2015-12-10, Fredrik Johansson

Kallelse/underrättelse

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kallelse till sammanträde:

Torsdagen den 17 december 2015 kl. 9.00 – 16.30
Konferensrum Ösel, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby
Frånvaro anmäls till Fredrik Johansson, 26 94 44 eller e-post: fredrik.johansson@gotland.se
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Ä3
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Bilaga1
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Bilaga2
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§ 73
Ä4
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§ 74
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Avskrivning fordringar 2015
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Ärendet föredras av ekonomichef Jimmy Söderström

7.

§ 76
Ä7
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§ 77
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§ 78
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10.

§ 80
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Uppföljning kvalitetsrapport 1
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Rektor Charlotte Lilja och rektor Bo Eriksson medverkar
Teknikcollege
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−
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−
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-
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13.
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Ärendenr GVN 2015/128

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-12-07

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Ansökan om ersättning motsvarande underskotten i
Region Gotlands gymnasieskolor 2010-2011

Arbetsutskottets förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens två tidigare fattade beslut,
GVN § 64 den 3 juni 2015 och GVN § 73 den 16 september 2015,
gällande ansökningar om kompensation av grundbelopp från
Guteskolan AB kvarstår.

Bakgrund

Guteskolan AB och Donnergymnasiet AB har gemensamt inkommit med en
ansökan till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om ersättning
motsvarande underskotten i Region Gotlands gymnasieskolor för åren 2010,
2011, 2012 och januari, februari och mars år 2013.
Guteskolan AB och Donnergymnasiet AB anser sig ha rätt till kompensation
för underskotten i Region Gotlands gymnasieskolor.
Guteskolan AB och Donnergymnasiet AB hemställer att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ska beräkna och utge ersättning motsvarande de
resurstillskott som Region Gotlands underskott utgjort och hänvisar till den
omprövningsskyldighet som följer av 27 § förvaltningslagen.
Begäran gäller främst kompensation för budgetåren 2010 och 2011 (då det
förflutit mer än tre år sedan underskott uppstod).
Bedömning

Då Guteskolan AB vid två tidigare tillfällen inkommit med enskilda
ansökningar om kompensation av grundbelopp för nämnda period bedömer
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att den gemensamma ansökan
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Ärendenr GVN 2015/128

Region Gotland

måste hanteras var för sig och att det krävs två separata beslut. Ett beslut
gällande ansökan om ersättning till Donnergymnasiet AB och ett förtydligande
av beslut till Guteskolan AB om redan fattade nämndbeslut:
o GVN § 64 den 3 juni 2015 (ärende GVN 2015/64)
o GVN § 73 den 16 september 2015 (ärende GVN 2015/84)
Ärende GVN 2015/64, ansökan från Guteskolan AB
o Den 20 april 2015 registrerades i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens diarie en ansökan från Guteskolan AB
gällande ”Kompensering av elevpeng för åren 2011, 2012, 2013 och
2014 som ska utbetalas till den fristående skolan Guteskolan AB i
Region Gotland med hänvisning till att Region Gotlands
gymnasieskolor har visat negativt resultat (gått med underskott) dessa
år”.
o Beslut togs i ärendet av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den
3 juni 2015 (GVN § 64, ansökan Guteskolan, kompensation
grundbelopp).
o Nämndens beslut blev att ersätta Guteskolan AB med 8 611 kronor för
budgetåret 2011.
o Den 29 juni 2015 inkom en överklagan av viss del av nämndens beslut
från Guteskolan AB. Överklagan har skickats till Förvaltningsrätten i
Stockholm för vidare hantering.
Ärende GVN 2015/84, ansökan från Guteskolan AB
o Den 5 juni 2015 registrerades i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens diarie en ansökan från Guteskolan AB
gällande ” Kompensering av elevpeng för året 2010 som ska utbetalas
till den fristående skolan Guteskolan AB i Region Gotland med
hänvisning till att Region Gotlands gymnasieskolor har visat negativt
resultat (gått med underskott) detta år”.
o Beslut togs i ärendet av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den
16 september 2015 (GVN § 73, ansökan om kompensation av
grundbelopp för budgetåret 2010).
o Nämndens beslut blev att ersätta Guteskolan AB med 64 519 kronor
för budgetåret 2010.

Alf Nilsson
Utbildningschef

Bilaga 1 - GVN § 64, 2015-06-03, ansökan Guteskolan, kompensation grundbelopp
Bilaga 2 - GVN § 73, 2015-09-03, ansökan om kompensation av grundbelopp för budgetåret 2010
Bilaga 3 - Guteskolan AB, Donnergymnasiet AB, ansökan till GVN i Region Gotland, 2015-10-08
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Diarienr. GVN 2015/128

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Datum 2015-11-25
Handläggare Jimmy Söderström

Ansökan om ersättning motsvarande underskotten i
Region Gotlands gymnasieskolor 2010-2011
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) beslutar att ersätta
Donnergymnasiet AB med 1 416 776 kronor för budgetåren 20102011.

Sammanfattning av ärendet

Inkommit gemensam ansökan från Guteskolan AB och Donnergymnasiet AB
om ”…ersättning motsvarande underskotten i Region Gotlands
gymnasieskolor för åren 2010, 2011, 2012 och januari, februari och mars år
2013”, se bilaga 3.
Ärendebeskrivning

Guteskolan AB och Donnergymnasiet AB anser sig ha rätt till kompensation
för underskotten i Region Gotlands gymnasieskolor.
Guteskolan AB och Donnergymnasiet AB hemställer att GVN ska beräkna
och utge ersättning motsvarande de resurstillskott som Region Gotlands
underskott utgjort och hänvisar till den omprövningsskyldighet som följer av
27 § förvaltningslagen.
Begäran gäller främst kompensation för budgetåren 2010 och 2011 (då det
förflutit mer än tre år sedan underskott uppstod).
Guteskolan AB och Donnergymnasiet AB vill avseende resterande period, ha
en löpande redovisning av Region Gotland avseende hur kommunen avser att
reglera underskotten alternativt utge kompensation motsvarande ej reglerade
underskott.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut att ersätta för år 2010 och
2011 samt medräkna resultatet för år 2013 och 2014 är nämndens inställning
om att det är väsentligt att underskotten regleras över tid samt att underskott i
verksamheten ska återbördas. Nämndens ställning har stöd i domstolsbeslut
(mål nr 1230-1233-14), sid 5, Kammarrätten i Jönköping.
”Att underskott i analogi med balanskravet i kommunallagen (1991:900), KL
bör regleras under de följande tre åren, jfr 8 kap 5a § KL. Den förslagna tiden

Besöksadress Regementsgatan 6
Postadress SE–621 81 Visby
Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl
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Webbplats www.gotland.se/gvf

1 (4)

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

2 (4)

kan, enligt kammarrättens mening vara utgångspunkt för bedömning av vad
som är en rimlig tid”.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tillämpning och bedömning av hur
kompensation för ett underskott skall framräknas är enligt följande:
-

Region Gotlands fastställda bidragsbelopp utbetalas för de inriktningar
som även Region Gotland erbjuder
Ersättning enligt riksprislistan utbetalas för övriga inriktningar och
nationella program som Region Gotland inte erbjuder

Tillämpningen får stöd av domstolsbeslut (mål nr 2941-13), Kammarrätten i
Jönköping, enligt sid 3, följande:
”Av förarbetena till aktuell lagstiftning framgår att riksprislistans
programbelopp skall gälla om den inriktningen som den fristående skolan har
inte erbjuds av kommunen. Detta skall gälla även om kommunen erbjuder det
nationella programmet ifråga (jfr prop. 2008/09:171 s.50)”
Detta innebär att om kompensation skall medges, till Donnergymnasiet AB,
för den kommunala skolans underskott måste Donnergymnasiet AB haft elever
inskrivna på de inriktningar och program som Region Gotland erbjöd och där
programmen med dess inriktningar redovisat en negativ avvikelse.
Donnergymnasiets antal elever per program och inriktningar har framkommit
genom elevtal hämtade från nämndens årsbokslut som i sin tur har grund i
elevregistreringsprogrammet IST/Extens samt fakturor gällande för åren.
Donnergymnasiets utbud av program, antal elever uttryckt genom den
kommunala skolans resultat år 2010 och år 2013 redovisas enligt följande
tabell:
Totalt, kr
Verkligt
antal
elever

Program
Barn- och fritidsprogrammet
Not1

Estetiska programmet bild

Estetiska programmet musik

Not2

Hotell- och restaurangprogrammet
Livsmedelsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Medieprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Summa Donnergymnasiet

Resultat
år 2010

Resultat
Differens*
år 2013

43,5

-317 115

-

-317 115

15

-31 890

12 990

-18 900

37,5

-79 725

32 475

-47 250

48,5

-28 809

-

-28 809

-

-

-

-

-131 555

-

-

-

-

16
38,5
20

-131 555
-

95,5
314,5 -589 094

45 465

-543 629

Not1-2 Esmusik och bild räknas ihop för år 2013 då redovisningen var sådan för år 2010
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Inriktningarna för år 2013 är inte korrekt tjänstefördelade
*

Differens, här negativt, avser motsvara kompensationsbelopp att utbetala

då resultatet för år 2010 har återbördats med resultatet för år 2013

Kompensation medges för samtliga program förutom för livsmedels- och
medieprogrammet som den kommunala skolan inte hade. Kompensation
medges ej för samhällsvetenskapsprogrammet som redovisade ett positivt
resultat. För estetiskaprogrammet med de två inriktningarna bild och musik
återbördas det positiva resultatet för år 2013. För beräkningar se bilaga 1.
Donnergymnasiets utbud av program, antal elever uttryckt genom den
kommunala skolans resultat år 2011 och år 2014 redovisas enligt följande
tabell:
Totalt, kr
Resultat
Differens*
år 2014

Verkligt
antal elever

Resultat
år 2011

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

36,5

-430 919

-

-430 919

Estetiska programmet bild (Esbil)

10

-3 140

-

-3 140

26

-8 164

-

-8 164

5,5

-

-

-

-209 891

-

-209 891

-28 809

-

-28 809

-

-

-

-

-192 225

-

-

-

Program

Estetiska programmet musik

Not1

(Esmu)

Estetiska programmet estetik och media
Not3

Hotell- och restaurangprogrammet
(HR)
Restaurang och livsmedelsprogrammetNot3
(RL)
Livsmedelsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet (NA)

25,5
3,5
12,5
33

Medieprogrammet

-192 225

20
Not2

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

80,5

-56 270

90 643

-

Ekonomiprogrammet (EK)

2

-1 398

2 252

-

Hantverksprogrammet (HV)

4

-

-

-

Preparandutbildning (IMPRE)

0,5

-

-

-

Yrkesintroduktion (IMYRK)

3,5

-

-

Summa Donnergymnasiet

263,0

-873 147

Not1 Es musik och bild räknas ihop då redovisningen var sådan år 2011
Not2 SA, EK och HU räknas ihop då redovisningen var sådan år 2011
Not3 HR och RL samma redovisning i den kommunala skolan
*

Differens, här negativt, avser motsvara kompensationsbelopp att utbetala

då resultatet för år 2011 har återbördats med resultatet för år 2014

Kompensation medges för samtliga program förutom för livsmedels- och
medieprogrammet som den kommunala skolan inte hade. Kompensation
medges inte heller för inriktningen estetik och media och
introduktionsprogrammen som redovisar ett positivt resultat. Kompensation
medges ej för samhällsvetenskaps och ekonomiprogrammet som redovisade ett
positivt resultat efter återbörd.
GVN 2015-12-17
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För hantverksprogrammet hade den kommunala skolan en organisation för
inriktningen textil och design på Elfrida Andreégymnasiet, inriktningen
redovisar en negativ avvikelse. Den kommunala skolan hade för läsåret
2010/11 två elever som studerade på lärlingsutbildning frisör
(försöksverksamhet enligt Skolverket med riktade statsbidrag för
karaktärämnesdelen, GYLU 09 och GYLU 10), den ekonomiska bedömningen
för lärlingsutbildningen frisör är att den redovisar balans
Ingen kompensation medges för Hantverksprogrammet frisör då
lärlingsverksamheten redovisar balans. För beräkningar se bilaga 2.
För att få reda på om ett program har en negativ eller positiv avvikelse har
uppgifter hämtats från ekonomisystemet och sorterats på organisationskoden 5
positioner. Uppgifter har även hämtats från årsredovisningen år 2010, 2011,
2013 och 2014 då i huvudsak gällande elevtal.
Överklagandeanvisning

Vill ni överklaga regionfullmäktiges och/eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut i Region Gotland ska ni skriva till
Förvaltningsrätten i Stockholm och besvära er över beslutet. I överklagandet
ska ni ange vilket beslut det gäller (kom ihåg att uppge diarienummer), vilken
förändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras. Underteckna
skrivelsen med namn och namnförtydligande samt uppge adress och
telefonnummer.
Överklagandet ska vara ställt till

Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

men skickas till:

Region Gotland
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
621 81 Visby
.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden inom tre veckor från den dag då ni fick del av
beslutet. Om ni har överklagat i rätt tid kommer regionen att ompröva ert
ärende. Om regionen kan ändra beslutet enligt er begäran, kommer ni att få ett
meddelande om detta. I annat fall kommer er skrivelse att skickas vidare till
förvaltningsrätten tillsammans med en kopia på det överklagade beslutet och
eventuella andra handlingar som kan ha betydelse för ärendet.
Bilaga 1. Årsbokslut per skola och program år 2010 och årsbokslut för EAG 2013
2. Årsbokslut per skola och program år 2011 och årsbokslut för WGS 2014
3. Skrivelse Donnergymnasiet AB år 2015
Saga Carlgren, Ordförande GVN

GVN 2015-12-17
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Bilaga 1

Årsbokslut 2010
Richard Steffengymnasiet
Resultatrapport
Budget

Utfall

Intäkter

-2 923 000

-2 998 443

75 443

Personalkostnader

26 447 000

26 182 193

264 807

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Resultat

465

-465

3 703 000

4 220 638

-517 638

27 227 000

27 404 853

-177 853

Gemensamma kostnader (OH)
Program
Adm RSG
Ämnesansvariga RSG

Budget
7 636 000

Utfall
7 872 769

Resultat

Elever

Avvikelse

-236 769

504

-470

217 425

504

431

-19 344 503,9

-38

748 000

530 575

Summa OH per elev

8 384 000

8 403 344

Program

Budget

Samhällsvetenskapsprogrammet

15 063 000

14 536 999

526 001

410

1 284

-38

1 246

3 780 000

4 464 511

-684 511

94

-7 251

-38

-7 290

Summa

18 843 000

19 001 510

-158 510 503,9

Totalt skola

27 227 000

27 404 854

-177 854 503,9

Barn- och fritidsprogrammet

GVN 2015-12-17
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Utfall

Resultat

Antal
elever

Avvikelse
OH
per elev per elev

Totalt
per elev

Bilaga 1

Årsbokslut 2010
Elfrida Andreégymnasiet
Resultatrapport
Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

-3 065 000

-2 929 294

-135 706

Personalkostnader

30 055 000

30 263 040

-208 040

-11 000

54 100

-65 100

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

6 017 000

6 156 801

-139 801

32 996 000

33 544 647

-548 647

Gemensamma kostnader (OH)
Program
46620 Adm EAG

Budget

Utfall

Resultat

Elever Avvikelse

7 381 000

8 175 462

-794 462

538

483 000

694 043

-211 043

538

-392

Summa OH per elev

7 864 000

8 869 505

-1 005 505 538,0

-1 869

Program

Budget

46621 Ämnesansvariga EAG

Utfall

Resultat

-1 477

Antal Avvikelse
OH
Totalt
elever per elev per elev per elev

Handels- & administrationsprogrammet

4 911 000

4 645 121

265 879

162

1 638

-1 869

-231

Hotell- & restaurangprogrammet
*
Estetiska programmet

5 328 000

5 205 497

122 503

96

1 275

-1 869

-594

5 167 000

5 194 421

-27 421

107

-257

-1 869

-2 126

Hantverksprogrammet

1 735 000

1 697 357

37 643

28

1 364

-1 869

-505

Den rörliga bildens språk

4 814 000

4 884 329

-70 329

76

-922

-1 869

-2 791

128 584

69

1 864

-1 869

-5

Omvårdnadsprogrammet

3 177 000

3 048 416

Summa

25 132 000

24 675 141

456 859 538,0

Totalt skola

32 996 000

33 544 646

-548 646 538,0

*

Estetiska programmet, läses ihop Bd, Mu, dans
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Årsbokslut 2010
Christopher Polhemgymnasiet
Resultatrapport
Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

-5 822 000

-5 511 034

-310 966

Personalkostnader

50 500 000

52 157 405

-1 657 405

2 778 000

2 786 550

-8 550

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

15 912 000

14 977 574

934 426

63 368 000

64 410 495

-1 042 495

Gemensamma kostnader (OH)
Utfall

Resultat

7 416 000

8 603 966

-1 187 966

862

-1 379

574 000

399 857

174 143

862

202

Summa oH per elev

7 990 000

9 003 823

-1 013 823

861,5

-1 177

Program

Budget

Program
46630 Adm CPG

4663017 Ämnesansvariga CPG

Budget

Utfall

Resultat

Elever

Antal
elever

Avvikelse

Avvikelse
OH
per elev per elev

Totalt
per elev

Energiprogrammet

2 575 000

3 471 938

-896 938

44,5

-20 156

-1 177

-21 333

Naturvetenskapsprogrammet

7 387 000

7 831 225

-444 225

198,3

-2 240

-1 177

-3 417

Produktionsteknisktprogram

3 308 000

3 333 809

-25 809

40,2

-642

-1 177

-1 819

Teknikprogrammet

6 900 000

5 667 616

1 232 384

133,1

9 259

-1 177

8 082

Elprogrammet

6 683 000

6 157 386

525 614

98,0

5 363

-1 177

4 187

Fordonsprogrammet (alla inriktn.)

9 503 000

9 262 885

240 115

129,3

1 857

-1 177

680

Byggprogrammet

6 297 000

6 875 976

-578 976

114,9

-5 039

-1 177

-6 216

Fartygsprogrammet

3 702 000

3 372 579

329 421

44,6

7 386

-1 177

6 209

-6 989

-1 177

-8 166

Naturbruksprogrammet

9 023 000

9 433 258

-410 258

58,7

Summa

55 378 000

55 406 672

-28 672

861,6

Totalt skola

63 368 000

64 410 495

-1 042 495

861,6
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Årsbokslut 2013
Elfrida Andreégymnasiet (EAG)
Resultatrapport
Budget
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader

Utfall

Resultat

-34 208 000

-33 922 897

-285 104

27 099 000

26 671 945

427 055

10 000

11 073

-1 073

7 099 000

9 052 423

-1 953 423

0

1 812 544

-1 812 544

Program

Budget

Utfall

Resultat

46620 Adm EAG

7 055 000

8 236 327

-1 181 327

398,5

-2 964

343 000

573 175

-230 175

398,5

-578

7 398 000

8 809 502

-1 411 502

Övriga kostnader
Summa
Gemensamma kostnader (OH)

46621 Ämnesansvariga EAG
Summa oH per elev

Budget

46622 Handels- & administrationsprogrammet (HA

-1 474 000

-1 572 343

98 343

82,5

1 192

-3 542

-2 350

-808 000

-656 157

-151 843

67,5

-2 250

-3 542

-5 792

-354 000

-657 000

303 040

29,0

10 450

-3 542

6 908

-1 934 000

-1 813 998

-120 002

48,0

-2 500

-3 542

-6 042

4662420 Programansvarig ES MU*
46625 Hantverksprogrammet (HV)

Resultat

-3 542

Program

46623 Hotell- & restaurangprogrammet (RL)
46624 Estetiska programmet * (ES)

Utfall

Elever Avvikelse

Antal
elever

Avvikelse
OH
Totalt
per elev per elev per elev

-160 000

-134 965

-25 035

3,0

-8 345

-3 542

-11 887

-1 052 000

-608 009

-443 991

38,5

-11 532

-3 542

-15 074

46627 Omvårdnadsprogrammet (VO)

-190 000

-367 754

177 754

54,0

3 292

-3 542

-250

46628 Hotell- o turismprogrammet (HT)

-444 000

-295 403

-148 597

24,5

-6 065

-3 542

-9 607

-90 713

51,5

-1 761

-3 542

-5 303

46626 Den rörliga bildens språk

46629 Introduktionsprogram EAG (IM)
Summa
Totalt skola
*

Estetiska programmet, läses ihop Bd, Mu, dans
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-982 000

-891 287

-7 398 000

-6 996 916

0

1 812 586

-401 044 398,5
-1 812 546

Bilaga 2

Årsbokslut 2011
Richard Steffengymnasiet
Resultatrapport
Budget

Utfall

Intäkter

-2 483 000

-3 509 716

1 026 716

Personalkostnader

24 515 000

26 689 722

-2 174 722

791

-791

3 978 000

4 050 976

-72 976

26 010 000

27 231 773

-1 221 773

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Resultat

Gemensamma kostnader (OH)
Program

Budget

Adm RSG

Utfall

Resultat

Elever

Avvikelse

6 436 000

6 362 199

73 801

500,3

760 000

776 407

-16 407

500,3

-33

Summa OH per elev

7 196 000

7 138 606

57 394

500,3

115

Program

Budget

Samhällsvetenskapligt program (SA,EK,HU)

14 476 000

14 801 418

-325 418

399,7

-814

115

-699

3 406 000

4 438 336

-1 032 336

86,6

-11 921

115

-11 806

932 000

853 412

78 588

14,0

5 613

116

5 729

Summa

18 814 000

20 093 166

-1 279 166

500,3

Totalt skola

26 010 000

27 231 772

-1 221 772

500,3

Ämnesansvariga RSG

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Introduktionsprogram (IM)

*

Samhällsvetenskapligt program ej uppdelat på HU, EK, SA
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Utfall

Resultat

Antal
elever

148

Avvikelse
per elev

OH
per elev

Totalt
per elev

Bilaga 2

Årsbokslut 2011
Elfrida Andreégymnasiet
Resultatrapport
Budget

Utfall

Intäkter

-3 193 000

-4 037 218

844 218

Personalkostnader

30 274 000

30 522 713

-248 713

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Resultat

10 000

20 075

-10 075

6 699 000

8 163 594

-1 464 594

33 790 000

34 669 163

-879 163

Gemensamma kostnader (OH)
Program
46620 Adm EAG

Budget

Utfall

Resultat

Elever

Avvikelse

7 391 200

8 266 686

-875 486

500,9

469 000

794 103

-325 103

500,9

-649

Summa OH per elev

7 860 200

9 060 789

-1 200 589

500,9

-2 397

Program

Budget

46621 Ämnesansvariga EAG

Utfall

Resultat

Antal
elever

-1 748

Avvikelse
per elev

OH
per elev

Totalt
per elev

Handels- & administrationsprogrammet (HA

4 640 000

4 373 839

266 161

135,9

1 959

-2 397

-438

Hotell- & restaurangprogrammet (RL)

4 511 000

4 996 426

-485 426

83,2

-5 834

-2 397

-8 231

Estetiska programmet, läses ihop (ES)

5 661 000

5 422 460

238 540

114,6

2 082

-2 396

-314

975 000

1 022 687

-47 687

20,8

-2 293

-2 395

-4 688

Hantverksprogrammet (HV)
Den rörliga bildens språk (EST0S)

4 799 000

4 307 484

491 516

52,9

9 291

-2 394

6 897

Omvårdnadsprogrammet (VO)

3 448 000

3 757 785

-309 785

74,7

-4 147

-2 393

-6 540

67 000

318 619

-251 619

4,9

-51 351

-2 392

-53 743

29 980

-2 391

27 589

Hotell- o turismprogrammet (HT)
Introduktionsprogram (IM)

1 828 800

1 409 077

419 723

14,0

Summa

25 929 800

25 608 377

321 423

501,0

Totalt skola

33 790 000

34 669 166

-879 166

501,0
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Bilaga 2

Årsbokslut 2011
Christopher Polhemgymnasiet
Resultatrapport
Budget

Utfall

Resultat

Intäkter

-5 134 000

-6 096 469

962 469

Personalkostnader

50 383 000

49 667 430

715 570

3 148 000

2 959 081

188 919

17 991 000

20 077 260

-2 086 260

66 388 000

66 607 301

-219 301

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa
Gemensamma kostnader (OH)
Program
46630 Adm CPG
Summa oH per elev

Program

Budget

Utfall

12 107 000

14 081 566

12 107 000

14 081 566

Budget

Utfall

Resultat
-1 974 566

Elever Avvikelse
853,5

-2 313

-1 974 566 853,5

-2 313

Resultat

Antal
elever

Avvikelse
OH
Totalt
per elev per elev per elev

Energiprogrammet (VF)

3 086 000

2 923 726

162 274

38,8

4 182

-2 313

1 869

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

6 734 000

7 459 417

-725 417

211,7

-3 427

-2 398

-5 825

Produktionsteknisktprogram (IN,HV)

2 911 000

2 973 701

-62 701

34,9

-1 797

-2 397

-4 194

Teknikprogrammet (TE)

6 107 000

5 524 015

582 985

141,8

4 111

-2 396

1 715
2 058

Elprogrammet (EE)

5 079 000

4 704 506

374 494

84,1

4 453

-2 395

Fordonsprogrammet (FT, FTTRA)

9 266 000

8 916 921

349 079

125,3

2 786

-2 394

392

Byggprogrammet (BA)

6 644 000

6 573 250

70 750

113,1

626

-2 393

-1 767

Sjöfartsprogrammet

3 968 000

3 383 169

584 831

40,5

14 440

-2 392

12 048

Naturbruksprogrammet (NB)

9 025 000

8 906 153

118 847

51,8

2 294

-2 391

-97

5 744

-5 744

2,5

-2 298

-2 390

-4 688

1 461 000

1 155 132

305 868

9,0

33 985

-2 389

31 596

Summa

54 281 000

52 525 734

1 755 266 853,5

Totalt skola

66 388 000

66 607 300

-219 300 853,5

Hantverksprogrammet (HV)
Introduktionsprogram (IM)
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Bilaga 2
Årsbokslut 2014
Wisbygymnasiet söder (WGS)
Resultatrapport
Budget
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

Resultat

-67 255 000

-65 040 726

-2 214 274

49 395 000

50 885 794

-1 490 794

10 000

30 992

-20 992

17 911 000

16 021 746

1 889 254

61 000

1 897 807

-1 836 807

Gemensamma kostnader (OH)
Program

Budget

Utfall

Resultat

Elever

Avvikelse

46610 Adm gymnasiet Söder

8 314 000

7 711 773

602 227

824,0

731

46611 Ämnesansvariga Söder

1 329 000

695 600

633 400

824,0

769

984 509

-984 509

824,0

-1 195

6 663 000

5 694 651

968 349

824,0

1 175

235 000

338 278

-103 278

824,0

16 541 000

15 424 811

1 116 189

46617 Individuellt val
46620 Adm gymnasiet Söder 2
46621 Ämnesansvariga Avslutas
Summa oH, gemensamt per elev

Budget

Utfall

46612 Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

-5 892 000

-5 033 574

-858 426

283,0

-3 033

1 355

536

-1 143

-844 000

-487 123

-356 877

61,5

-5 803

1 355

536

-3 912

-198 557
1 586

46614 Introduktionsprogram Avslutas (IM)
46615 Ekonomiprogrammet (EK)
46616 Humanistiska programmet (HU)
46622 Handels- & administrationsprogrammet (HA)

Antal
elever

Övrigt
Totalt
Avvikelse
OH
per elev
per elev per elev

Program

46613 Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Resultat

-125
1 355

87 000

285 557

-2 276 000

-2 234 838

-41 162

135,0

-305

1 355

536

-690 000

-636 886

-53 114

44,0

-1 207

1 355

536

683

-1 412 000

-1 457 951

45 951

69,0

666

1 355

536

2 557

46623 Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)

-2 215 000

-956 320

-1 258 680

68,0

-18 510

1 355

536

-16 619

4662400 Estetiska programmet Esbil, tea

-1 284 000

-270 725

-1 013 275

33,5

-30 247

1 355

536

-28 356

4662420 Programansvarig ES MU

-1 562 000

-1 332 302

-229 698

38,5

-5 966

1 355

536

-4 076

-13 000

-308 124

295 124

18,5

15 953

1 355

536

17 843

46626 Estetiska programmet, estetik och media
46627 Vård och omsorgsprogrammet (VO)

-358 000

572 461

-930 461

41,0

-22 694

1 355

536

-20 804

46628 Hotell- o turismprogrammet (HT)

-484 000

-156 970

-327 030

32,0

-10 220

1 355

536

-8 329

463 000

-1 510 209

1 973 209

-16 480 000

-13 527 004

61 000

1 897 807

46629 Introduktionsprogram Avslutas (IM)
Summa
Totalt skola

Övrigt

Program

Budget

Utfall

-2 952 996 824,0
-1 836 807

Resultat

Antal
elever

Avvikelse
per elev

4650 Elevmåltider

9 989 000

8 976 254

1 012 746

1 533

4580 Skolhälsovård

3 046 000

3 142 000

-96 000

1 533

-63

46 321 000

46 415 362

-94 362

1 533

-62

Lokaler
Summa

GVN 2015-12-17
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661

536
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Ärendenr GVN 2015/152

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 8 december 2015

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Upphandling av läsplattor för introduktionsprogrammen
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) föreslås besluta att:
• Ge gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att köpa
Ipad Air 32 Gb för att täcka behoven för elever och lärare på
introduktionsprogrammen.
• Genomföra en riktad kompetensutveckling för lärarna på
introduktionsprogrammen i samverkan med motsvarande insatser på
grundskolan.
• För finansiering använda medel från nämndens buffert.
o När det gäller introduktionsprogrammet språkintroduktion
(IMSPR) ska i första hand medel från Migrationsverket
användas vid finansiering och i andra hand medel från
nämndens buffert.
Totalkostnad beräknat på kända volymer i november 2015 ca 600 000
kronor.
• Om volymerna ökar utöver detta så behövs ytterligare medel för att
täcka behoven.
Bakgrund och överväganden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att satsa på 1t1-datorer
för samtliga elever som går ett nationellt program. Fr. o m läsåret 14/15
disponerar alla elever en personlig dator under den tid de studerar på
Wisbygymnasiet (WG).
Samtidigt har WG avvecklat alla datasalar och datavagnar.
Detta innebär att de elever som studerar på WG men inte är inskrivna på ett
nationellt program inte längre har samma tillgång till datorer för sin
undervisning.
För introduktionsprogrammen finns idag ett relativt stort antal lånedatorer och
läsplattor som har täckt behovet av IT-verktyg under lektionstid. Samtidigt har
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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 2013/423

Region Gotland

skolan en önskan att även dessa elever ska kunna läsa på sin fritid och har
därför behov av tillgång till personliga läsplattor.
Anledningen till att vi väljer läsplattor istället för datorer är:
• På grundskolan används endast läsplattor för alla elever
• Elevgruppen enligt ovan läser i huvudsak grundskolekurser
• Vid kompetensutveckling av lärare till t ex svenskundervisning så
använder vi samma verktyg för grundskola och gymnasium och på sikt
sannolikt även SFI och vuxenutbildning.
• Det är enkelt att anpassa tangentbord till andra alfabet och
teckenuppsättningar vilket är en förutsättning för vissa hemspråk
• Det utvecklas fler appar och pedagogiska funktioner för plattor idag än för
datorer.
• Vid nya 1t1-projekt i Sverige och världen så är tendensen tydlig att det är
en övervägande del plattor och förvaltningens prognos är att vid byte till
nästa generation så blir det sannolikt plattor för alla elever.
• Vi har fungerande manageringsverktyg vilket innebär att vi kan köpa och
installera appar, fjärrstyra, låsa och låsa upp plattorna centralt.
• Betydligt lägre kostnad än datorer.
Budget

Beräknad volym: 200 st.
Kostnad vid köp: 200 * 2793 = 558 600 kr
Tillkommer fodral mm ca 200 * 200= 40 000 kr

Alf Nilsson
Utbildningschef
Rolf Andersson
IT-strateg
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Ärendenr GVN 2015/158

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-12-08

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Avskrivning fordringar 2015
GVN AU § 74, 2015-12-02

Arbetsutskottets förslag till beslut

•

Besluta om att avskriva fordringar om 50 427,78 kronor.
Fordringarna skrivs av internt och flyttas till långtidsbevakning hos
Visma Collectors.

Bakgrund

Samtliga fordringar har varit föremål för inkassoåtgärder och
serviceförvaltningens (SF) inkassoavdelning beslutar när fordringarna ska
skrivas av. Fordringarna skrivs av internt i redovisningen och flyttas till
långtidsbevakning hos Visma Collectors.

Alf Nilsson
Utbildningschef
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Ärendenr GVN 2015/31

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-12-08

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Förändrat grundbelopp naturbruksprogrammet inriktning djur och restaurang- och
livsmedelprogrammet – inriktning bageri- och konditori
Utbildningschefens förslag till beslut

•

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att differentiera
grundbeloppet 2016 för naturbruksprogrammets djurinriktning och
lantbruksinriktning och fastställa:
o Grundbelopp 2016 för fristående gymnasieskolor till 172 524
kronor per elev och år.
o Grundbelopp 2016 för kommunala skolor till 162 759 kronor
per elev och år.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att förändra
grundbeloppet 2016 för restaurang- och livsmedelprogrammet –
inriktning bageri- och konditori och fastställa:
o Grundbelopp 2016 för fristående gymnasieskolor till 130 833
kronor per elev och år.
o Grundbelopp 2016 för kommunala skolor till 123 427 kronor
per elev och år.

Bakgrund och bedömning

Ett tilläggsavtal till nuvarande avtal med Gotland Grönt Centrum AB (GGC)
har upprättats genom omförhandling. Detta på grund av väsentliga
förändringar i förutsättningarna för avtalet med dess syfte och betydande
verksamhetsförändringar. Tilläggsavtalet reglerar dels prismodellens
ersättningsnivå då elevantalet överstiger 21 elever och en utökning av antal
kurser som profilerar sig mot djursjukvård.
Då ökningen av antal elever är en konsekvens av ett utökat kursutbud inom
djurinriktningen accepterar också GGC (leverantören) att en differentiering av
ersättningsnivå föreligger beroende på inriktning. I och med att GGC
accepterar en differentiering av ersättningsnivån påverkar det även
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2015/31

Region Gotland

grundbeloppet för naturbruksprogrammets djurinriktning till fristående skola.
Tilläggsavtalet säger att ersättningen för djur- och lantbruksinriktningen skall
följa relationen enligt riksprislistan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut den 2 december 2015 (GVN
§ 101 gymnasieskolans utbildningsutbud 2016/2017) ändrar förutsättningarna
för restaurang- och livsmedelsprogrammets budget. Inriktningen bageri- och
konditori erbjuds under förutsättning att utbildningens nuvarande kostnader
minskar med 900 000 kronor under perioden 2016 till 2018. För att säkerställa
besparingen så minskas programmets budget successivt. Då nämnden beslutat
om en kostnadsminskning för programmets budget påverkar det även
grundbeloppet och ett beslut om förändring av det fastställda grundbeloppet
(GVN § 90, 2015-10-21) behöver fattas.
Alf Nilsson
Utbildningschef
Jimmy Söderström
Handläggare
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Lokal överenskommelse

Parter
Region Gotland
Organisationsnummer: 212000 - 0803
Arbetsförmedlingen i Visby
Organisationsnummer: 202100 - 2114

Syfte
Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas
arbetslöshet.

Mål
Överenskommelsen avser förstärkt samverkan både på strategisk och på operativ nivå. Först
anges övergripande mål och dess förväntade effekter. Därefter följer effekt- och delmål på
verksamhetsnivå.
En förstärkt samverkan mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen ska:





ungdomsarbetslösheten minska med minst 15 % per år fram till och med 2018
unga med försörjningsstöd tillförsäkras en systematisk prövning mot relevanta
insatser
etableringen på arbetsmarknaden underlättas och fullföljd skolgång prioriteras
en långsiktig och systematisk kunddriven verksamhets- och kompetensutveckling
bedrivas.

Effekter:
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ökat arbetskraftsutbud som bidrar till arbetskrafts- och kompetensförsörjningen
antalet unga med försörjningsstöd minskar
ökad anställbarhet bland unga kvinnor och män genom en högre andel som fullföljer
sin skolgång före 25 års ålder
minskade socioekonomiska kostnader samt ökad framtidstro bland unga kvinnor och
män
individuellt anpassat och sammanhållet stöd i övergången från skola till arbetsliv

2



stärkt egenmakt med utgångspunkt i unga kvinnors och mäns vilja att utifrån var och
ens förmåga kunna ta sig in på arbetsmarknaden
ökade kunskaper och samsyn hos samverkande parter om framgångsrika metoder
som förebygger utanförskap

Samverkan på strategisk nivå
Inom Region Gotland finns ”Arbetsmarknadsforum”. Ett förvaltningsövergripande organ för
samordning av arbetsmarknadsfrågor inom Region Gotland. För att lägga grunden för ett
gott samarbete på handläggarnivån kommer Arbetsmarknadsforum att en gång om året att
avsätta ett möte till vilket chefen för Arbetsförmedlingen Visby samt eventuella
sakområdeschefer eller handläggare inbjuds att delta. På agendan står en systematisk
genomgång av de samverkansområden som anges i överenskommelsen. Diskussionen lägger
grund för en årlig revidering av överenskommelsen. Till denna övergripande genomlysning
inbjuds, vid behov, även samordnaren för Samordningsförbundet Finsam Gotland.
Mål:

1. Överenskommet samarbete är genomlyst och förbättringsåtgärder är
konkretiserade.
2. Åtgärderna är förankrade i respektive verksamheter.

Samverkan för kontinuitet
Den styrgrupp som arbetat fram underlaget för överenskommelsen har bestått av chefen för
Arbetsförmedlingen i Visby tillsammans med en av sektionscheferna och
verksamhetssamordnaren. Strategen för kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsfrågor
från ledningskontoret, chefen för arbetsmarknadenheten samt utbildningsledaren för
yrkesutbildning har representerat Region Gotland. Styrgruppen har för avsikt att fortsätta sin
samverkan och huvuduppgiften blir att följa upp överenskommelsen.
Mål:

1. Överenskommelsen följs upp 4 gånger under 2016 och 2 gånger under 2017
respektiver 2018.

Samarbete i ett brett perspektiv
Arbetsförmedlingen har initierat en form av samarbete under namnet ”Dialoggruppen för
unga”. Det är ett öppet forum där handläggare från många verksamheter (inte bara
parterna) som arbetar i riktning mot överenskommelsens syfte samlas. Den plattformen kan
utvecklas vidare.
Mål:

1. Dialoggruppen för unga är forum för utveckling av samarbete på
handläggarnivå.
2. Dialoggruppen för unga är plattform för gemensam kompetensutveckling.
3. Dialoggruppen för unga är kontaktyta för dialog med målgruppen.
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Effekt- och delmål på operativ nivå
Effekt- och delmål har satts för de samverkansområden som beskrivs i bilaga 3 med
utgångspunkt i figuren nedan.

Samarbetsområden i operativ verksamhet

Figur 1: Visar samarbetsområden,
hur de samspelar och sätter
individen i fokus.
De två tomma bladen i figuren
symboliserar två samverkansområden som ska tydliggöras
under 2016.
Jämställdhet, tillgänglighet och
mångfald är perspektiv som löper
genom alla områden.

Obruten kedja
Effektmål: Ingen ungdom ska ”falla mellan stolarna”.
Delmål: UngKomp är etablerat som ett multikompetent och samlokaliserat team. 200
ungdomar har under 2016 fått en handlingsplan.

Nya vägar framåt
Trainee
Effektmål: Bättre matchning på arbetsmarknaden och fler i arbete.
Delmål: 20 unga kvinnor och män är i traineejobb, inom Region Gotlands egna förvaltningar,
under 2016 (50 % studier och 50 % arbete). Andelen ungdomar med Traineejobb ska under
2017 öka med 20 % och sedan ytterligare 20 % 2018.
Utbildningskontrakt
Effektmål: Fler unga män och kvinnor får gymnasiekompetens och förstärker därmed sin
position på arbetsmarknaden.
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Delmål: Minst 20 personer ur målgruppen ingår, under åren 2016, 2017 och 2018, ett
utbildningskontrakt och bereds praktik/anställning inom Region Gotlands förvaltningar.

Arbetskraftsförsörjning genom ökad kunskap hos individen
Effektmål: Individens möjliget att styra över sin framtid ökar.
Delmål: Alla unga får den information/kunskap de behöver för att göra väl underbyggda
studie- och yrkesval.

Gemensam kompetensutveckling
Effektmål: Samsyn och ökat samarbete för att bättre och gemensamt stötta ungdomar i
utanförskap.
Delmål: 2016 erbjuds utbildningsinsats kring förtroendefullt samarbete samt kring
mångfaldsbegreppet.
2017 erbjuds utbildning kring bemötande/förhållningssätt och i motiverande samtal.
2018 erbjuds utbildning kring jämställdhet.

Målgrupp (bilaga 1)
Bilagan innehåller en kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek,
sammansättning och behov.
Antal unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller som är
undersysselsatta.
Antal i ålder 16 - 24 år: 910
Varav antal i åldern 16 - 19 år: 200
Statistisk kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning har inhämtats från olika
statistikdatabaser.
Kartläggning av verksamheters syn på ungdomars behov har genomförts genom intervjuer
med företrädare för de olika verksamheterna.
Dialog med unga har genomförts genom enskilda intervjuer med ungdomar. Dessa har
utförts av studie- och yrkesvägledare, ungdomsstödjare och praktiksamordnare.
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Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)
Bilagan redovisar en övergripande kartläggning av de verksamheter som bedrivs på Gotland
när överenskommelsen tecknas. Beskrivningen tar fasta på följande punkter:
-

åldrar
verksamhet/organisation
rekrytering
målgrupp
män/kvinnor
syfte med verksamheten
verksamhetens innehåll
samverkande aktörer

I bilagan finns också en fördjupad information av det som framkommit vid kartläggningen.
Där finns också en beskrivning av arbetet som bedrivs för att möta
kompetensförsörjningsbehovet samt vilka utbildningar som möter dessa behov.
Bilagan ger också en fördjupad beskrivning av ett antal verksamheter och nätverk som redan
har en pågående samverkan kring målgruppen unga kvinnor och män. Bilagan avslutas med
en analys av innehållet i bilaga 1 och 2. Den ligger till grund för Bilaga 3: Verksamhet i
samverkan.

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)
– en handlingsplan för samverkan 2016 – 2018
I bilagan Verksamhet i samverkan ges en bakgrund till arbetet avseende metod, gemensam
definition av samverkan/samarbete och avgränsningar. En kort översikt av
framgångsfaktorer presenteras.
Bilagan är att betrakta som en handlingsplan för samverkan under åren 2016 – 2018. Den
innehåller övergripande mål och dess förväntade effekter liksom mål för det strategiska
arbetet inom följande områden:




Organisering av samverkan på strategisk nivå
Samverkan för kontinuitet
Samverkan i ett brett perspektiv

Mål har också satts gällande samverkan i operativ verksamhet. I centrum sätts individens
behov och därefter följer ett antal effekt- och delmål för samverkan. Dessa är definierade
utifrån fyra områden:
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Obruten kedja
Nya vägar framåt
Arbetskraftsförsörjningen
Gemensam kompetensutveckling

I bilaga 3 finns också planen för uppföljning, kommunikation, jämställdhets- och
tillgänglighetsarbetet samt budget för överenskommelsen.

Dokumentation och uppföljning
Kommunen (Region Gotland) ansvarar för att fortlöpande registrera deltagarens aktiviteter
under placeringstiden och överföra denna information till Arbetsförmedlingen.
Personuppgiftslagen (1998:204) med tillhörande förordning, ska iakttas vid all hantering av
personuppgifter.

Överenskommelsens varaktighet och revidering
Överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december
2018.
Överenskommelsen revideras årligen.

Visby den 2015 12 ??

Kristina Ersson
Chef, Arbetsförmedlingen i Visby

Bilagor:
1. Målgrupp
2. Redovisning av befintlig verksamhet
3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan
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Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek
och sammansättning

Innehållsbeskrivning:

1.1 Statistisk kartläggning av målgruppens storlek
Statistisk kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning har inhämtats från
länkar i DUA dokumentet samt från Regionen Gotlands och Arbetsförmedlingens
statistikdatabaser.

1.2 Verksamheters syn på ungdomars behov
Kartläggning av verksamheters syn på ungdomars behov har genomförts genom intervjuer
med företrädare för de olika verksamheterna.

1.3 Dialog med unga
Dialog med unga har genomförts genom enskilda intervjuer med ungdomar. Dessa har
utförts av studie- och yrkesvägledare, ungdomsstödjare och praktiksamordnare.
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1.1 Kartläggning av målgruppens storlek
Population Gotland
Under 2014 var 57 255 personer bosatta året runt på Gotland, av dessa var 28 800 kvinnor
och 28 455 män d v s ganska precis 50 % kvinnor och 50 % män. 6 % av gotlänningarna hade
utländsk bakgrund d v s de var antingen födda utrikes eller födda i Sverige och hade föräldrar
som båda var födda utrikes. Medelåldern på Gotland var 44,4 år och i riket 41,2 år. Under de
närmaste 10 år förväntas medelåldern öka i Sverige och så även på Gotland, där den
förväntas vara 45,6 år 2025.
Åldersgruppen 16 - 24 utgjorde år 2014 ca 11 % av Gotlands befolkning. Åldersgruppen
bestod då av 6 350 personer varav 46 % (2 954 st) var kvinnor och 54 % (3 396 st) var män.
Antalet personer i åldersgruppen 16 - 24 år har under de senaste åren minskat med ca 300
personer per år och minskningen förväntas fortsätta de närmaste fem åren.
År 2014
Ålder

Kvinnor

Män

16-19 år

1 140

1 252

2 392

20-24 år

1 814

2 144

3 958

Totalt16-24 år

6 350

Unga som inte fullföljer grundskolan
Antalet elever i åk 9 halverades på Gotland mellan år 2006 och 2014. År 2006 gick 980 elever
ut åk 9 och 2014 var det 487 elever. År 2015 ökade antalet elever som slutade åk 9 till 588.
Fördelningen mellan flickor och pojkar var jämn år 2015. Andelen elever med utländsk
bakgrund ökade från 6 % år 2014 till 9,2 % år 2015.
År 2014 var det 22 % av eleverna som slutade åk 9 som inte uppnådde kunskapskraven i alla
ämnen d v s ca 107 elever, andelen pojkar var något större än andelen flickor. Andelen
elever som ej var behöriga till gymnasiet var 13,3 % år 2014, vilket i antal innebär 65 elever.
Av dessa var 46 % (29 st) flickor och 54 % (36 st) pojkar.
Av de 588 elever som slutade åk 9 2015 var det 20 % som inte uppnådde kunskapskraven i
alla ämnen vilket innebär 118 elever, även detta år var andelen pojkar något större än
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andelen flickor. Andelen ej behöriga till gymnasiet var år 2015 14,3 %, vilket innebär en
ökning med en procentenhet sedan året innan. Antalet elever som slutade åk 9 och ej var
behöriga till gymnasiet var 86, varav 45 var flickor och 41 var pojkar.
Under vårterminen 2015 var det 19 elever från den internationella klassen på
Solbergaskolan som gick ut åk 9. Av dem var ingen behörig till gymnasiets yrkesprogram
vilket är helt begripligt med tanke på att de nyligen kommit till Sverige och därför inte haft
möjlighet att få tillräckliga kunskaper i svenska. I oktober 2015 går 30 nyanlända elever i
Solbergaskolans internationella klass och allt talar för att denna grupp kommer att öka.

Gymnasieskolan- Genomströmning
Läsåret 2011/2012 var det 653 elever som påbörjade gymnasiestudier på Gotland, varav 80
elever skrevs in i introduktionsprogrammet och 573 påbörjade nationella program.
Genomströmningen, andelen av de 653 som inom tre år d v s våren 2014 tog examen, var
62,3 % (jmf riket 63,4 %). Detta innebär att 37,7 % inte tog examen inom tre år, vilket bör
vara 246 ungdomar. Av eleverna på introduktionsprogrammet var det 12,5 % som tog
examen vilket innebär att ca 70 av de 246 var introduktionsprogrammets elever.
Det skiljer sig inte nämnvärt mellan andelen elever som tog examen från yrkesprogrammen
och de som tog examen från de högskoleförberedande programmen, utan båda ligger på en
genomströmning runt 70 %. Teknikprogrammet är det program som ligger lägst med en
genomströmning på 52,1 %. Av teknikprogrammets elever var det 25 % som fick studiebevis
efter tre år vilket kan jämföras med andelen totalt med studiebevis och andelen med
studiebevis från de högskoleförberedande programmen som båda ligger runt 9 %. Barn- och
fritidsprogrammet hade högst genomströmning med 83,3 % med examen inom tre år.
De ungdomar som nästa år är i åldersgruppen 20-24 år är födda mellan 1992-1996. Dessa
ungdomar gick ut gymnasiet mellan åren 2011-2015. Enligt uppgift från årets
kvalitetsrapport avseende Region Gotlands gymnasieskolor har 368 elever under åren 20112015 saknat slutbetyg/examensbevis. Dessa uppgifter avser bara region Gotlands gymnasier
och de avser alla elever som fått slutbetyg/examen oavsett när de började. Under åren
2011-2013 var det mer än 50 elever varje år, ca 10 % av eleverna, som inte fick slutbetyg. År
2014 var det ca 130 elever (26 %) och 2015 drygt 70 (17 %) som inte fick examen.
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Unga som varken arbetar eller studerar
Ekonomiskt bistånd
Under år 2014 fick 404 personer i åldersgruppen 16 - 24 år ekonomiskt bistånd på Gotland.
Av dessa var 44 % kvinnor (176 st) och 56 % män (228 st).
Unika personer med ekonomiskt bistånd under 2014
Ålder

Kvinnor

Totalt

Män

16 -19 år

31

44

75

20 -24 år

145

184

329

Totalt 16-24 år

176

228

404

Det huvudsakliga skälet till försörjningshinder är arbetslöshet. Av de totalt 711 beslut om
ekonomiskt bistånd som fattades för åldersgruppen under 2014 angavs arbetslöshet som
orsak i 361 fall, d v s 51 %. Av dessa avsåg 42 % av dessa beslut kvinnor (152 st) och 58 %
män (209 st).
Sociala skäl har angetts som orsak till behov av ekonomiskt bistånd i ca 9 % av fallen, 62
beslut. Av dessa är lika många kvinnor som män. Ohälsa har registrerats som orsak till behov
av ekonomiskt bistånd i ca 6 % av besluten, 45 st. Här finns en större andel kvinnor än män,
60 % kvinnor och 40 % män.
Ekonomiskt bistånd 2014 Orsakskod enligt SCB
Orsak

Ålder 1619 år
Kvinnor

Arbetslös
Sjuk

Ålder 2024
Kvinnor

Män

Totalt
orsak
Män

19

31

133

178

361

1

0

26

18

45

5

5

26

26

62

21

24

46

71

162

läkarintyg/
Sjukaktivitetsers
Arbetshinder
sociala skäl
Annat
försörjningshinder
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Antalet hushåll i åldern 18 - 24 år med ekonomiskt bistånd minskade under år 2014 jämfört
med närmast föregående år. Minskningen har också fortsatt under 2015. Under 2015 har
antalet hushåll med ekonomiskt bistånd varierat från 132 i januari, 150 i mars, 84 i
september och 108 i oktober. Av oktobers 108 beslut registrerades orsakerna enligt följande:
58: arbetslöshet, 10: ohälsa och 11: sociala skäl.
Arbetslöshet är orsak till behov av ekonomiskt bistånd i ca 50 % av fallen, detta gäller under
samtliga jämförda år 2012, 2013 och 2014.
Ohälsa har angetts som orsak till behov av ekonomiskt bistånd i ca 6 % av fallen under år
2014 och även här är andelen ungefär den samma under 2012 och 2013. I oktober 2015
utgjorde gruppen 9 %.
Sociala skäl som orsak till behov av ekonomiskt bistånd har minskat om man jämför åren
2012, 2013 och 2014. Sociala skäl registreras då en person inte omedelbart står till
arbetsmarknadens förfogande och som socialtjänsten bedömer ha nedsatt arbetsförmåga
eller vars arbetsförmåga inte är klarlagd. Under 2012 registrerades sociala skäl som orsak i
19 % av besluten, under 2013 16 %, för att under 2014 ha minskat till 9 %. Under oktober
2015 angavs orsaken sociala skäl i 10 % av besluten. Här finns en jämn fördelning avseende
andelen kvinnor och män
En annan vanligt förekommande orsak till behov av ekonomiskt bistånd i åldersgruppen är
”Annat försörjningshinder”. I 20 % av besluten under 2014 har detta angetts som skäl till
behov av ekonomiskt bistånd. Under oktober 2015 var detta orsak till behov av ekonomiskt
bistånd i 24 % av besluten. I denna registreras t ex de som deltar i grundläggande
vuxenutbildning där socialtjänsten bedömt det som nödvändigt för att i framtiden kunna
försörja sig, de som vårdas/behandlas för missbruk de som väntar lön/ersättning samt de
unga som socialtjänsten övertagit försörjningsansvaret för.
Individer i KAA
Vid det kommunala aktivitetsansvaret registrerades den 1 januari 2015, 261 ungdomar som
inte fyllt 20 år. Av dessa var vid registreringstillfället 61 utan sysselsättning d v s de varken
arbetade eller studerade och för ytterligare 31 ungdomar var sysselsättningen okänd. Efter
den initiala registreringen tillkom under våren ytterligare 28 ungdomar varav 14 varken
arbetade eller studerade och ytterligare 10 ungdomar vars sysselsättning var okänd.
Totalt under perioden omfattade kommunens aktivitetsansvar alltså 289 ungdomar. Av
dessa registrerades 193 ungdomar som sysselsatta, varav 19 hade arbete, 145 studerade på
introduktionsprogrammet, 4 studerade inom vuxenutbildning och 5 i andra studier. De 14
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som registrerats som sysselsatta men som var i åtgärd samt de 6 som registrerats i annan
sysselsättning, har räknats in i gruppen ungdomar i KAA som varken arbetar eller studerar.
Av de totalt 75 ungdomar som varken arbetade eller studerade var det 41 som hade okänd
sysselsättning. Av dessa hade 12 haft kontakt med KAA sedan tidigare och kände till
verksamheten, 12 hade tillfälliga personnummer eller sekretesskyddade uppgifter, ett antal
hade flyttat, några hade hunnit fylla 20 år och några svarade efter den 30 juni 2015.
Unga i sysselsättning
Åtgärd/Insats

Antal

Studier IM

145

Studier vuxenutbildning

4

Andra studier

5

Arbete

19

I åtgärd

14

Annan sysselsättning

6

En ny grupp ungdomar som kontaktas under hösten 2015 är de drygt 70 som lämnade
gymnasiet utan gymnasieexamen våren 2015, samt ett antal elever som inte påbörjat studier
på introduktionsprogram och de som hoppar av gymnasieskolan under höstterminen.
Ungdomskraft kontaktar ca 210 ungdomar varje år för uppföljning av det kommunala
aktivitetsansvaret. Av dessa är det ca 90 st som Ungdomskraft träffar minst vid ett tillfälle, ca
55 träffar de mellan 1-10 gånger och resterande 35 blir det ett mer intensivt arbete med och
då handlar det om fler än 10 träffar i perioder som kan vara i upp till två års tid.

Ungdomar aktuella för insatser i UK jan-sept 2015
Vägledning

Kartläggning

Inom
utbildning

+ rek

Till

Syssel-

utbildning

sättning

AF

HSF/SOF

Flickor/
Pojkar

LSS
14
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11

19

1

7

15 32/39
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Hos Arbetsförmedlingen
Under vecka 43 2015 var 688 unga i åldersgruppen 16 - 24 år inskrivna på
Arbetsförmedlingen. Av dessa var 40 % kvinnor (273 st) och 60 % män (415 st).
Inskrivna vid Arbetsförmedlingen oktober 2015 (v 43)
Ålder

Kvinnor

Totalt

Män

16-19 år

56

73

129

20-24 år

217

342

559

Totalt 16-24 år

273

415

688

Av de 688 hade 403 i åldersgruppen insatser varav 73 hade anställning med stöd. Av dessa
403 unga med insatser var 145 kvinnor och 258 män.
Av de inskrivna i åldern 16 - 24 år var det 190 personer som hade högst grundskola (28 %),
474 hade högst gymnasieutbildning (68 %) och 28 hade mer än gymnasieutbildning (4 %). I
gruppen de som hade högst grundskola fanns 129 män (68 %) och 61 kvinnor (32 %).
Knappt hälften, 46 %, av de som hade högst grundskola har registrerade
funktionsnedsättningar. Av dessa var 60 män och 27 kvinnor och specifika
inlärningssvårigheter t ex ADHD var registrerat för drygt hälften av männen, 38 av 60, och
knappt hälften av kvinnorna, 12 av 27. En annan relativt stor grupp bland både män och
kvinnor var generella inlärningssvårigheter, 16 av 60 män och 10 av 27 kvinnor samt bland
kvinnorna också psykisk funktionsnedsättning där 7 av 27 hade den funktionsnedsättningen
registrerad. En person kan ha flera funktionsnedsättningar registrerade.

Unga utan känd aktivitet
Unga som varken arbetar eller studerar förkortas UVAS. Måttet är baserat på registerdata
och statistiken som kommer från fler olika myndigheter sammanställs hos SCB. En individ
tillhör gruppen om hen under ett helt kalenderår inte:
 haft inkomster över ett basbelopp
 haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat SFI mer än 60 timmar
 Inte arbetspendlat till Norge och Danmark
Gruppen delas sedan in i 7 olika kategorier: invandrat under året, statliga
arbetsmarknadsåtgärder, kommunala stöd/åtgärder, omvårdnad av barn,
sjukdom/funktionshinder, kombination statliga arbetsmarknadsåtgärder och kommunala
stöd/åtgärder och okänd aktivitet.
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På Gotland var antalet unga som varken arbetar eller studerar i åldersgruppen 20 - 24 år, år
2012 420 vilket innebär 10,2 % av populationen. Av dessa var det 125 som hade okänd
aktivitet vilket innebär 29,8 % av det totala antalet UVAS. Fördelningen mellan kvinnor och
män var jämn, 202 kvinnor och 218 män.

Unga med aktivitetsersättning
I åldersgruppen 16 - 24 år var det under oktober 2015 sammanlagt 184 personer som hade
aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Av dessa var 82 kvinnor och 102 män. Av de
184 personerna var 28 19 år (aktivitetsersättning kan först beviljas från och med juli det år
man fyller 19 år) och av dem var det 22 som hade aktivitetsersättning på grund av förlängd
skolgång och resterande 6 på grund av nedsatt arbetsförmåga. I åldersgruppen 20 - 24 år
var det 27 personer med aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång och 126
personer med nedsatt arbetsförmåga. Dessutom fanns ett fåtal personer med vilande
aktivitetsersättning vid studier/arbete.
Unga med aktivitetsersättning
Ålder

Kvinnor

Totalt

Män

19 år

11

17

28

20-24 år

71

85

156

Totalt 19-24 år

82

102

184

I åldersgruppen 16 - 24 år var det under oktober 2015 sammanlagt 184 personer som hade
aktivitetsersättning från försäkringskassan. Av dessa var 82 kvinnor och 102 män. Av de
184 personerna var 28 19 år (aktivitetsersättning kan först beviljas från och med juli det år
man fyller 19 år) och av dem var det 22 som hade aktivitetsersättning på grund av förlängd
skolgång och resterande 6 på grund av nedsatt arbetsförmåga. I åldersgruppen 20 - 24 år
var det 27 personer med aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång och 126
personer med nedsatt arbetsförmåga. Dessutom fanns ett fåtal personer med vilande
aktivitetsersättning vid studier/arbete.
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Undersysselsatta unga
Timanställda i Region Gotland
Under 2014 var 283 unga i åldersgruppen 16 - 24 år timanställda inom Region Gotland vid
något tillfälle under året. Av dessa var 196 kvinnor och 87 män.
Under år 2015 har hittills 485 personer i åldersgruppen 16 - 24 varit timanställda i Region
Gotland under någon del av året. Av dessa var 71 % (344) kvinnor och 29 % (141) män.
I åldersgruppen 25-28 år har hittills under 2015, 246 personer varit timanställda varav 73 %
(179) kvinnor och27 % (67) män.
Unga med ekonomiskt bistånd- deltidsarbetande
Ofrivilligt deltidsarbete registrerades under 2014 som orsak i sammanlagt 36 beslut, något
fler kvinnor än män.
Orsak

Ålder 1619 år
Kvinnor

Deltidsarbete
ofrivilligt

Ålder 2024
Kvinnor

Män

5

6

16

Totalt
orsak
Män

9

36

Inskrivna unga med arbete, tim- eller deltid i Arbetsförmedlingens register
27 personer i åldersgruppen 16 - 24 år var i oktober 2015 inskrivna med registrerat tim- eller
deltidsarbete.

Sommarjobb i Region Gotland 2015
Region Gotland kunde erbjuda 266 unga i åldern 13 - 20 år sommar/ feriejobb under 2015.
Hälften av dessa ungdomar var flickor och hälften var pojkar.

Nyanlända/ Utrikesfödda unga
Antalet nyanlända/utrikesfödda elever på introduktionsprogrammet ökade under 2014.
Under hösten 2015 var det 80 elever i åldern 16 - 19 år som studerade på
språkintroduktionsprogrammet, SPRINT, 40 st i åldern 20 - 24 år var inskrivna på
Arbetsförmedlingen och 8 st i åldern 20 - 24 år fanns inom etableringsuppdraget.
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Summering av målgruppens storlek
För att få en uppfattning av målgruppens storlek har vi gjort på följande sätt: Vi har räknat
ihop det antal unga som finns inskrivna vid Arbetsförmedlingen med dem som Region
Gotlands verksamheter KAA (Ungdomskraft) och IFO försörjningsstöd har kontakt med. Vad
gäller de som har försörjningsstöd har vi endast räknat med dem som har bistånd av andra
orsaker än arbetslöshet eftersom vi antagit att de som ”arbetslösa” finns med bland
Arbetsförmedlingens inskrivna. Vi har därefter lagt till de unga som beskrivs i UVAS med
okänd aktivitet. Vad gäller dessa unga kan dock endast en grov skattning av antalet göras
utifrån 2012 års siffror.
Antalet på Arbetsförmedlingen inskrivna arbetssökande i oktober 2015: 690
Antalet unga i åldersgruppen med försörjningsstöd oktober: 50
Antalet unga i KAA som saknar sysselsättning: 70
Unga som varken arbetar eller studerar med okänd aktivitet: 100
Summering av målgruppen 16 - 24 år: 910
Varav 16 - 19 år:
200
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1.2 Verksamheters syn på ungas behov
Nedanstående är en kort sammanfattning utifrån genomförda samtal och intervjuer. Dessa
har utförts av Arbetsförmedlingen och av Region Gotland. Genom intervjuer med
företrädare för nedanstående verksamheter har följande behov hos målgruppen unga
särskilt lyfts fram.
Företrädare för olika verksamheter beskriver att det bland annat finns behov av:
BarnSam
-

Implementering av frånvarotrappan på gymnasiet.
Sprida idén om www.SkolFam.se som innebär att man har med skolans betydelse i
andra verksamheter, t ex att vid rekrytering av familjehem ge särskild kunskap om
vikten av att de kan vara stöd i skolgången.

Grundskola
-

-

Fler insatser för att minska den psykiska ohälsan hos eleverna.
Fortsatta insatser för att möta den psykisk ohälsa som är större bland tjejer, utifrån
att de är mer kravkänsliga, t ex genom att fortsätta utveckla arbetet i form av den
genuspedagog som redan i dag stöttar mentorerna i sjuan.
Fortsatt insatser mot mobbning i skolan.

Gymnasieskola
-

Flexibilitet gällande att byta program på gymnasiet. För unga mellan 16 - 18 år med
behörighet finns ingen möjlighet att läsa IM om det inte finns synnerliga skäl. Det
innebär att den unge kan hamna i väntan, eftersom det inte finns reservintag vid byte
av gymnasieprogram.

Elever inom Introduktionsprogrammet
-

Mer resurser i form av pedagoger till skolan för att kunna skapa mindre
undervisningsgrupper, särskilt viktigt för personer med funktionsnedsättning.
Möjlighet till hemundervisning.
Fortsatt utveckling av arbetssätt för att tidigt fånga upp frånvaro hos eleverna.

Elever inom SPRINT (Språkintroduktionsprogrammet)
-
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Språkutveckling och behov av att få kunskap om svensk kultur och samhället.
Ökad möjlighet att söka in till nationellt program. (Ibland hinner inte eleven komma
upp i tillräckligt bra svenska för att hinna med att söka innan 20 års ålder, vilket kan
vara möjligt i andra kommuner fram till 22 år). På Gotland hänvisas elever i dagsläget
till t ex Komvux där ibland föräldrarna också studerar vilket kan vara känsligt.
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-

Ökad differentiering utifrån studiebakgrund och kunskapsnivå.
Tillgång till studiehandledare med språkkompetens.
Fungerande boendesituation och möjlighet till socialt stöd.

Vuxenutbildning
-

Nära samarbete mellan pedagoger i Region Gotland och UngKomp.
Ökade möjligheter att kombinera utbildning med praktik samt att under praktiken
koppla yrkeslärare till den med olika inriktningar, t ex vård och omsorg eller handel.
Att utveckla modeller som liknar SPRAO (Språkpraktik och arbetslivsorientering)
också för elever som studerar på Verkstaden (specialpedagogisk verksamhet).
Kurator/lotsar/”resekamrater”; någon som hjälper elever att hamna rätt i livets alla
delar.
Flexibla kurser i rum, tid, hastighet och nivå.
Att förhindra glapp mellan olika verksamheter och myndigheter eftersom det ökar
risken att individen hinner börja må dåligt.
Att kunna få träffa en studie- och yrkesvägledare skyndsamt för att få kunskap om
olika vägar framåt.
Ökad tillgång till medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Eftergymnasial utbildning
-

Större utbud av utbildning på Gotland som ligger mellan gymnasiet och universitetet.
Fler korta yrkesutbildningar som kan leda till arbete utifrån lokala behov.

Kultur och fritid
-

-

-
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Möjligheter till ett rikt fritidsliv vid sidan av studier och praktik.
Utvecklande av ett arbetssätt som påminner om hur Göteborgs kommun arbetar
med fokus på friskvård genom öppet hus med olika träningsformer.
Framgångsfaktorn är att det utgår från ett frivilligt deltagande.
Ökad samverkan med skolan för att nå ut med information till ungdomarna om det
utbud som finns av fritidsverksamheter.
Större tillgång till kuratorer och möjlighet att snabbare få hjälp av psykiatrin för
behandling.
Systematiserad samverkan.
Ökade medel för att inom Kulturskolan kunna möta ökade behov hos målgruppen
ensamkommande flyktingbarn.
Ökad flexibilitet gällande åldersspann som kan få ta del av verksamhetens utbud.
Inom gruppen med funktionsnedsättning kan det finnas längre behov av deltagande
än vad som är möjligt.
Ökad kunskap till den unge var den kan vända sig för att få rätt stöd.
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Psykiatriska kliniken
-

Förhindra glapp mellan verksamheter: flera unga faller mellan stolarna när de blir
myndiga när de går från BUP till vuxenpsykiatrin.
En arena där alla resurser är samlade för personer mellan 16 – 24 år.

Minimaria, verksamhet för unga med missbruksproblematik
-

-

Möjliggöra fortsatta studier för att få gymnasiebetyg.
Underlätta vägen till utredningar; 80- 90% av klienterna har troligen någon form av
diagnos, men är inte utredda. Uppstår moment 22 på grund av kravet att de ska vara
drogfria innan utredning.
Ökad möjlighet till aktivering genom t ex praktik/arbetsprövningsplatser. Insatsen
hos MiniMaria är endast 3 timmar/vecka vilket gör att gruppen är underaktiverade.

Rehabiliteringsenheten Korpen
-

Mer och bättre samarbete med primärvården.
Ökad samlokalisering; de är i uppstart med ett projekt som går ut på att sitta ned
tillsammans på vårdcentralen, Visby Söder, för att fånga upp patienter i tidigt skede.
Utveckla möjlighet att göra hembesök.

Barn- och ungdomspsykiatrin
-

Mer resurser i form av personal. Behövs på grund av kraftigt ökat behov av stöd hos
16 och 17-åringar.
Fortsatt arbete för att förhindra glappet mellan BUP och vuxenpsykiatrin.

Socialtjänst, försörjningsstöd
-

Möjlighet att snabbt fånga upp ungdomar för att tidigt kunna ge att ge stöd och
motivera till utbildning eller utredning.
Att öppna upp de kvinnodominerade yrkena för killar vilket skulle göra de fortare
självförsörjande och känna sig mer delaktig i samhället.
Mer resurser för att kunna genomföra motiverande samtal. I dagsläget finns
problematik i att många unga inte vill ta emot stöd.
Möjlighet att avsätta tid för att bygga relation.
Stödja de unga i att hantera stress och förväntningar.

Finsam Gotland
Kartläggningsprojekt 19 inom Finsam (nedan är resultat gällande individer 18 - 25)
-
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Fortsatt arbete kring samordning kring målgruppen.
Nära stöd så att någon finns vid den unges sida genom olika processer, pushar,
motiverar och hjälper till att ta de kontakter som individen behöver för att närma sig
arbetslivsinriktade insatser.
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-

Tillgång till medicinska insatser.

JobbSam
-

Nära stöd till individer inom arbetslivsinriktad rehabilitering.
Fler arbetsplatser som kan ta emot.

Arbetsförmedlingen
-

Flexibla insatser för att möjliggöra etablering på arbetsmarknaden.
Fortsatt arbete för att tillgodose arbetsgivarnas kompetensbehov.
Arbete för att hindra att generationsväxlingen ökar rekryteringsproblemen
ytterligare.
Förbättrad matchning mellan arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden
och arbetsgivarnas behov av mer kvalificerad arbetskraft.
Att sammanföra arbetsgivarnas behov, arbetsförmedlingens resurser och
ungdomarnas förutsättningar.

Kriminalvård
-

Ökad samverkan med t ex Region Gotland och Arbetsförmedlingen så att
myndigheter träffas och informerar om sina respektive verksamheter inom de
uppdrag som riktar sig till ungdomar.

Polisen
-

En utökad och systematisk samverkan mellan polisen, Arbetsförmedlingen och
Region Gotland.
Utöka arbetet kring den sociala insatsgruppen: ett samarbete mellan Region Gotland
och aktuella myndigheter där man genomför insatser för att motverka att vissa
ungdomar hamnar i en livslång brottslighet. Genom detta fångar man upp ungdomar
som tidigt börjat den kriminella banan.

Näringsliv
-

-
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Möjliggöra kontaktytor mellan näringslivsföreträdare och ungdomar. Arbetslösa
ungdomar kan ha sämre förutsättningar att starta eget eftersom de har begränsad
erfarenhet och nätverk (ALMI).
Fortsätta att utveckla möjligheter för arbetsträning och praktik för målgruppen.
Coompanion önskar fortsatt samarbete med Arbetsförmedlingen till de sociala
företagen angående arbetet kring rehabilitering.
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1.3 Dialog med unga
Dialogen med de berörda unga genomfördes bland annat genom individuella samtal under
oktober månad 2015. Kartläggningen gjordes i syfte att ringa in vilka behov som finns hos de
unga samt vilka motiverande och förberedande insatser som krävs för att den unge ska
återgå till utbildning eller närma sig arbetslivet.
Kartläggningen omfattar:
●
●
●
●
●
●

Nulägesbeskrivning
Utbildningsnivå
Upplevelser av grundskoleutbildning
Upplevelser av gymnasieutbildning
Jobb- och praktikerfarenheter
Framtidsplaner

Metod: Dialog med unga har genomförts genom enskilda intervjuer med ungdomar, under
oktober 2015. Dessa har utförts av studie- och yrkesvägledare, ungdomsstödjare och
praktiksamordnare. Intervjuerna sammanställdes i matrisform och analyserades sedan.
Matrisen kommer inte redovisas i sin helhet på grund av sekretess, men finns sammanställd
som ett internt arbetsmaterial.
Urval:
Rekrytering av intervjupersoner gjordes på olika arenor; Ungdomskraft (KAA), mässan Unga
Jobb, deltagare inom Steget (praktiksamordning) och elev på Introduktionsprogrammet.
Avseende kön:
5 pojkar och 5 flickor
Avseende ålder:
16-18 år
2 st.
19-24 år
7 st.
25-29 år
1 st.

Nulägesbeskrivning och utbildningsnivå
Samtliga flickor i intervjugruppen uttrycker att de mår ganska bra och de förmedlar bilden av
att de har en framtidstro samt en meningsfull fritid. Pojkarna i intervjugruppen visar inte upp
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ett lika homogent resultat. Flera uttrycker att de är frustrerade och rastlösa över att inte ha
meningsfull sysselsättning eller fritid.
Behov av att ha en meningsfull sysselsättning och socialt umgänge är faktorer som anges
som viktiga för individerna i intervjugruppen, oberoende kön eller ålder. En viktig faktor är
också eget boende, utifrån känslan av att klara sig själv, och styra över sitt eget liv.
Vad gäller utbildningsnivån för gruppen visar det sig att tre av personerna inte slutfört
grundskolan. Nio har påbörjat gymnasiet men endast en av dessa har slutfört dessa med ett
examensbevis.

Upplevelser grundskola och/eller gymnasiet
Upplevelsen av stressig studiesituation verkar synonymt för hela intervjugruppen. Stor
skillnad från grundskolan som inte upplevts vara lika stressig. Avsaknad av psykologhjälp
beskrivs som en brist hos en del av de intervjuade.
Framgångsfaktorer för att lyckas i skolan tycks vara att fokusera på den individuella
kartläggningen, att få förståelse för olika elevers individuella behov och skapa förutsättning
för lärarande utifrån dessa.
”Om lärarna stressat mindre och brytt sig mer och tagit mer hänsyn till elevernas mående.”
Känslan av de vuxnas bemötande har av flera beskrivits som bristfälligt.
Flera lyfter också fram svårighet att vara i grupp.
”Om jag gått helt själv utan andra elever hade varit ENDA sättet”.

Jobb- och praktikerfarenheter
Merparten av de praktikerfarenheter individerna i gruppen har fått med sig har varit
positiva.
”Bra som satan! Jobbade med EN person som jag lärde känna och det kändes som på riktigt.
Blev ibland osäker om vi var fler”.
Att ha en nära handledare som ser och bemöter utifrån individuella förutsättningar ses som
en stark framgångsfaktor.
Praktiken har slagit hål på fördomar kring vissa arbetsplatser och omväxlingen mot
teoretiska studier har varit givande. Personlig utveckling har skett då svårigheter kunnat
hanteras.
”Jättekul. Hade starka fördomar om att jobba med barn som visade sig vara fel”.
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Att få erfarenhet från arbetslivet och att kunna kombinera det med studier beskrivs generellt
som positivt.
”Var bra eftersom det gav omväxling”.

Framtid
Merparten av individerna säger att de önskar slutföra sina studier och att det ligger närmast
i tid. Flera uttrycker att de inte ser några hinder för att klara av den målsättningen, samtidigt
nämner ett flertal att “de själva” kan vara ett hinder.
I övrigt uttrycker de inga gemensamma framgångsfaktorer som skulle kunna underlätta för
dem och vara till hjälp. Någon nämner SYV, en annan medicinering och en tredje vänner och
familj.
”Stort nätverk skulle underlätta men jag kan ta mig fram bra själv också. Har CV och
personligt brev klart. Får boka in mig hos arbetsgivare om det inte blir utbildning”.
Samtliga i intervjugruppen ser att de har jobb inom en femårsperiod. Eget boende, familj och
god ekonomi nämns också som viktiga faktorer för framtiden, detta oberoende kön.
”Tycker om att jobba, det är mitt mål”.
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Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Innehållsbeskrivning:

2. 1 Kartläggning av befintlig verksamhet
Bilagan redovisar övergripande kartläggning av de verksamheter som bedrivs på Gotland när
överenskommelsen tecknas. Presentationen görs i Excel format.

2.2 Kartlagda framgångsfaktorer och preventiva insatser
Bilagan innehåller exempel på ovanstående utifrån information som framkommit vid
kartläggningen. Här beskrivs också kort det arbete som bedrivs för att möta
kompetensförsörjningsbehovet på Gotland.

2.3 Kompletterande verksamhetsbeskrivning
Nedan kommer en fördjupad beskrivning av ett antal verksamheter och nätverk som redan
har pågående samverkan kring målgruppen unga. Dessa samverkansformer har och kan
komma att få än större betydelse i det kommande samarbetet. Bilagan avslutas med en
analys av innehållet i bilaga 1 och 2. Den utgör grund för bilaga 3: Verksamhet i samverkan.

2. 4 Analys av innehållet i bilaga 1 och bilaga 2
Nedanstående är en sammanfattning av de behov som lyfts fram i bilaga 1 och bilaga 2.
Analysen tjänar som en övergång till bilaga 3: Verksamhet i samverkan.
Metod:
Inventering av relevanta verksamheter genomfördes i ett gemensamt samverkansmöte där
företrädare för Arbetsförmedlingen, FINSAM och Region Gotland deltog. Företrädare för
verksamheterna har sedan intervjuats av representanter från Arbetsförmedling och Region
Gotland. En analys har sedan gjorts gemensamt av parterna.
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2.1 Kartläggning av befintlig verksamhet
En första inventering av befintlig verksamhet genomfördes med stöd av Dialoggruppen för
unga där företrädare från Region Gotland (Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten,
Skolan, Hälso-och sjukvården), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Finsam deltog.
Alla företrädare angav verksamheter som skulle kunna vara av intresse att kontakta. Dessa
sammanställdes sedan i ett Excel- dokument utifrån följande rubriker:
- Åldrar
- Verksamhet/Organisation
- Rekrytering
- Målgrupp
- Män/Kvinnor
- Syfte med verksamheten
- Verksamhetens innehåll
- Samverkande aktörer
Sammanställd excelfil, se nästa sida. Denna bifogas också som ett blad i A3 format, se Bladet
2.1 Kartläggning av befintlig verksamhet.
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Åldrar

Verksamhet/Organisation

Rekrytering

Målgrupp

Män/kvinnor

Syfte

Verksamhetens innehåll

Samverkande aktörer

Skolans elever

60/40

Stödja elevernas utveckling för att klara kunskapsmål/sociala mål

Hälsobesök, Elevhälsoteam, åtgärdsprogram. Förebyggande

Hälso -o sjukvård. Socialförvaltning

Grundskolorna
6-18 år

Barn/Elevhälsa
Gymnasieskolan
Alla obehöriga erbjuds IM-plats

Obehöriga elever från grundskolan

60/40

Ge behörig till nationellet program/intro arbete

Studier, praktik

Arbetsliv, övriga utbildningsanordnare

16-20

Ungdomskraft

Uppsökande, egen kontakt,skola KAA

Ungdomar som inte studerar, arbetar, inskrivna AF

50/50

Lotsa till studier i första hand, andra hand arbete

Vägledning, info, stöd, träning, samordning

Alla för individen viktiga verksamheter

18-65

Steget, GVF

AF, SFI

Arbetssökande, elever Sfi

50/50

Praktik, arbetsträning, språkpraktik, OSA

Kartläggning, matchning, samordning av platser

AF, Sfi, JobbSam

(18) 20-65

Verkstaden

Ungdomskraft, Komvux, FK, AF, Hab, Psyk

Personer med funktionsnedsättning

45/55

Specialpedagogiskt stöd i syfte att närma sig studier, arbetsliv

Specialpedagogiskt stöd

FK, AF, Soc, Hab, Psyk, Ungdomskraft,

13-65

SYV

Egen ansökan, skolor

Alla i åldersspannet

Vägledning mot studier eller arbete

Vägledning, information, uppsökande, mässor

Skolor, näringsliv, AF, FK

20-65

Integrationsenheten

AF, Migrationsverket, Socialtjänsten

Utlandsfödda med uppehållstillstånd

Integration i livets alla delar

Mottagande, boende, kontakter med myndigheter

RG, näringsliv, hyresvärdar med flera

20-65

Komvux/Sfi/Yrkesutbildning

Egen ansökan

Studieintresserade vuxna

Språkutveckling/studieförberedande/yrkesutbildning

Studier, distans

Näringsliv, AF, Kompetensplattformen

3

16-20

Wisby gymnasium
Kompetenscentrum Gotland

Folkhögsskolan
Enter

Sökande

Sökande med Asperger

Komma igång med studier med stöd och hjälp

Anpassat schema

18-65

16-24

Livskraft

Sökande

Alla som behöver hitta sin plats i arbetslivet

Lotsning/rustning mot studier och arbete

Social träning, skapande, samtal, samordning av praktik

18-25

SMF, studiemotiverande Fhsk

AF, Sökande

Inskriven arbetssökande utan slutbetyg grund/gymnasie

70/30

Få slutbetyg på grund och gymnasienivå

Studier

Sökande

Utbildning inom lant- och naturbruk

Få yrkesinriktad utbildning

Utbildning

Vägledning mot att studera på Högskolenivå Campus/annat universitet

Vägledning mot utbildning, öppet hus, studiebesök

Grundskola/gymn, KCG, Folkan med flera

Drogfri, opolitisk miljö med syfte att skapa meningsfull tillvaro

Cafeverksamhet, olika aktiviteter- kockduell, disco, mötesplats

Skola, polis, socialtjänst, tryggare Gotland m.m

Jobbsam, Arbetsförmedlingen, socialtjänst

Grönt centrum
Grönt centrum

Uppsala universitet Campus Gotland
18-

SYV, Campus

Sökande

Sökande kan vara arbetslösa/utanför studier

Frivilligt

Ungdomar, främst mellan 13-19 år

Kultur och fritid
13-19

Puma

Frivilligt

60/40

16-25

Fenix

Ungdomar

70/30

Att skapa aktiviteter och möjliggöra ett vuxet stöd

Social sammanhang, aktiviteter, stöd,samtal, temakvällar

Skolor, kuratorer

Inte klarlagt

Projektet Nörd, framtida enterprenörer
Inte klarlagt än

Ungdomar

Inte klart

Validering av smal kompetens

Bygga värdefullt valideringsverktyg, Allmäna arvsfonden

Önskade parter, t ex AF, KCG, Högskolan, SVERD

0-19

Kulturskolan

Sökande/Skola

Upp till 18, vid särskilda skäl ännu längre

Erbjuda kulturupplevelser till främst barn på Gotland

Dans, film, musik, undervisning i skola, uppdragsutbild

Grund- gymnasieskola, olika utbild.aktörer

Almedalens bibliotek

Frivilligt

Alla medborgare och besökare inom Regionen

0-100

Habiliteringen, HSF

Remiss, över 18 egen kontakt

Medfödda och förvärvade funktionsnedsättningar

Mötesplats för människor med olika informationsbehov

Biblioteksservice, kunskaps och utbildnings centrum

Universitetet

Bibehålla funktion, återfå funktion

Stöd enskilt, stöd i grupp, bedömning, träning

0-18

BUP

Föräldrar, skola, kurator

Unga med psykisk ohälsa

18-24

Rehabenheten, Korpen

Remiss från psykiatrin/primärvården

Neuropsykiatrisk diagnos, psykisk ohälsa, smärta

Skolor, Soc, LSS, AF, Psykiatrin, Finsam

50/50

Stöd i att hantera sin situation

Samtal, medicinering, behandling, familjeterapi, DBT/KBT

Skola, Socialtjänst

60/40

Stöd i att hantera sin situation

Kartläggning, medicinsk rehabilitering, stöd

13-23

Ungdomsmottagningen

Sökande

Upp till 23 med frågor kring relationer, sex m.m

AF, FK, Börjat projekt med VisbySöder/Tidig insats

50/50

Stöd i att hantera sin situation

Samtal, rådgivning

18 -

Vuxenpsykiatrin

Remiss, jour eller egenremiss
Beslut i enlighet med lagstifting

Psykisk ohälsa, sjukdom

40/60

Stöd i att hantera sin situation. Team, kurator, sjuksköterska, psykolog, socionom

Samtal, behandling, medicinering, behandling

Soc, FK, AF, Vården, Hab, Ungdomskraft

Personer med psykisk funktionsnedsättning

50/50

Stöd i att få vardagen att fungera, boendestöd

Träffpunkt Slite, Visby, Hemse, social träning

Vården, psykiatrin, FK
Skolan, Barnomsorg, BUP

Hälso och sjukvården
50/50

Socialtjänsten
18 -65

IFO/ EPF Boendestöd

0-20

IFO/Barn och familj

Orosanmälan, ansökan

Unga som far illa, behov av stöd

50/50

Utreda och stödja individ och familj

Utredning, behandling

18-24

IFO/ Minimaria HSF/Soc, Psyk

Sökande, soc, hälso/sjukvård

Unga med missbruk

70/30

Stöd i att hantera sin situation

Rådgivning, bedömning och behandling

IFO/Enheten för ensamkommande
Flyktingbarn
flyktingabarn

Ungdomar, främst mellan 13-19 år

Främst från 18

IFO/Försörjningsstöd

Medborgare som behöver försörjningsstöd

Utreda behovet av försörjningsstöd

Stödja medborgarens ekonomiska situation

Arbetsförmedlingen, med flera

16-20

Ungdomsgruppen

Uppsökande, egen kontakt, samverk aktörer Ungdom som inte studerar, arbetar el inskriven AF

50/50

Bedriva uppsökande verksamhet, förebyggande, stödjande

Föräldragrupper, samhällstjänst m.m

Soc, Minimaria, Polis, Kriminalvård, ADR, Skola

18-67

LSS/Daglig verksamhet

Sökande SoL eller LSS

Personkrets LSS 1 el 2, långvarig psykisk sjukdom

60/40

Meningsfull sysselsättning mot arbete på regulär arb.marknad

Utifrån varje individs behov och intressen

LärVux, AF, FK, Hab, Särskolan

Ungdomsjobb inom RG

Sökande

Unga i kontakt med soc, hab, kurator, ungdomsgård m.m 50/50

Erbjuda sommarjobb

Arbete inom Region Gotland och näringslivet

Arbetsgivare, m.m

Från parterna

Behov av minst två samverkande aktörer, nära stöd

Egen försörjning, rätt stöd, rehabilitering

Kartläggning i ärendegrupp, nära stöd, arbträning, tom 2016

AF, FK, Soc, Finsam, Arbetsmarknadsenheten

Undersöka övergång mellan SärVux och daglig verksamhet

Kartläggningsprojekt, identifiera framgångsfaktorer

Finsam: AF, FK, RG

Kartläggning av insatser som saknas

Kartläggningsprojekt, första resultat i Oktober 2015

RG, AF, FK

13-18

Sökande

Att hitta ett boende
60/40

FINSAM
(16) 18-64

JobbSam, Finsam

50/50

LärSam, projekt
Projekt 19

Individer som faller mellan stolarna

Arbetsförmedlingen
AF/FK, samverkan

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Långtidssjukskrivna

Utreda arbetsförmågan

Utreda arbetsförmågan

18-64

Diagonalen, AF, RG

Försörjningsstöd

Inskrivna AF, funkt.nedsättning , försörjningsstöd

Ge anställning under 1 år

Utvecklingsanställning, tom 2018, 15 pers/år

RG, Skogsvårdsstyrelsen, AF, Röda korset

16/18-25

AR-UNG, AF

Direktservice

Arbetssökande unga med funktionsnedsättning

70/30

Utreda funktionsnedsättning, hitta rätt insats

Utredning, arbetsprövning, klaragöra arbetsförutsättningar

Soc, frivård, primärvård

18-65

Radix Kompetens

Eget sökande, inskriven vid AF

Inskriven AF

Utifrån behov

Stöd att komma tillbaka i arbete

Stöd och matchning

18-65

Folkuniversitetet

Eget sökande, inskriven vid AF

Inskriven AF

Utifrån behov

Stöd att komma tillbaka i arbete

Yrkessvenska, stöd och matchning

18-65

Hansa utbildning

Eget sökande, inskriven vid AF

Inskriven AF

Utifrån behov

Stöd att komma tillbaka i arbete

Stöd och matchning

18-65

Miroi

Eget sökande, inskriven vid AF

Inskriven AF

Utifrån behov

Stöd att komma tillbaka i arbete, rehabilitering

18-65

Clustera

Eget sökande, inskriven vid AF

Inskriven AF

Utifrån behov

Stöd att komma tillbaka i arbete

Stöd och matchning

Lernia

Inskriven vid AF

Arbetslösa som är i behov av arbetsmarknadsutbildning Utifrån behov

Få yrkesinriktad utbildning

Restaurang grund, påbyggnadsutbildningkock, serviceutbildning

Skada, sjukdom eller funktionsnedsättning

Ej arbete pga sjukdom, skada el funktionsnedsättning under minst ett år

Samordning av aktiviteter och rehabiliteringsinsatser

Motiverande insatser och arbetsprövning. Stöd/matcning
Utförs på uppdrag av Af

Försäkringskassan
Upp till 30 år
19-29 år

Aktivitetsersättning
Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Funktionsnedsättning

Behöver längre tid för att bli klar med skolan pga funktionsnedsättning

Kriminalvården
18-21

Kriminalvården

Uppsökande, anmälningar/domar

Unga med kriminellt beteende

Orosanmälan, brottsförebyggande
Sökande

93/7 %

Arbetar på regerinsguppdrag för målgruppen för minskad kriminalitet på sikt

Program, lekmannaövervakning, 2 utb handledare till unga

Samverkan AF, missbruksenheter, Soc med flera

Unga med krimiellt beteende/på väg att utveckla kriminellt
? beteende

Minska kriminaliteten hos unga

Uppsökande, förebyggande arbete, hantera orosanmälan

RG, andra myndigheter

Personer anställningsstöd från AF, ofta med funktionsnedsättning

Skapande av arbetstillfällen, arbetsträning, sysselsättning

Kooperativt företagande: Café, skog, trädgård, återvinning, transport

AF, RG

Erbjuda praktik för unga

RG, AF, Swedbank, arbetsgivare

Polisen
15-18 år

Polisen
Arbetsgivare/näringslivet

18-65

Sociala företag, Coopmanion
Swedbank

Unga i behov av praktik, Unga Jobb

50/50

ALMI
Svenskt näringsliv
Företagarna

Informerar medlemmar om UngaJob

Unga i behov av praktik, Unga Jobb

Praktikplatser för unga

Erbjuda praktik för unga

RG, AF, Swedbank, arbetsgivare

Tillväxt Gotland

Informerar medlemmar om UngaJob

Unga i behov av praktik, Unga Jobb

Praktikplatser för unga

Erbjuda praktik för unga

RG, AF, Swedbank, arbetsgivare

Samhall

Anvisning från AF

Personer med funktionsnedsättning

Anpassad anställning

Unga i behov av praktik, Unga Jobb

Praktikplatser för unga

Erbjuda praktik för unga

Barn upp till att de gått ut gymnasiet

Samordna frågor gällande barn där flera verksamheter är involverade.

Har ingen egen verksamhet

Wisby centrum

AF, FK

Övrigt intressant
BarnSam
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Ingen riktad verksamhet till målgruppen

RG, AF, Swedbank, arbetsgivare
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2.2 Framgångsfaktorer och preventiva insatser
I syfte att skapa en bild av befintliga framgångsfaktorer och preventiva insatser kontaktades
företrädare inom olika verksamheter. Det innebär att nedanstående inte ger en fullständig
bild av det som idag finns inom Region Gotland, hos Arbetsförmedlingen eller andra aktörer,
utan ska ses som ett komplement till 2.1 Kartläggning av befintlig verksamhet.
Nedanstående är exempel på områden som har lyfts fram som framgångsfaktorer.
Grundskolan
-

Tydlig upparbetad rutin för hur lärare hanterar frånvaro hos elever, i syfte att
förhindra lång frånvaro samt kunna stödja elever.
Samarbete med föräldrar, genom inbjudningar till föreläsningar och skapa forum för
att bilda gemensamma regler hos föräldrarna.
En socialpedagog är kopplad till skolan, med mandat att hämta eleven hemma.
”Friends” arbetsmaterial används i proaktivt syfte. Målsättningen är att alla elever
ska känna sig trygga.
Hemmasittargrupp har genomförts. För tre år sedan fanns det tio stycken, och
genom att framgångsrikt har arbetat med dessa är resultatet noll
hemmasittargrupper idag. I gruppen har personal från skolan, habilitering och
föräldrar deltagit.

Gymnasiet
-

Inom Introduktionsprogrammet: Målgruppen är de elever som inte är behöriga för
gymnasiestudier. De samarbetar med BUP, SOF, Rehabiliteringen, Ungdomskraft. Om
en ungdom har insatser från ovanstående verksamheter sker Särskilt individuellt
möte (SIP-möten) i syfte att klargöra vem som gör vad och när.

Kompetenscentrum Gotland
-
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Uppsökande verksamhet hos ungdomar som inte studerar, arbetar eller är
inskrivna på Arbetsförmedlingen (Ungdomskraft).
Samordning inom Regionen för att möjliggöra lätt väg till praktik (Steget).
Specialpedagogisk verksamhet i syfte att stödja till studier (Verkstaden).
Studie- och yrkesvägledare som informerar och guidar mot studier.
Integrationsenheten samordnar och stödjer nyanlända för snabb introduktion i
samhället.
Komvux möjliggör för vuxna att studera i syfte att komma ut i arbetslivet.
Sfi ger möjlighet till språkutveckling vilket är en grundförutsättning för att ta sig in
i arbetslivet.
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Folkhögskolan
-

-

Det finns en linje riktad till målgruppen Asperger och de inom högfungerande
autismspektrat (Enter). Deltagarna får ett anpassat schema utifrån sina
förutsättningar, och kan på det sättet genomföra studier som stärker deras roll på
arbetsmarknaden.
Livskraft är en verksamhet som vänder sig till personer som befinner sig utanför
arbetsmarknaden. Den avser att underlätta för dessa personer att bryta
utanförskapet och utforma en realistisk plan för vidare utbildning, ökad
anställningsbarhet och arbete.

Kultur och Fritid
-

-

Fenix Ung Kulturhus är en bra samlingsplats för ungdomar och unga vuxna där de
kan få bolla sina tankar och praktiska behov. Många av besökarna har inte slutfört
sin utbildning och känner sig vilsna och misslyckade i livet. Verksamheten har gott
samarbete med kuratorer.
PUMA ungdomsgård är ett gott exempel på fritidsaktivitet för ungdomar på
kvällstid. Den fångar upp många ensamkommande flyktingbarn. Ett stärkande
arbetssätt är att de använder ”mellanledare” vilket innebär att en ungdom som
visat framfötterna får ansvar i aktiviteter, vilket stärker deras självförtroende
samt fungerar som en förebild för de andra.

Hälso -och sjukvården
-

Det finns många verksamheter inom Region Gotland som riktar sig till unga med
olika former av funktionsnedsättningar t ex psykisk ohälsa och social problematik.
Ett exempel på preventiv insats är Rehabenheten Korpen som samarbetar med
vårdcentraler och i tidigt har möten tillsammans med den unge och dess läkare.

Socialtjänsten
-

Inom Region Gotland finns många verksamheter som stödjer utsatta grupper. I
strävan att stödja ungdomar att få fäste på arbetsmarknaden samt att stödja
verksamheterna under sommaren samordnas Ungdomsjobb inom Region
Gotland. Kvotering sker så 50/50 tjejer och killar anställs.

Finsam Gotland
-

-
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Samlokalisering i multikompetent team genom arbetet i Jobbsam där
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- och sjukvården samt
Socialtjänsten ingår.
Gemensam kartläggning kring personer som är i behov av två eller flera aktörer.
Nära stöd till individen genom arbetslivsinriktad rehabilitering.
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Arbetsförmedlingen
-

Individuell planering gällande stöd och insatser för individen som t ex. arbetspraktik,
arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsmarknadsutbildning och andra insatser.
Gemensam kartläggning tillsammans med Försäkringskassan.

Exempel från Frivården
-

-

Har ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta med denna grupp (18 – 21 år). De
erbjuder täta möten, samverkan mellan Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen,
missbruksenheten, olika nätverk och program. Till denna grupp har man också
lekmannaövervakare (kontaktperson).
Väl försedda med resurser för målgruppen genom att det finns två handläggare som
arbetar med aktuella ungdomar. Handläggarna har särskild utbildning som riktar sig
mot målgruppen.

Exempel från Polisen
-

Arbetar tillsammans med socialförvaltningen och föräldrar, följer upp orosanmälan.
Arbetar förebyggande genom att konfrontera ungdomar som man fått indikation om
att den unge håller på med olagliga saker (t ex via en orosanmälan).

Exempel från Arbetsgivare/Näringslivet
-

-
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Swedbank arbetar framgångsrikt i ”Unga Jobb”. Det innebär att en ungdom får
praktik och sedan anställning om kompetensen och personligheten matchar. Här
finns flera olika arbetsgivare representerade tillsammans med Region Gotland.
Svenskt Näringsliv arbetar för att få ungdomar att våga ta steget att driva företag,
och jobbar via sociala medier.
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2.3 Kompletterande verksamhetsbeskrivning
Nedan ges en fördjupningar av några verksamheter som redan i dag bedrivs i samverkan
mellan parterna. Här ges också ett antal exempel på befintliga nätverk som samverkar kring
målgruppen unga och som kan vara möjliga arenor för det fortsatta arbetet.

Arbete för att möta kompetensförsörjningsbehoven
Gotland är både en kommun och en region. Alla regioner i landet har ett uppdrag att
samordna en kompetensplattform där arbetet ska leda till bland annat ökad kunskap och
översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet samt ökad samverkan kring
kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Målsättningen med arbetet är att genom
ökad kunskap och samordning matcha tillgången/utbud med efterfrågan/behov på
arbetskraft. I den regionala kompetensplattformen på Gotland ingår följande aktörer:
Arbetsförmedlingen Gotlands län, Byggmästarföreningen, Företagarna Gotland, Grönt
Centrum, LO, Länsstyrelsen Gotlands Län, Region Gotland (ledningskontoret,
gymnasieskolan, vuxenutbildningen, Folkhögskolan), Svenskt Näringsliv, Tillväxt Gotland,
Uppsala Universitet Campus Gotland.
Arbetsförmedlingen tar fram prognoser två gånger per år där brist- och överskottsyrken
presenteras liksom arbetsgivarnas bild av efterfrågan av produkter och tjänster kommande
år. Inom kompetensplattformen diskuteras löpande de kompetensförsörjningsbehov som
finns på ön. Denna kunskap delges relativt enkelt med tanke på regionens litenhet, till de
utbildningsaktörer som finns på Gotland dels genom deltagande vid
prognospresentationerna samt via deltagare i kompetensplattformen.
Inom Region Gotlands praktiksamordning ”Steget” har man god kännedom om Region
Gotlands egna kompetensbehov och har detta i beaktande när personer som anvisas från
Arbetsförmedlingen ska matchas mot en lämplig praktikplats inom några av förvaltningarna.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltingen ingår dels i kompetensplattformen och fångar
där arbetsgivarnas kompetensbehov, men även inom förvaltningen har ett åtgärdsprogram
tagits fram för att få fler sökande till yrkesprogram samt att få en jämnare fördelning mellan
flickor och pojkar på de program där det råder en ojämn fördelning.
Region Gotland och Uppsala universitet Campus Gotland diskuterar möjliga flexibla
utbildningslösningar för att möta nuvarande och kommande kompetensbehov regionalt.
Studie- och yrkesvägledningen har samorganiserats inom Region Gotland på
Kompetenscentrum där det pågår ett arbete för att systematisera och likställa studie- och
yrkesvägledningsarbetet på alla kommunala skolor. Diskussion pågår kring eventuellt
deltagande i Skolverkets ”utbildningspaket” för att stärka studie- och yrkesvägledningen i de
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gotländska skolorna. Inom studie- och yrkesvägledningsorganisationen pågår även ett
kunskapshöjande arbete om jämställdhet.
Yrkesutbildningar som kommer att ges nästa år är 2 kurser inom vård/omsorg, en kurs inom
jordbruk, en kurs i biodling, en kurs inom turistbranschen. De ges på gymnasial nivå och
under förutsättning att det finns sökande. Det finns en planering för att starta kurser inom
snickeri, anläggningsteknik, svets- och fastighetsteknik, men detta är ännu inte beslutat.
YH (Yrkeshögskola) -utbildning till Köksmästare ges tillsammans med Campus Nyköping.
Ytterligare två ansökningar om YH-utbildningar finns: gällande Drift- och underhållstekniker
och Samordnare inom hållbar besöksnäring. Den senare i samverkan med
Kompetenscentrum Nynäshamn och Campus Telge.
Från Kompetensplattformen finns önskemål om att Region Gotland ska medverka i fler YHutbildningar, allt för att kunna matcha de lokala kompetensbehoven. Samverkan ses om en
möjlig väg framåt eftersom Gotlands litenhet och geografiska läge utgör försvårande
faktorer för att driva egna YH-utbildningar.
Några lärlingsutbildningsplatser finns lokalt, Region Gotland bekostar också utbildning på
fastlandet för enstaka personer som vill utbilda sig inom en utbildning som inte erbjuds på
ön.
Folkhögskolestudier finns på två orter på Gotland, i Hemse och Fårösund. På Gotlands
Folkhögskolan kan man studera behörighetsgivande kurser (allmänna kurser) och
profilkurser med inriktning mot ett särskilt ämne eller yrke. Utöver de allmänna kurserna
erbjuds en mångfald av kortare och längre kurser. På båda orterna finns möjlighet att bo på
internat.

Befintliga verksamheter i samverkan
JobbSam
JobbSam är ett projekt som finansieras fram till och med 2016 av Finsam Gotland. JobbSam
arbetar för att korta vägen mot arbete eller studier för individen – genom en nära och tydlig
flerpartssamverkan mellan Finsams parter. Målgruppen är gotlänningar, 16 - 64 år, som är i
behov av stöd från minst två av Finsams parter för att nå målet: egen försörjning genom
arbete eller studier. Metoden är arbetslivsinriktad rehabilitering. JobbSam
(Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Hälso- och sjukvården samt Socialtjänsten) är
samlokaliserade. Det möjliggör en gemensam kartläggning av individens behov i
ärendegruppen. JobbSams deltagare kommer till ”lokalkontoret” och möter då samma
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personer vilket underlättar snabba besked/beslut i enskilda frågor. Nära stöd till individen
lyfts fram som en framgångsfaktor för att skapa förutsättningar för ökad arbetsförmåga.
Ungdomskraft
Ungdomskraft arbetar utifrån det kommunala aktivitetsansvaret. Målgruppen är ungdomar
mellan 16 – 20 år som varken studerar eller arbetar. Deltagandet är frivilligt och tidsperioden
för hur länge en ungdom är inskriven är individuell med en maxgräns om 24 månader.
De jobbar utifrån två huvudinriktningar;




Med uppsökande verksamhet där ungdomarna kartläggs. För varje individ påbörjas ett
motivationsarbete med mål att ungdomen i första hand ska återgå till studier och i
andra hand riktas åtgärderna mot arbete.
Samarbetar med gymnasieskolan i syfte att stärka och utveckla samarbetet.
Samarbetet kan bestå av kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, metodutveckling
och samarbete kring ungdomar som är på väg in eller ut ur gymnasieskolans och
Ungdomskrafts verksamheter.

Steget
Steget arbetar bland annat med samordningen av praktikplatser för arbetsökande inom
Region Gotlands egna förvaltningar, på uppdrag av Arbetsförmedlingen. De arbetssökande
som är aktuella för praktik är mellan 18 - 64 år och i behov av praktikplatser inom alla
förvaltningar inom Region Gotland.
Målet är att öka möjligheten till egen försörjning genom arbete eller studier. Syftet med
praktiken kan vara olika för olika personer. Det kan vara att testa på ett yrke för att veta om
det är något att utbilda sig inom eller ett sätt att komma in på arbetsmarknaden och få
färska referenser om man har varit arbetslös en längre tid. Det kan också vara en del av
rehabilitering för att utreda arbetsförmågan.
Inom ramen för Stegets verksamhet finns också OSA (offentligt skyddad anställning) och ett
antal utvecklingsanställningar. Utöver det samordnas praktik genom arbetssättet SPRAO
(språkpraktik och arbetslivsorientering) för personer med utländsk bakgrund. Detta sker i
nära samarbete med lärare på Sfi och, i de fall eleven är inskriven hos Arbetsförmedlingen, i
samarbete med dem.
Gotlands Folkhögskola
På Gotlands Folkhögskola finns det två linjer som riktar sig specifikt mot personer med
behov av extra stöd.
Enters målgrupp är personer med Asperger och/eller inom spektrat högfungerande
autismspektrat.
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Här finns möjlighet att studera mellan 1 – 5 år beroende på vilken skolbakgrund och behov
eleven har.
Livskrafts målgrupp är personer som behöver hitta motivation och verktyg för att återuppta
studier. En personlig handlingsplan upparbetas som revideras kontinuerligt.
Deltagarperioden är 1 – 3 terminer beroende på behovet och målsättningen.
Folkhögskolan har dessutom en studiemotiverande folkhögskolekurs(SMF). Där får den unge
(mellan 16 - 24 år) möjlighet att prova på hur det kan vara att studera som vuxen. Kursens
upplägg varierar beroende på skolans inriktning och deltagarnas önskemål. Det är
Arbetsförmedlingen som står bakom satsningen. Syftet med kursen är att underlätta och
motivera eleven till att slutföra sina studier och öka chanserna till jobb. Kursen innebär
möjlighet att prova på olika ämnen, förbättra studietekniken och lägga en plan inför
framtiden. Kursen pågår i tre månader. Efter genomförd utbildning finns möjlighet att
fortsätta på t ex Allmän kurs som motsvarar grund- eller gymnasieskolans studienivå.
Etableringsuppdraget, nyanlända
Arbetsförmedlingen ansvarar sedan december 2010 för att samordna etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare. Myndighetens uppdrag är att underlätta och påskynda vägen till
arbete eller högre studier och ge förutsättningar för egenförsörjning. Arbetsförmedlingen
ska tillsammans med personen i etableringsuppdraget upprätta en individuell
etableringsplan som minst ska innehålla arbetsförberedande aktiviteter, undervisning i
svenska och samhällsorientering. Sedan januari 2015 är Arbetsförmedlingen samlokaliserade
med Kompetenscentrum Gotland vid ett återkommande tillfälle varje vecka. Tillsammans
med Sfi och Integrationsenheten planeras lämpliga steg som är anpassade efter varje
individs behov.
Målgruppen med utländsk bakgrund har från 2014 ökat från 6 % till 9,2 % under 2015. Allting
talar för att denna målgrupp kommer att fortsätta växa under de närmaste åren.
Under 2014 fanns det 40 personer med utländsk bakgrund mellan 20- 24 år inskrivna hos
Arbetsförmedlingen, varav 8 fanns inom etableringsuppdraget. I denna grupp finns olika
former av utmaningar som rör livets alla delar, t ex att få en fungerande boendesituation,
socialt liv, språk och kulturkunskaper. Kring denna grupp finns många aktörer som är i
fortsatt behov av att hitta former för samverkan och där olika former för eventuell
samlokalisering diskuteras. Utmaningen kring denna målgrupp är relativt ny för Gotland och
samarbetsformer behöver systematiseras ytterligare.

GVN 2015-12-17
61/87

11

Befintliga nätverk i samverkan
Dialoggrupp för unga
Personer som på olika sätt arbetar med målgruppen och representerar Region Gotlands olika
verksamheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och FINSAM deltar i Dialoggruppen
för unga. Arbetsförmedlingen bjuder in en gång/kvartal och syftet är att öka kunskapen om
målgruppen och om deltagarnas olika verksamheter.
Försäkringskassan, LSS och Arbetsförmedlingen
Genom strukturerade möten mellan Arbetsförmedlingen, Region Gotland (LSS) och
Försäkringskassan underlättas övergången från skola till arbete för personer med särskilda
behov samt tydliggör där det finns behov av daglig verksamhet. Vid tveksamhet gällande om
individen är mest betjänt av daglig verksamhet eller inskrivning på Arbetsförmedlingen. Det
finns en tydlig struktur och man använder sig av SIP-möten. Denna struktur kan utvecklas
vidare.
Diagonalen, samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen
Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen pågår med syfte att
underlätta anställningar för personer med funktionsnedsättning och som är i behov av
försörjningsstöd. Man tittar i första hand på ungdomsgruppen som har någon form av
funktionsnedsättning.
Handläggarsamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen
Månadsmöten hålls mellan handläggare från Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen
och det sker uppföljning på individnivå.
Unga Jobb
En mässa riktade till unga genomförs två gånger/år med Swedbank som huvudanordnare.
Mässan genomförs med stöd av Arbetsförmedlingen och Region Gotland men många andra
arbetsgivare finns representerade. Syftet är att möjliggöra praktik för unga som är i behov av
den insatsen. Det är ett sätt förmedla information och gemensamt möjliggöra praktik. Syftet
är att erbjuda ungdomar nya konttaktytor och arbetslivserfarenheter i samarbete med det
lokala näringslivet.
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2. 4 Analys av innehållet i bilaga 1 och bilaga 2
Nedanstående är en sammanfattning av de behov som lyfts fram i bilaga 1 och bilaga 2.
Analysen tjänar som en övergång till bilaga 3: Verksamhet i samverkan.

Bilden av målgruppen
Några viktiga tal att utgå från gällande målgruppen hämtade ur statistiken (bilaga1):
Antalet på Arbetsförmedlingen inskrivna arbetssökande i oktober 2015: 690
Antalet unga i åldersgruppen med försörjningsstöd oktober: 50
Antalet unga i KAA som saknar sysselsättning (16 - 20 år): 70
Unga som varken arbetar eller studerar med okänd aktivitet (20 – 24 år): 100

Jämställdhet; utbildningsnivå och fäste på arbetsmarknaden
Statistiken visar att män generellt sett har det svårare att ta sig genom utbildning och att få
fäste på arbetsmarknaden. Inom t ex teknikprogrammet, som har en överrepresentation av
män, är det en genomströmning på 52 %, medan genomströmningen på Barn- och
fritidsprogrammet, med en överrepresentation av kvinnor, ligger runt 83 %. Antalet inskrivna
i målgruppen unga på Arbetsförmedlingen som är män uppgår till 60 % och kvinnor till 40 %.
En liknande tendens finns också inom försörjningsstödet där antal män som uppbär
försörjningsstöd på grund av arbetslöshet uppgår till 58 %, för kvinnorna uppgår den till 42
%. I dialogen med målgruppen finns en tendens som pekar på att fler män än kvinnor
uttrycker att de är frustrerade och rastlösa över att inte ha meningsfull sysselsättning eller
fritid. Inom den målgrupp som Ungdomskraft har arbetat med finns en liten övervikt av män.
Unga män har generellt sett lägre utbildning men högre arbetslöshet. Det kan finnas olika
anledningar till detta, men att utbildningsnivå och arbetslöshet tätt hänger samman är
klarlagt. På Gotland är Region Gotland en arbetsgivare med ett stort rekryteringsbehov inom
de kvinnodominerade yrkena. Detta kan ses som en av förklaringarna till att män har svårt
att få ett första inträde på arbetsmarkanden och pekar på vikten av ett aktivt arbete för att
förhindra könsstereotypa val. Detta stärks också av hur könsfördelningen ser ut gällande
antal timanställda inom Region Gotland; 71 % är kvinnor och 29 % är män. Att få möjlighet
till ett första inträde på arbetsmarknaden är av stor vikt och att komma in som timanställd
kan påverka möjligheten till anställning både inom Region Gotland och andra arbetsgivare.
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Behov av insatser
Generella behov
Ökad kontakt med arbetslivet/näringslivet under skolgången är en avgörande faktor för att
unga ska kunna få ett fäste på arbetsmarknaden. Det samma gäller vikten av att unga
slutfört gymnasiet.

Slutförd gymnasieutbildning är ett första steg för att tillgodose arbetsgivarnas behov av
kompetens. Detta sätter fokus på behovet av att motivera unga till att genomgå
gymnasieutbildning eller, efter studieavbrott återuppta studierna för att slutföra dem. Det
kan också handla om att ett motivationsarbete för att ta emot stöd/genomgå utredning
gällande funktionsnedsättning som kan vara det som har försvårat skolgången.
Flexibla och individanpassade insatser skapar förutsättningar för fler att klara skolan. Det kan
t ex röra sig om utbildningars hastighet, storlek på utbildningsgrupper eller ökade
möjligheter att kombinera utbildning och praktik/arbete.
I intervju med unga uttrycker en ungdom att;
”Jag väntade på att sluta grundskolan så jag vill inte börja om igen”.
Det talar för att det finns behov av att skapa insatser där utbildning kan kombineras med
praktik eller arbete på ett flexibelt sätt. Det handlar generellt om att om att kunna erbjuda
ett brett utbud till alla inom målgruppen unga och att möjliga insatser kommuniceras på ett
tillgängligt och tydligt sätt.
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Unga som uppbär ekonomiskt bistånd
Främsta orsaken till försörjningsstöd är arbetslöshet. År 2014 var det 56 % män och 44 %
kvinnor med en sådan orsakskod vilket korrelerar med könsfördelningen av de inskrivna på
Arbetsförmedlingen. Trenden är minskande, vilket sannolikt har samband med minskad
population och viss ljusning på arbetsmarknaden. En annan vanligt förekommande orsak till
behov av ekonomiskt bistånd i åldersgruppen är ”Annat försörjningshinder”. Under oktober
2015 var detta orsak till behov av ekonomiskt bistånd i 24 % av besluten. I denna orsakskod
registreras bland annat de som deltar i grundläggande vuxenutbildning där socialtjänsten
bedömt det som nödvändigt för att i framtiden kunna försörja sig. Inom denna målgrupp kan
finnas behov av kommande insatser i form av utbildningskontrakt.
Personer med funktionsnedsättning
Av dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har 28 % högst grundskolenivå.
Könsfördelningen är 68 % män och 32 % kvinnor. I denna grupp kan det finnas behov av
individuellt stöd eftersom 46 % av dessa har en registrerad funktionsnedsättning.
För att förebygga att personer inte lyckas genomföra sin skolgång, krävs olika former av
insatser under skolgången. Både unga själva och företrädare för olika verksamheter pekar på
vikten av fler pedagoger och mindre undervisningsgrupper, särskilt viktigt är detta för
personer med funktionsnedsättning.
Ett fortsatt arbete med tidiga insatser för att mota ohälsa hos unga, både vad gäller särskild
uppmärksamhet på kravkänsliga unga kvinnor och tidig utredning av neuropsykiatriska
diagnoser av både kvinnor och män
En sammantagen bild pekar på att det finns behov av mer insatser inom arbetslivsinriktad
rehabilitering, särskilt i form av nära stöd och lots mellan verksamheter för att förhindra att
unga hamnar mellan stolarna.

Samverkan mellan olika aktörer
Flera verksamheterhar lyft behovet av mer samordning. Det har beskrivits som ökat behov
av gemensamma kartläggningar och uppföljningar, men också t ex samarbete i
multikompetenta team och samlokalisering. Att former för samarbete och samverkan
utvecklas, både det som redan är befintligt, men också att nya utvecklas. Ett särskilt fokus
bör läggas på att förhindra glapp mellan verksamheter så att unga inte ”faller mellan
stolarna”. Det kan handla om att förtydliga ansvarsområden, hitta samsyner och att kunna
erbjuda rätt stöd och insats till den unge. Ökad flexibilitet avseende gränser för vilken ålder
verksamheter vänder sig till kan också vara ett sätt att överbrygga glapp mellan
verksamheter.
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Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i
samverkan – en handlingsplan för 2016-2018
3.1 Verksamhet i samverkan
Denna del ger en bakgrund av hur arbetet har lagts upp avseende metod, gemensam
definition av samverkan – samarbete och avgränsningar. En kort översikt av
framgångsfaktorer ges.

3.2 Mål för samverkan
I denna del beskrivs




organisering av samverkan på strategisk nivå
samverkan för kontinuitet
samverkan i ett brett perspektiv

3.3 Områden för utveckling av samverkan i operativ
verksamhet
I centrum sätts individens behov och därefter sätts ett antal effekt- och delmål för
samverkan. Dessa är definierade utifrån fyra områden:
1.
2.
3.
4.

Obruten kedja
Nya vägar framåt
Arbetskraftsförsörjning
Gemensam kompetensutveckling

Därefter presenteras två samverkansområden som ska konkretiseras och målsättas under
2016. Sedan följer en skrivning om Varaktighet och uppföljning samt en om Dokumentation.
En plan för utarbetande av en kommunikationsstrategi och en beskrivning av de ekonomiska
förutsättningarna för samverkan avslutar bilagan.
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3.1 Verksamhet i samverkan
I bilagorna 1 och 2 har målgruppen, målgruppens behov och befintliga verksamheter
beskrivits. Med utgångspunkt i detta sätts nu fokus på ”Verksamhet i samverkan”. En utökad
och förbättrad samverkan är det som varaktigt kan göra skillnad.
Metod
Styrgruppens metod för att förflytta arbetet från kartläggning av målgrupp och behov till
samverkan har varit processinriktat. Med utgångspunkt i behovsanalysen har ca 25 möjliga
samverkansområden tagits fram. Dessa har sedan ”klustrats ihop” till fyra områden.





Obruten kedja
Nya vägar framåt
Arbetskraftsförsörjning
Gemensam kompetensutveckling

Samverkan som utgångspunkt
Som utgångspunkt för beskrivningarna i bilaga 3 behandlas ”Strategiska former för
samverkan”. Styrgruppen uppfattar samverkan som en förutsättning för att
överenskommelsen ska få det avtryck i verkligheten som är avsikten.
Avgränsning
Överenskommelsen tecknas mellan parterna: Region Gotland och Arbetsförmedlingen. Detta
påverkar vilka samverkansområden som pekas ut och blir föremål för samverkan.
Överenskommelsen innehåller sådant som parterna har mandat att besluta kring.
För att utvärdera överenskommelsens effekter statuerar Delegationen för unga till arbete att
resultatet ska kunna följas på såväl kommunal som nationell nivå. Arbetsförmedlingen
ansvarar för detta. Det innebär att unga som berörs av samverkan ska vara inskrivna på
Arbetsförmedlingen.
Övergripande målsättningar
Ett övergripande mål och syfte med överenskommelsen är att minska
ungdomsarbetslösheten. Genom förstärkta samverkansinsatser mellan Region Gotland och
Arbetsförmedlingen ska:
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ungdomsarbetslösheten minska med minst 15 % per år fram till och med 2018
unga med försörjningsstöd tillförsäkras en systematisk prövning mot relevanta
insatser
etableringen på arbetsmarknaden underlättas och fullföljd skolgång prioriteras
en långsiktig och systematisk kunddriven verksamhets- och kompetensutveckling
bedrivas
olikheter mellan män och kvinnors möjligheter till studier och arbete utjämnas

3
Detta ska leda till följande effekter:








ökat arbetskraftsutbud som bidrar till arbetskrafts- och kompetensförsörjningen
antalet unga med försörjningsstöd minskar
ökad anställbarhet bland unga kvinnor och män genom en högre andel som fullföljer
sin skolgång före 25 års ålder
minskade socioekonomiska kostnader samt ökad framtidstro bland unga kvinnor och
män
individuellt anpassat och sammanhållet stöd i övergången från skola till arbetsliv
stärkt egenmakt med utgångspunkt i unga kvinnor och mäns vilja att utifrån var och
ens förmåga kunna ta sig in på arbetsmarknaden
ökade kunskaper och samsyn hos samverkande parter om framgångsrika metoder
som förebygger utanförskap

Vad kostar utanförskap?
I varje årskull riskerar ca 10 % att hamna i ett långvarigt utanförskap med oförmåga eller
möjlighet att försörja sig genom eget arbete. Förutom mänskligt lidande, sociala effekter och
höga samhällskostnader, riskerar unga kvinnor och män en fördröjd eller i värsta fall
utebliven etablering på arbetsmarknaden med "utanförskapskarriär" som alternativ.
”Utanförskapets kostnader är den merkostnad som uppstår när en person på grund av
arbetslöshet, ohälsa, kriminalitet etc nyttjar samhällsservice som sjukvård, socialtjänst,
rättsväsende och arbetsförmedling samt samhällets försörjningskostnader för individen.”
(definition). Kostnaden för tidiga, förebyggande insatser är betydligt lägre än utanförskapets
slutgiltiga pris. Enligt Ingvar Nilsson, nationalekonom (se Finsam Gotlands hemsida), uppgår
kostnaderna för ett utanförskap till närmare 10 miljoner kronor per person, vilket kan
jämföras med kostnaden på ungefär 3,5 miljoner kronor, enligt Nilsson, för en ”körklar 19åring".

Framgångsfaktorer för att förebygga utanförskap och minska ungdomsarbetslösheten
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Systematiskt arbete för att hitta och stödja dem som riskerar att "halka efter" i skolan
Insatser som genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv
Tidiga, riktade och individuellt anpassade insatser
Nära kontinuerligt stöd över tid
Tid
Gott bemötande med individen i centrum
Förmedla kunskap och verktyg som underlättar val och ansvar för den enskilde
Delaktighet - låt de unga vara med och påverka
Samarbete med olika offentliga aktörer och med arbetsgivare
Samsyn mellan samarbetsparterna kring problembild och lösningar

4

Parternas syn på samverkan – begreppsdefinition

Den första punkten som ”Delegationen för unga till arbete” lyfter fram i sin instruktion för
bilaga 3 poängterar just samverkan. Samverkan är en förutsättning för att uppnå
överenskommelsens övergripande syfte och får därför ett särskilt fokus i den här bilagan.
Under kartläggningsarbetet har det blivit tydligt att många aktörer erbjuder insatser till
målgruppen. Det finns behov som idag inte tillfredsställs fullt ut och det finns
utvecklingspotential på flera områden. I en överenskommelse är det angeläget att hitta
verksamheter i samverkan som möter de kartlagda behoven. För att hitta former för en
meningsfull samverkan krävs ett ständigt pågående och systematiskt arbete. Den lokala
överenskommelsen ska bli stöd för detta.
Grunden för organiseringen av samverkan är en samsyn kring begreppet som sådant.
Styrgruppen har stannat för följande definition av begreppet samverkan. Den bygger på en
teori om samverkan som hämtats ur rapporten ”Om samverkan som strategi för hållbara
effekter” (Strategisk påverkan och lärande, ESF, Sävenstrand och Ehneström).
”Någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en
uppgift som man gemsensamt har att utföra.” (Boklund, 1995)
Definitionen ovan är övergripande och sätter fokus på process och lyfter fram att det inte
bara är arbetstid parterna bidrar med. I samma rapport kan man läsa om hur begreppet
samverkan kan brytas ner för att ytterligare tydliggöra och underlätta diskussionen och
planeringen av insatser. Gemensam planering av insatser på handläggarnivå hör till området
samarbete.
För att underlätta samarbete behövs samverkan. Samverkan utövas mellan
myndigheter/aktörer på en mer organisatorisk nivå och är till för att undanröja hinder eller
skapa goda incitament för samarbetet. Ledningarnas inställning och aktiva arbete är
avgörande för att samverkan ska utvecklas positivt.

3.2 Mål för samverkan
Med ovanstående som utgångspunkt har följande områden gemensamt av parterna
identifierats som samverkansområden.
Organisering av samverkan: Samverkan på strategisk nivå
Inom Region Gotland finns ett så kallat ”Arbetsmarknadsforum”. Det är ett
förvaltningsövergripande forum för samordning av arbetsmarknadsfrågor inom Region
Gotland. Det består av förvaltningscheferna i Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

GVN 2015-12-17
69/87

5
och Socialförvaltningen tillika med sakområdeschefer från båda förvaltningarna. Gruppen
samordnas av strategen för kompetens- och arbetsmarknadsfrågor, från Ledningskontoret.
För att lägga grunden för ett gott samarbete på handläggarnivån kommer
Arbetsmarknadsforum att en gång om året avsätta ett möte till vilket chefen för
Arbetsförmedlingen Visby samt eventuella sakområdeschefer eller handläggare inbjuds att
delta. På agendan står en systematisk genomgång av de samverkansområden som anges i
överenskommelsen. Överläggningen lägger grunden för den årliga revideringen av
överenskommelsen. Till denna övergripande genomlysning inbjuds, vid behov, även
samordnaren för Samordningsförbundet Finsam Gotland.
Delmål:

1. Överenskommet samarbete är genomlyst och förbättringsåtgärder är
konkretiserade.
2. Åtgärderna är förankrade i respektive verksamheter.

Metod:

Årligen återkommande samtal mellan Arbetsförmedlingen och Region Gotland
inom ramen för Arbetsmarknadsforum.

Resurs:

Ovan nämnda chefer för både Arbetsförmedlingen och Region Gotland deltar i
överläggningen.

Organisering av samverkan: Samverkan för kontinuitet
Den styrgrupp som arbetat fram underlaget för överenskommelsen har bestått av chefen för
Arbetsförmedlingen i Visby tillsammans med en av sektionscheferna och
verksamhetssamordnaren. Strategen för kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsfrågor
från ledningskontoret, chefen för arbetsmarknadenheten samt utbildningsledaren för
yrkesutbildning har representerat Region Gotland. Ansvaret för lokaler, mötesledning och
dokumentation kring styrgruppens möten har delats mellan parterna – en ny form av
samverkan har genom detta växt fram. Styrgruppen har för avsikt att fortsätta sin samverkan
och huvuduppgiften blir att följa upp överenskommelsen.
Delmål:

1. Överenskommelsen är uppföljd 4 gånger under 2016 och 2 gånger under
2017 respektiver 2018.

Metod:

Styrgruppen har överläggningar 4 gånger under 2016 och 2 gånger årligen
under 2017 och 2018. Syftet är att kontinuerligt följa hur överenskommelsen
syfte och mål utvecklas.

Resurs:

Nuvarande styrgrupp, som beskrivs ovan, avsätter tid och resurser för de
gemensamma diskussionerna. Ansvaret för kallelse, lokaler, mötesledning och
dokumentation alternerar mellan parterna.
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Samarbete i ett brett perspektiv
Arbetsförmedlingen i Visby har initierat en form av samarbete under namnet
”Dialoggruppen för unga”. Det är ett öppet forum där handläggare från många verksamheter
som arbetar i riktning mot överenskommelsens syfte samlas. Gruppen kan dock utökas med
t ex representanter från Polis och Kriminalvård, vilket efterfrågas i behovsanalysen. I arbetet
med bilaga 2 användes gruppen som referensgrupp och utgångspunkt för arbetet.
Efterhand som arbetet med överenskommelsen har tagit form så har Dialoggruppen för
unga fått en allt starkare position som en plattform för utveckling av samarbetet framöver.
Inom ramen för Dialoggruppen kan nya former av samarbete utvecklas samtidigt som
pågående samarbeten kan förbättras. Dialoggruppen blir också en plattform för gemensam
kompetensutveckling inom områden som lyfts fram i överenskommelsens behovsanalys.
Dialoggruppen har en bred kontaktyta med unga. Den kan därför med fördel också användas
som utgångspunkt för att skapa dialog med målgruppen.

Delmål:

1. Dialoggruppen för unga är forum för utveckling av samarbete på
handläggarnivå.
2. Dialoggruppen för unga är plattform för gemensam kompetensutveckling.
3. Dialoggruppen för unga är kontaktyta för dialog med målgruppen.

Metod:

Dialoggruppen för unga samlas under Arbetsförmedlingens ledning 4 - 6 gånger
per år. I gruppen deltar fler aktörer än de samverkande parterna. Roterande
värdskap möjliggör ökad kännedom om alla verksamheter.

Resurs:

Varje deltagande verksamhet bidrar med sin kompetens och personal. Medel
för den gemensamma kompetensutvecklingen kan komma från parterna eller
vara externa medel. Styrgruppen ansvarar för finansieringen.
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3.3 Områden för utveckling av samverkan i operativ
verksamhet
Figur 1: Visar de samarbetsområden
som kommer att beskrivas och hur
de samspelar och sätter individen i
fokus.
De två tomma bladen i figuren
symboliserar de två samverkansområden som ska tydliggöras under
2016. Presenteras nedan.
Jämställdhet, tillgänglighet och
mångfald är perspektiv som löper
genom alla områden.

I centrum för insatser står individen. En gemensam målsättning och utgångspunkt inom
överenskommelsen är den unges möjlighet att vara självstyrande i sitt liv. Det är av stor vikt
att unga som står utanför arbetsmarknaden, eller som inte riktigt har fått ett stadigvarande
fäste, får resurser och insatser som de själva efterfrågar. Önskemålet om resurser och
insatser bör i möjligaste mån komma från den unge själv. Det är viktigt att individen känner
delaktighet och kan ta eget ansvar för sina beslut; det handlar om makt över sitt liv och sin
framtid.

Obruten kedja
I bilaga 2 (Redovisning av befintlig verksamhet) framgår att det finns verksamheter som på
olika sätt arbetar med målgruppen - unga mellan 16 – 24 som varken arbetar eller studerar i särskilt fokus. Det finns också verksamheter som riktar sig till målgruppen men inom ramen
för en vidare målgrupp. Med utgångspunkt i de kartlagda behoven i bilaga 1 (Kartläggning av
målgruppen och dess behov) kan man konstatera följande behov:
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Detta är angelägna områden att förbättra för att långsiktigt och varaktigt minska ungas
arbetslöshet. Att just dessa områden pekas ut är föga förvånande då de på olika sätt och i
olika sammanhang lyfts fram som framgångsfaktorer för att underlätta ungas inträde i
studier eller arbete. Likaväl framkommer behovet av att utveckla dessa områden också i den
här kartläggningen.
Det finns flera verksamheter som framgångsrikt arbetar med punkterna ovan. Det finns
också redan väl utvecklade samarbetsformer (se bilaga 2)
En ny verksamhet riktad just till målgruppen står för dörren på Gotland.
Arbetsförmedlingens satsning på UngKomp (ESF – projekt) i samarbete med Region Gotland
startar i början av 2016. UngKomp bedrivs i projektform och avsikten är att under
projekttiden hitta former för implementering.
Syftet är att utveckla samarbetet med Region Gotland och sänka arbetslösheten bland unga,
16-24 år. Genom samlokalisering och med ett multikompetent team förstärks samarbetet
mellan Arbetsförmedlingen och Region Gotland. Ett av projektens mål är att påverka
ordinarie verksamheters arbete med arbetslösa unga kvinnor och män. UngKomp innebär
att både Arbetsförmedlingens och Region Gotlands verktygslådor tas tillvara. Det handlar
huvudsakligen om att använda befintliga resurser på ett mer ändamålsenligt sätt. I
konceptet har tre framgångsfaktorer identifierats för att stödja ungas övergång till arbete
och studier ur ett holistiskt perspektiv:




Nära samarbete och samlokalisering i multikompetenta team, med personal från
Arbetsförmedling och kommun
Anpassat bemötande och förhållningssätt
Ökad flexibilitet och tillgänglighet

UngKomp – teamets resurser ska samlokaliseras och arbeta tillsammans med deltagaren i
fokus. UngKomp ska dessutom erbjuda en öppen och tillgänglig mötesplats för ungdomar. I
uppdraget ligger också att i arbetet med ungdomarna aktivera andra nätverk efter behov.
UngKomp är under utveckling på Gotland. Nu finns tillfället att än mer utveckla arbetsformer
som möter ovan nämna kritiska utvecklingsområden och därmed bidra till just en obruten
kedja.

Figuren 2: Visar på
områden där olika
verksamheter kan
möta och komplettera
varandra.
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Kort beskrivning av de olika verksamheterna i kedjan…
Steget: Samordningen av praktikplatser för arbetssökande (18 – 64 år) inom Region Gotlands
egna förvaltningar, på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
Ungdomskraft: Utgår från det kommunala aktivitetsansvaret. Målgruppen är ungdomar
mellan 16 – 20 år som varken studerar eller arbetar. Ungdomskraft jobbar utifrån två
huvudinriktningar;
Uppsökande verksamhet och kartläggning vid behov. Motivationsarbete med mål att
ungdomen i första hand ska återgå till studier och i andra hand riktas åtgärderna mot arbete.
Samarbetar med gymnasieskolan. Samarbetet kan bestå av kompetensutveckling,
erfarenhetsutbyte, metodutveckling och samarbete kring ungdomar som är på väg in eller ut
ur gymnasieskolans och Ungdomskrafts verksamheter.

Jobbsam: Kortaste vägen mot arbete eller studier för individen – och nära och tydlig
flerpartssamverkan för Finsams parter. Målgruppen är gotlänningar, 16-64 år, som är i behov
av stöd från minst två av Finsams parter för att nå målet egen försörjning genom arbete eller
studier. Metoden är arbetslivsinriktad rehabilitering.
De samverkande aktörerna inom JobbSam är samlokaliserade. JobbSams deltagare kommer
vid ”lokalkontoret” alltid att möta samma personer vilket underlättar att få snabba
besked/beslut i enskilda frågor.
Arbetsförmedlingen/Socialtjänsten: 1. Månatliga handläggarmöten för uppföljning på
individnivå. 2. Samarbete för att underlätta anställningar för personer med
funktionsnedsättningar och i behov av försörjningsstöd.
Arbetsförmedlingen/Gymnasiesärskolan: Kontinuerliga överlämningar mellan
Gymnasiesärskolan och Arbetsförmedling/Daglig verksamhet.
Arbetsförmedlingen/LSS /Försäkringskassan: Strukturerade möten för att underlätta
övergången från skola till arbete för personer med särskilda behov samt tydliggöra där det
finns behov av daglig verksamhet.
Individuella programmet (IM): För elever i 18 – 19 års åldern som inte är studiemotiverade
och som har diagnostiserad funktionsnedsättning kan Arbetsförmedlingens insatser vara ett
alternativ. Introduktionsprogrammets och Arbetsförmedlingens handläggare och specialister
samlar sina resurser kring ett tiotal ärenden. Skolan bidrar med en skriftlig dokumentation.
Utifrån överlämningen utser Arbetsförmedlingen handläggare och bokar tid med eleven och
ibland också vårdnadshavare. Vid behov deltar skolan studie- och yrkesvägledare vid mötet.

Effektmål: Ingen ungdom ska ”falla mellan stolarna”.
Delmål: UngKomp är etablerat som ett multikompetent och samlokaliserat team. 200
ungdomar har under 2016 fått en handlingsplan.
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Metod: Ung Komp fungerar som en arena för utvecklad samverkan mellan olika
verksamheter/aktörer och en öppen lättillgänglig mötesplats för målgruppen.
Resurs: Arbetsförmedlingen bemannar UngKomp och ansvarar för de gemensamma
lokalerna enligt de förutsättningar som finns för projektet. Region Gotland bidrar med 50 %
studie- och yrkesvägledartjänst (delad med Ungdomskraft) och med 50 % tjänst från
praktiksamordningen (delad med Steget).

Nya vägar framåt
Varje ung människa har sina egna förutsättningar. Många passar in i det system som vårt
samhälle erbjuder för att utveckla kunskaper och komma i arbete. Alla gör dock inte det och
behöver mötas utifrån sina behov och önskemål. Därför är det angeläget att de gängse
systemen kompletteras på ett sådant sätt att varje ung människa kan hitta sin väg framåt i
livet. Samtidigt är det angeläget att hitta flexibla former för kompletterande utbildning så att
arbetsmarknadens kompetensbehov kan tillfredsställas.
Trainee
Traineejobb är en möjlighet för unga kvinnor och män mellan 20 – 24 år med fullständig
gymnasieexamen eller slutbetyg, att kombinera yrkesutbildning med ett arbete på deltid för
att få formell kompetens inom det yrke där det finns efterfrågan på arbetskraft. Insatsen
riktar sig mot yrken inom den offentliga sektorn inom områdena hälso-sjukvård,
äldreomsorg och utbildning samt bristyrken inom den privata sektorn. Traineejobb är en
anställning som kombineras med reguljär yrkesutbildning och kan pågå max ett år.
Effektmål: Bättre matchning på arbetsmarknaden och fler i arbete.
Delmål: 20 unga kvinnor och män är i traineejobb, inom Region Gotlands egna förvaltningar,
under 2016 (50 % studier och 50 % arbete). Andelen ungdomar med Traineejobb ska under
2017 öka med 20 % och sedan ytterligare 20 % 2018.
Metod: Traineejobben planeras, genomförs och utvärderas i samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningens (Resursteamet) och Kompetenscentrum Gotland
(Arbetsmarknadsenheten, Kommunala vuxenutbildningen och studie- och yrkesvägledare).
Gemensamt tar parterna ansvar för kartläggningssamtal, individuella planer, snabb
matchning, vägledning med motiverande samtal, utbildning, anställning, uppföljning och
stöd.
Resurs: Regionen bidrar med studie- och yrkesvägledare och samordnare för utbildning och
anställning med motsvarande 0,50 % tjänst. Arbetsförmedlingen bidrar med 0,50 % tjänst.
Utbildningskontrakt
Utbildningskontrakten syftar till att unga kvinnor och män mellan 20 och 24 år utan
fullständig gymnasieutbildning, ska påbörja eller återgå till studier med målsättningen att få
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en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Utbildningskontraktet är en
överenskommelse om att en ung kvinna eller man ska studera inom kommunal
vuxenutbildning eller folkhögskola med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning.
Utbildningskontraktet ingår av tre parter:




den lokala Arbetsförmedlingen
kommunen
berörd deltagare

Studier kan bedrivas på deltid och då kombineras med arbete, praktik eller annan lämplig
arbetsmarknadspolitisk insats som stöder och motiverar deltagaren att påbörja och
genomföra sina studier. Arbetsförmedlingen på Gotland uppger att ca 200 unga kvinnor eller
män kan omfattas av detta. Av dessa har ca 90 en registrerad funktionsnedsättning, vilket
innebär att det kan behövas betydande insatser för att få dessa att delta i både studier,
praktik och anställning. Inom ramen för samarbetet ska nya sätt att nå de unga kvinnor eller
män som man idag inte har kontakt med utarbetas, en grupp som för närvarande omfattar
ca 100 personer.
Effektmål: Fler unga män och kvinnor får gymnasiekompetens och förstärker därmed sin
position på arbetsmarknaden.
Delmål: Minst 20 personer ur målgruppen ingår, under åren 2016, 2017 och 2018, ett
utbildningskontrakt och bereds praktik/anställning inom Region Gotlands förvaltningar.
Metod: Kontrakten ska bestå av 50 % utbildning och 50 % praktik/anställning, alternativt 100
% utbildning. Alla i målgruppen kallas av Arbetsförmedlingen till en första informationsträff,
senare kallas de som visat intresse för att ingå i ett kontrakt till ytterligare en träff, därefter
följer ett kartläggningssamtal med resurser från Arbetsförmedlingen och Kompetenscentrum
Gotland. En individuell plan arbetas fram och deltagaren skriv in vid den kommunala
vuxenutbildningen. Arbetsförmedlingen ansvarar för att utbildningskontraktet upprättas.
Deltagare som har lång väg kvar till en gymnasieexamen erbjuds att delta i en 10-veckor lång
orienteringskurs som anordnas av Kompetenscentrum vid 2 – 4 tillfällen per år. I den ingår
en stor del praktik med siktet inställt på anställning. Arbetsmarknadsenheten ansvarar för
praktik placeringen.
Resurs: Finansiering av orienteringskursen täcks av ersättningen för praktiken, som
genomförs inom ramen för orienteringskursen, och går direkt till arbetsmarknadsenheten.
Kompetenscentrum Gotland avsätter 1.5 % tjänst för praktiksamordning, studieplanering
och genomförande av utbildning och Arbetsförmedlingen avsätter 1.0 % tjänst.

Arbetskraftsförsörjning genom ökad kunskap hos individen
Unga utgör framtidens arbetskraft. Att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar
ökar deras möjligheter att välja vägar som leder till jobb. Att erbjuda arenor där unga får
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möta arbetsgivare och öka sin förståelse för framtida kompetensbehov bidrar både till ökade
valmöjligheter för unga och en större matchning på arbetsmarknaden.
Det finns en rad pågående aktivitet som syftar till detta. Några exempel är:








Framtidståget – arbetsmarknadsinformation till klass 9
Framtid Gotland – studie- och yrkesmässa för klass 8 och 9
Praktik i olika former – inom skola och Arbetsförmedlingens insatser
Unga Jobb – mässa för möte mellan arbetsgivare och arbetsökande
Studie- och yrkesvägledning på individ och gruppnivå
Studiemässa för arbetssökande unga – information om studievägar
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser – kompetenshöjande insats

Effektmål: Individens möjlighet att styra över sin framtid ökar.
Delmål: Alla unga får den information/kunskap de behöver för att göra väl underbyggda
studie- och yrkesval.
Metod: Utveckla redan befintliga aktiviteter och addera nya metoder så som systematisk
studie- och yrkesvägledning genom skolans alla nivåer samt utbildning av pedagoger
(Skolverkets utbildningssatsning i samverkan med Arbetsförmedlingen). Kunskapen ska
förmedlas med hänsyn till individens behov.
Resurs: Skolan, den samlade studie- och yrkesvägledningen och Arbetsförmedlingen.

Gemensam kompetensutveckling
Samarbete handlar ofta om att gemensamt ta ansvar för och lösa en uppgift. En av
förutsättningarna för att lyckas med uppdraget är att ha samsyn kring mål och metod.
Samsyn kan skapas med hjälp av gemensam kompetensutveckling. De samverkande
parterna har att tillsammans långsiktigt och varaktigt minska arbetslösheten bland unga.
Flera olika kompetenser behövs för att nå målet. Nedan följer exempel på områden för
gemensam kompetensutveckling:










GVN 2015-12-17
77/87

Tillgänglighet
Jämställdhet
Intersektionalitetsbegreppet bearbetas …
Mångfald
Förtroendefullt samarbete
Bemötande/förhållningssätt
Kartläggningsmetodik
Motiverande samtal
Forskning
Ungdomsdialog
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Effektmål: Samsyn och ökat samarbete för att bättre och gemensamt stötta ungdomar i
utanförskap.
Delmål:
2016 erbjuds utbildningsinsats kring förtroendefullt samarbete samt kring
mångfaldsbegreppet.
2017 erbjuds utbildning kring bemötande/förhållningssätt och i motiverande samtal.
2018 erbjuds utbildning kring jämställdhet.
Metod: Den gemensamma kompetensutvecklingen genomförs med Dialoggruppen för Unga
som plattform. Polis, kriminalvård med flera inbjuds att delta. Ansvaret fördelas mellan de
samverkande parterna.
Resurs: Utbildningssatsningen finansieras med projektmedel, annan stödform eller så nyttjas
befintlig kompetens inom verksamheterna.

Samverkansområden att utveckla
Nyanlända
Inom ramen för GIN – Gotlands integrationsnätverk samverkar Länsstyrelsen, Region
Gotland och Arbetsförmedlingen. Med utgångspunkt i de strategier och planer som finns
uppgjorda (Förstudie för ökat flyktingmottagnade, RS 2014/148) kan en särskild satsning på
målgruppen unga nyanlända arbetas fram. Detta kan göras inom ordinarie verksamhet hos
samtliga aktörer men också genom att anlägga ett särskilt ungdomsperspektiv i nya
verksamheter.
Det finns ett generellt behov av att arbeta fram en än mer systematiserad samverkan som
rör nyanlända. Målet är att få en ökad samverkan på strategisk nivå mellan
Integrationsenheten, Sfi, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Hälso- och sjukvården,
skola, barnomsorg, Försäkringskassan och Skatteverket. Till denna grupp kan sedan andra
viktiga aktörer bjudas in vid behov, t ex arbetsgivare, kompletterande aktörer, Campus
Gotland och ideella organisationer.
På verksamhetsnivå finns en planering för ökad samverkan för att få olika insatser att kroka i
varandra (t ex Korta vägen – Campus Gotland, Yrkessvenska – Folkuniversitetet och Sfi –
SPRAO (Språkintroduktion och arbetslivsorientering, Kompetenscentrum Gotland) och
komplettera varandra utifrån individens behov. Insatsernas art ska vara transparenta för
individen för att ökad möjligheten att själv uppleva sig som styrande i sitt liv.
Ett särskilt ungdomsperspektiv skulle t ex kunna anläggas på ESF – projektet ”Språkpraktik i
omsorgen”.
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Region Gotland (arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten) har i samverkan med
Arbetsförmedlingen ansökt om ett ESF-projekt med titeln ”Språkpraktik i omsorgen”.
Projektidén som ansökan till ESF baseras på går kortfattat ut på att, personer med utländsk
bakgrund och med svenska som andraspråk, via Arbetsförmedlingen erbjuds praktik inom
vissa av socialtjänstens verksamheter. Projektdeltagarna får handledning med språket i
fokus. Strukturfondspartnerskapet för Småland och öarna fattar beslut om prioritering och
eventuellt bifall den 7 – 8 december 2015. Därefter kan arbetet ta konkret form.
Utvidgad samverkan
Den här överenskommelsen fokuserar på samverkan/samarbete mellan Arbetsförmedlingen
och Region Gotland. Den täcker dock inte alla tänkbara områden för samverkan. Därför ska
ett utvecklingsarbete med syfte att utvidga och tydliggöra fler samverkansområden
genomföras under 2016.
Region Gotland har särskilt goda förutsättningar för utvidgad samverkan då hälso- och
sjukvården ryms inom organisationen liksom Gotlands Folkhögskola.

Varaktighet och revidering
Överenskommelsen mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen Gotland strävar efter
långsiktighet och varaktighet. Den tecknas för en period om tre år. Samtidigt är det
angeläget att det blir ett levande dokument och ska därför kunna revideras årligen. En sådan
revidering är inbyggd i ”Strategiska former för samverkan” som beskrivs ovan. Underlaget
för eventuell revidering kommer på det sättet att arbetas fram på ett systematiskt sätt och
ta hänsyn till såväl strategiska och operativa perspektiv som målgruppens synpunkter.
I samband med att överenskommelsen revideras ska särskilt fokus sättas på hur
jämställdheten påverkats av arbetet.

Dokumentation och uppföljning
Dokumentation och uppföljning är i huvudsak en uppgift för Arbetsförmedlingen. Region
Gotland (Kompetenscentrum) kommer att ta ansvar för att bidra med adekvat information
med stöd av anvisade administrativa stödsystem. Detta påbörjas så snart överenskommelsen
är tecknad, tillgången till webbstödet är klart och systemet är introducerat.

Jämställdhets- och tillgänglighetsstrategi
Båda perspektiven ska genomsyra hela arbetet inom ramen för överenskommelsen. Detta
ska ske genom en kontinuerlig och systematisk dialog kring frågorna. Huruvida en särskild
metod ska användas utreds under våren 2016.

Kommunikationsstrategi
En kommunikationsstrategi ska ange en långsiktig inriktning för hur syfte och mål med den
lokala överenskommelsen ska beskrivas och spridas. Den ska också ange vilka intressenter
som ska vara mottagare och vilka kanaler som ska användas för kommunikationen. Strategin
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ska bidra till att överenskommelsen når sitt syfte och ska bidra till att ge en samlad bild av
arbetet för att långsiktigt och varaktigt minska arbetslösheten bland unga. Under 2016 ska
en kommunikationsstrategi utarbetas i samarbete mellan Region Gotland och
Arbetsförmedlingen.
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Budget för samverkan
Överenskommelsen kan verkställas inom ramen för ordinarie verksamhet och budget. Den
utgångspunkten säkerställer att det som överenskommits kan genomföras även om det
måste ske på lång sikt. Samtidigt är parterna eniga om att genomförandet kan bli avsevärt
mer sammanhållet, effektivt och kraftfullt om en samordnare kan anställas under de första 3
åren.
Därför beskrivs de ekonomiska förutsättningarna längs två spår: Samverkan utan, respektive
med externa medel. Planen gäller för tre år i båda fallen.
Samverkan inom ramen för ordinarie verksamhet:
Genomförande/administration av utbildningskontrakt
(inklusive inledande orienteringskurs):
1.5 % tjänst under 3 år (Region Gotland)
1.0 % tjänst under 3 år (Arbetsförmedlingen)
Genomförande/administration av Traineejobb:
0.5 % tjänst under 3 år (Region Gotland)
0.5 % tjänst under 3 år (Arbetsförmedlingen)
UngKomp
Region Gotlands bidrag till Arbetsförmedlingens satsning
på projektet UngKomp:
0.50 tjänst x 2 (studie- och yrkesvägledare och praktiksamordnare)
under 3 år

2 475 000 kr
1 650 000 kr

825 000 kr
825 000 kr

1 650 000 kr

Ansökan om statliga medel:
Region Gotland ansöker om statliga medel våren 2016
(under förutsättning att kommande utlysning medger detta)
för en samordnare med uppgift att sammanhållet och effektivt
verkställa arbetet som beskrivs i Handlingsplanen (bilaga 3).
1.0 % tjänst x 3 år
Statliga medel söks också för att genomföra gemensam
kompetensutveckling (bilaga 3)
Föreläsararvoden (ink resor och logi) för tio ämnesområden under 3 år
Statliga medel söks också för en satsning på dialog med målgruppen,
främst under 2016 och 2018
Region Gotland har för avsikt att för 2016 – 2018
ansöka om statliga medel motsvarande:
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180 000 kr

24 000 kr

1 854 000 kr
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Ärendenr GVN 2015/87

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-12-03

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning av kvalitetsrapport 1 - resultatuppföljning
för gymnasieskolan
Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat att det
nuvarande systematiska kvalitetsarbetet ska kompletteras med en dialog mellan
nämndens ledamöter och rektorer/verksamhetschefer. Gången är den att
nämnden får en skriftlig rapport som också redovisas på ett
nämndsammanträde. Nämnledamötena värderar inför nästa sammanträde den
redovisning de fått och vilka frågor de vill ta upp med företrädare för
verksamheten som bjuds in till sammanträdet. Syftet är att få till stånd en
dialog mellan politiker och verksamhetschefer. Dialogen kan utmynna i
politiska prioriteringar och uppdrag till utbildningschefen.
Uppföljning kvalitetsrapport 1 gymnasieskolan

Frågor från arbetsutskottet
a) Vilka förklaringar kan man se till varför pojkarnas resultat försämras i
förhållande till flickornas och vad gör skolan för att särskilt förbättra pojkarnas
resultat? Vilka förbättringsområden finns?

b) Trots att andelen elever med gymnasieexamen ökat är det fortfarande 17
procent som saknar examen. Vad gör skolan idag för att fler ska få sin examen
och vilka ytterligare åtgärder skulle kunna vidtas?
c) Andelen elever på yrkesprogrammen som väljer att skaffa sig
högskolebehörighet är låg. Hur arbetar skolan för att möjliggöra för elever på
yrkesprogrammen att inom utbildningen läsa de kurser som ger
högskolebehörighet? Hur kommuniceras möjligheten till elever och föräldrar?
d) Vilka stödinsatser har skolan för elever som riskerar att inte fått ett godkänt
betyg i en eller flera kurser? Vilka möjligheter har en elev att i efterhand få
extra stöd och möjlighet klara kursen?
Sammanställt av

Alf Nilsson
Utbildningschef
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Handlingstyp Månadsrapport
Datum 13 november 2015

Ekonomiskt läge, avser perioden januari-oktober
Prognosen för helåret 2015 redovisar ett positivt resultat på 1 700 tkr. Det är en försämring
jämfört med september månad där prognosen var 4 470 tkr. Försämringen har sin grund i att
utredningen om fördelningen av schablonersättningen mellan nämnderna är klar och
effektuerad. I övrigt är det marginella resultatförändringar vid de olika resultatenheterna, se
bilaga.
Tabellerna redovisar perioden januari-oktober per år samt prognosen för året och bokslutet
år 2014.
Resultatrapport per den 31 oktober 2015
Budget
Intäkter

Prognos

Resultat

-164 349

-161 618

-2 732

-3 500

142 257

145 261

-3 004

-3 500

50 767

50 972

-205

-100

210 091

194 306

15 785

8 800

238 765

228 922

9 844

1 700

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

Resultatrapport per den 31 oktober 2014
Budget
Intäkter

-163 491

-8 122

3 653

140 322

147 684

-7 362

-9 000

56 265

55 818

447

-71

219 401

204 506

14 895

5 037

244 375

244 517

-142

-382

Lokalkostnader
Övriga kostnader
*

Bokslut*

Resultat

-171 613

Personalkostnader

Summa

Utfall

Bokslut exklusive semesterlöneskuld

Nettokostnaden har för perioden minskat i jämförelse med föregående år. Den totala
kostnaden (brutto) har minskat med 17 450 tkr. Om hänsyn tas till de
organisationsförändringar1 som genomförts under åren och kostnaden justeras enligt detta så
har kostnaden (brutto) minskat med 6 200 tkr. Positivt är att den minskade nettokostnaden
för oktober månad blivit bättre i en jämförelse med september månad, förbättras med 1 900
tkr.
Personaluppföljning
Personalkostnaden har för perioden minskat med 2 400 tkr, vilket troligen kan hänföras till
en fortsatt avvecklingsprocess inom Wisbygymnasiet. Förvaltningen, liksom regionen som
helhet, har en ökad sjukfrånvaro. Bilden från chefskåren är att ökningen inte är tydlig på
verksamhetsnivå i form av ett ökat antal längre sjukskrivningar. En tolkning av detta är att
det är den kortare sjukfrånvaron som ökar.
1
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Region Gotland

Regionen har som helhet en situation där antalet medarbetare blir färre men
personalkostnaden ökar. Uppdrag har getts till förvaltningarna att anlysera
personalkostnadsutvecklingen och se om förklaring kan hittas. För GVN:s
verksamhetsområden kan detta översättas med Skolverkets ”karriärstjänster” det vill säga ett
system med förstelärare och lektorer. I dagsläget finns det 11 förstelärare och en lektor till en
merkostnad om cirka 950 tkr. Kostnaden för ”karriärstjänster” täcks utav återsökta
statsbidrag.

Ekonomiskt läge, avser perioden januari-september
Prognosen för helåret 2015 redovisar ett positivt resultat på 4 470 tkr. Det är en försämring
jämfört med delårsrapport 2 där prognosen var 7 240 tkr. Folkhögskolan redovisar en positiv
prognos på 200 tkr. Kompetenscentrum Gotland håller sin positiva prognos på 4 400 tkr.
Gymnasieskolorna försämrar sin prognos från minus 3 750 tkr till minus 5 020 tkr,
anledningen till den försämrade prognosen för gymnasieskolorna är förändringar i
elevvolymer utifrån den senaste prognosen samt lönekostnader som inte var medräknade vid
förra prognosen. Den interkommunala ersättningen och ersättningar till fristående
gymnasieskolor i den egna kommunen redovisar en fortsatt negativ prognos på 1 270 tkr.
Resursfördelningen redovisar en försämrad prognos från 6 300 tkr till 4 700 tkr.
Försämringen beror dels på att det inkommit en gemensam ansökan från Donnergymnasiet
AB och Guteskolan AB om ersättning för underskott vid Region Gotlands gymnasieskolor
för budgetåren 2010-2011, en första bedömning är att det motsvarar cirka 1 300 tkr
(ansökan-ärendet kommer att hanteras vid GVN 17 december). En justering av elevvolymer
vid språkintroduktion (Wisbygymnasiet norr) har gjorts för perioden juli till augusti
motsvarande 300 tkr.
En utredning pågår om de intäkter (schablonersättning) som inkommer till
integrationsenheten och hur de skall fördelas mellan olika nämnder. I dagsläget är det svårt
att uppskatta hur mycket resultatet av utredningen kommer att påverka prognosen, klart är
dock att det blir en påverkan men inte med hur mycket?
Tabellerna redovisar perioden januari-september per år samt prognosen för året och
bokslutet år 2014.
Resultatrapport per den 30 sept 2015, tkr
Budget
Intäkter

Resultat

Prognos

-144 401

-3 520

1 145

128 036

131 429

-3 393

-4 500

45 692

46 034

-342

-100

189 096

173 540

15 555

7 925

214 902

206 602

8 300

4 470

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Utfall

-147 921

Resultatrapport per den 30 sept 2014, tkr
Budget
Intäkter

Bokslut*

-144 375

-10 083

3 653

126 294

132 667

-6 373

-9 000

50 640

50 377

263

-71

197 476

181 609

15 867

5 037

219 952

220 278

-326

-382

Lokalkostnader
Övriga kostnader
*

Resultat

-154 458

Personalkostnader

Summa

Utfall

Bokslut exklusive semesterlöneskuld

Centralt framtagen säkerställd personalstatistik finns inte tillgänglig för analys.
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Region Gotland

Ekonomiskt läge, avser perioden januari-juli
Prognosen för helåret 2015 har ett positivt resultat på 1 400 tkr. Det finns ingen händelse
eller tecken på att sommarmånadernas utfall förändrar prognosen. Resultatmässigt ligger
GVN bättre till i år jämfört med samma period förra året. Det som framöver kan förändra
prognosen är bland annat effekter av ett ökat mottagande av elever till språkintroduktion,
ökat anslag av statsbidrag till vuxenutbildning samt ett ökat antal elever på fristående
gymnasieskola i den egna kommunen.

Ekonomiskt läge, avser perioden januari-maj
Prognosen för helåret 2015 är ett positivt resultat på 1 400 tkr. Efter genomgång med
samtliga resultatenheter finns det inga tecken på att prognosen förändras. Verksamheterna
följer de åtgärder som fastställts i ”Åtgärdspaket 2015”, egentliga effekter kan tidigast ses i
september-oktober månad mycket på grund av GVN:s verksamheter med ferielediga lärare
och elever i juni-augusti.

Ekonomiskt läge, avser perioden januari-april
Prognosen för helåret 2015 är ett positivt resultat på 1 400 tkr. Gymnasieskolorna förbättrar
sin prognos med 600 tkr och redovisar ett samlat underskott på 4,6 miljoner kronor.
Kompetenscentrum Gotland (KCG) redovisar ett positivt resultat på 400 tkr.
Gymnasieskolornas underskott balanseras av GVN:s buffert och resursfördelningen som i
dagsläget redovisar ett överskott.
Flyktingmottagningen vid KCG är exkluderad i prognosen och redovisar för perioden ett
överskott. Prognosarbetet för flyktingmottagningen är komplicerat och att i dagsläget sätta
en prognos är svårbestämt, när det gäller att kartlägga vilka intäkter som inkommer och vilka
kostnader som är förknippade med dem. För att få en bättre ordning och kontroll på detta
pågår ett arbete med att inrätta en flyktingmodul i systemverktyget Procapita.

Ekonomiskt läge, avser perioden januari-mars
Prognosen för helåret 2015 är ett positivt resultat på 400 tkr. 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.

Ekonomiskt läge, avser perioden januari-februari
Prognosen för helåret 2015 är ett nollresultat. Månadsuppföljning och avstämning med
respektive skolområde och enhet har genomförts. Gymnasieskolorna visar på ett underskott
om cirka 2 500- 3 000 tkr och övriga enheter visar på balans. Att GVN trots detta gör ett
nollresultat är att gymnasieskolornas underskott balanseras av GVN:s buffert och
resursfördelningen redovisar i dagsläget ett överskott.
Jimmy Söderström
Ekonomichef
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Bilaga

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per avdelning och skolform, tkr
År 2015
DELÅR 1
400

APRIL
1 400

MAJ
1 400

1 550

1 950

1 950

5 960

6 060

2 360

0

0

0

0

0

0

1 550

1 550

1 550

1 460

1 460

1 460

Kompetenscentrum Gotland

0

400

400

4 400

4 400

700

Folkhögskolan

0

0

0

100

200

200

GYMNASIESKOLOR

-1 150

-550

-550

1 280

-1 590

-660

Antagning, interkom. ers.

-1 300

-1 300

-1 300

-1 270

-1 270

-800

Inack- och reseersättning

0

0

0

0

0

0

Wisbygymnasiet norr

-3 500

-3 500

-3 500

-2 950

-3 500

-3 200

Wisbygymnasiet söder

-1 700

-1 100

-1 100

-800

-1 520

-1 250

Resursfördelning

5 350

5 350

5 350

6 300

4 700

4 590

TOTALT
AVD OCH SKOLFORMER
Ordförande
Stab

Not

Exkluderar semesterlöneskuldförändring
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DELÅR 2 SEPT
7 240
4 470

OKT
1 700

