrkesval i jämförelse med arbetsmarknadens behov är givetvis
det mest grundläggande incitamentet till en satsning på konceptet.
Mycket handlar om att höja statusen i vissa branscher och slå hål
på fördomar som råder kring branscher där det råder, och kommer
råda, brist på personal. Dessutom råder det en stor okunskap bland
ungdomarna om vilka möjligheter som erbjuds på Gotlands
arbetsmarknad. Även hindren utvecklas vidare och då är det främst
ekonomin och engagemanget/samarbetsviljan, som är det som berörs
mest.
Det framkommer också en åsikt om innehållet i förstudien; ”I
förstudien bör därför ingå uppskattning om vad som sker fram till
och efter 2018 när Kryssningskajen är på plats och vilka jobb
detta skapar.”. Dessa uppskattningar ingår inte som den del av
förstudiens innehåll och vi som skriver förstudien har heller inte
möjlighet eller kompetens att skapa en rättvis bild av detta. Om
det däremot blir en implementering av konceptet är denna tanke
oerhört viktig.
På det stora hela, om arbetsgivare och branscher på Gotland drar
åt samma håll och ser den långsiktiga vinningen i denna satsning,
så råder det mycket positiva tongångar från arbetsgivarna till att
implementera Arbetsmarknadskunskap på Gotland.
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Förslag på implementering på Gotland
Gotlands geografiska läge, dess demografiska uppbyggnad samt dess
annorlunda arbetsmarknad, med en tydlig hög- och lågsäsong, gör
att regionen skiljer sig åt mot andra regioner som vi genomfört
förstudier inom, samt Västmanland som Arbetsmarknadskunskap
startade i. Dock verkar behovet av att prata med regionens
ungdomar om jobb och framtid än större utifrån dessa
förutsättningar, då matchningsproblematiken blir än tydligare ju
färre potentiella arbetstagare som finns att tillgå. Det är
tydligt att samtliga målgrupper som deltog i förstudien bekräftar
att de vill ha Arbetsmarknadskunskap till Gotland. Frågan blir då
hur?
Konceptet Arbetsmarknadskunskap är anpassat efter att bedrivas i
en region av Västmanlands storlek (ca. 250000 invånare) och i
Gotlands fall går det inte att utöka regionen till att innehålla
fler invånare än de ungefär 57000 som bor där. Detta kräver att
man tänker om. Konceptet bygger på att det finns två
kommunikatörer på heltid som är ute och träffar ungdomar, deras
lärare och föräldrar, samt förstås håller en löpande dialog med
arbetsgivare.
Man skulle kunna tänka att man skulle dra ner antalet
kommunikatörer till enbart en, men tyvärr kan vi på Jobba i
Västerås tydligt avråda från detta. Att vara två och kunna stötta
varandra, ha någon att diskutera med, täcka upp vid sjukdom med
mera, ser vi som en oerhört viktig del av konceptet. Man skulle
kunna tänka att man har två personer på en lägre bemanningsgrad än
heltid, eller så skulle man kunna tänka att man gör en djupare
satsning. Detta skulle kunna innebära, i likhet som de har gjort
med Arbetsmarknadskunskap Örnsköldsvik, att man träffar elever,
lärare och föräldrar fler gånger och kanske ökar omfattningen i
målgrupp att även inkludera år 4-6.
Det gäller att, om en implementering blir aktuell, att
arbetsgivare tillsammans med Region Gotland, går in i detta ur ett
långsiktigt perspektiv där men skapar en modell för genomförande
utifrån regionens speciella behov. Dock, är det viktigt att inte
tumma på vissa grundläggande delar av konceptet som vi på JIV har
identifierat som framgångsfaktorer. Några av dessa är;
arbetsgivarnas (både privata och offentliga) delaktighet och
engagemang, rekryteringen av kommunikatörer, kvalitetssäkrande
gällande lektionsinnehåll, en korrekt analys av den regionala
arbetsmarknaden, erfarenhetsutbyte med övriga kommunikatörer i
Sverige samt att bygga en långsiktig relation med arbetsgivarna så
att de känner förtroende för kommunikatörernas budskap i skolan
samt skapa en god relation med studie- och yrkesvägledarna. Det
handlar alltså om att alla bidrar med något litet så blir det
mycket för eleverna i förlängningen.
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Avslutningsvis presenteras ett citat som innehåller den fighting
spirit som behövs för att få detta i hamn:
”Jag tycker det är en fantastisk idé.
Möjligheter: Att tillsammans med alla/många företag på Gotland få
visa våra ungdomar vad det finns för yrken… Gotland mot toppen!”
Kvinna, personalchef, ICA Maxi

GOTLAND MOT TOPPEN!
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BILAGA 1 – Övriga elevcitat
"Det var en väldigt bra lektion. Jag tycker vi fick mycket information.
Det var nyttigt och jag lärde mig massvis och har numera bättre koll!”
Tjej, Södervärnskolan, Visby
"Den var bra och lärorik. Visste t.ex. inte om att ridsport var en fördel
i arbetslivet! Jag skulle gärna ha viljat haft mer av dessa ’lektioner’.”
Tjej, Södervärnskolan, Visby
"Tyckte den var bra och väldigt motiverande. Ny motivation. Tack!”
Kille, Södervärnskolan, Visby
"Den var bra och lärorik. Förstod mycket mer om vad allt handlar om. Och
den var väldigt rolig. J”
Tjej, Södervärnskolan, Visby
"Jag tycker att lektionen var jättebra och intressant! Han som pratade
med oss var engagerad så att man själv blev engagerad. Väldigt bra!”
Tjej, Södervärnskolan, Visby
"Väldigt lärande och rolig. Intressant. Även hjälpsam.”
Kille, Södervärnskolan, Visby
"Jag tyckte den var motiverande till att kolla upp info och annat själv.”
Kille, Södervärnskolan, Visby
"Det var en nytig och intressant lektion pga han var inte stel utan fick
allas upmärksamhet på ett bra och intresant set.”
Kille, Södervärnskolan, Visby
"Den var rolig och dom pratade bra och energifullt och peppande så man
blev inte uttråkad och allting var väldigt intressant!”
Tjej, Guteskolan, Visby
"Jag tycker det var jätteintressant men väldigt stressande att man kanske
inte får något jobb osv. Men vi borde ha mer såhär. Det var bra. Man
insåg vissa saker man inte fattat.”
Tjej, Guteskolan, Visby
"Den var intressant och bra. Lite för kort. Man fick ideer om hur man ska
sköta sig. Respekt!”
Kille, Guteskolan, Visby
"Jag tycker den var väldigt bra eftersom jag fick svar på några grejer
som jag undrat länge och lärde mig mer om arbetsmarknaden. ”
Tjej, Guteskolan, Visby
"Jag tyckte lektionen var lärosam, rolig o motiverande.”
Kille, Romakolan, Roma
"Den var ganska bra, fick huvudet att tänka!”
Kille, Fårösundsskolan, Fårösund
"Den var kreativ och man fick många nya ideér och tankesätt.”
Tjej, Klinteskolan, Klintehamn
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"Den här lektionen var väldigt bra! Nyttiga saker fick man veta, som är
väldigt viktiga att tänka på!”
Tjej, Klinteskolan, Klintehamn
"Den var bra för jag att jag blev mer motiverad.”
Kille, Klinteskolan, Klintehamn
"Jag fick information om varför det är bra att ha sommarjobb för att
kunna få jobb lättare och stå emot konkurrensen.”
Kille, Klinteskolan, Klintehamn
"Den var bra, man blir posetiv för framtiden.”
Kille, Klinteskolan, Klintehamn
"Jag tycker det var bra att vi pratade om valen så man själv kan tänka om
eller tänka en gång till.”
Tjej, Klinteskolan, Klintehamn
"Hjälpsam, lärde mig mycket om framtiden och fick mycket att tänka på!”
Kille, Högbyskolan, Hemse
"Det var bra och vill ha fler sån här lektion. Det var intressant.”
Kille, Högbyskolan, Hemse
"Jag tycker det var en bra lektion. Man fick mer kunskap om arbetslivet.
Och jag började tänka om lite grann. Jag tycker det var bra att du gjorde
alla aktiva och att du rörde dig och frågade många! Jättebra!!”
Tjej, Solbergaskolan, Visby
"Bra, inspirerande talare! Man tappade aldrig fokus, var alltid med och
det var kul, mycket givande. Helt klart nyttig lektion, behövs fler
sådana. Jag har fått en mer klar insikt om jobblivet.”
Tjej, Solbergaskolan, Visby
"Jag tycker den va bra och m an fick en bättre inblick i hur det kommer
va att komma ut o jobba sen. Jag blev också inspirerad av att vällja vård
o omsorg mer än vad jag va innan. Så säger bara tack. Detta borde göras
fler gånger typ i 8 också. J”
Tjej, Solbergaskolan, Visby
"Jättebra & nyttig. Mycket bra information bra framförande tydligt &
viktigt. Roligt & intressant & en tankeställare. Ärligt!”
Tjej, Solbergaskolan, Visby
"Jag tyckte den var bra och visade att någonting är bättre än inget.”
Tjej, Solbergaskolan, Visby
"Jag tycker lektionen var väldigt intressant och fick mig jätte
motiverad! Jag vill absolut ha flera av dessa lektioner eftersom jag
tyckte den var väldigt givande och rolig.”
Tjej, Solbergaskolan, Visby
"Jag tyckte att den var enormt bra man lärde sig sjukt mycket. Att man
får veta saker som man annars inte visste. Grymt bra jobb att förklara så
att man förstod och man verkligen är med i lektionen.”
Tjej, Solbergaskolan, Visby
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"Jag tyckte lektionen var bra. Man fick lära sig mycket bra saker. Men nu
fick jag ännu svårare att välja gymnasielinje. Det var en nyttig
lektion.”
Tjej, Solbergaskolan, Visby
"Jag tycker den här lektionen öppnade upp ögonen till valet.”
Kille, Solbergaskolan, Visby
"Jag tyckte den var bra eftersom det öppnade upp lite mer för mig (hur
jag ska tänka). Det var intressant att lyssna på någon som har stenkoll
på ämnet.”
Tjej, Solbergaskolan, Visby
"Jag tyckte den var bra, givande, tankeställande och otroligt nyttig.
Kände verkligen hur jag började fundera och har nu lite mer tankar och
kött på benen inför mitt kommande gymnasieval. Tack!”
Tjej, Solbergaskolan, Visby
"Det blev ett litet wake up call. Det var nyttigt och lärorikt och man
behövde inse att gymnasievalet vi ska välja i 9:an påverkar vad vi kommer
jobba med i framtiden.”
Tjej, Solbergaskolan, Visby
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