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1. Verksamhet och resurser för 2022 – 2024
1.1. Sammanfattande bedömning av balansen mellan uppdrag, mål och
resurser

Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga
reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar på
vuxenutbildningar och folkhögskola, dels om omfattande reformer inom gymnasieskolan
och vuxenutbildningen, men även förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken
och dess påverkan på kommuner och Arbetsförmedlingen. Dessutom pågår
utvecklingsarbeten med att förbättra samverkan mellan förvaltningar inom Region Gotland
samt andra aktörer för att fler gotlänningar ska komma i arbete eller studier
Andra avgörande utmaningar är hur nämnden ska kunna hantera de demografiska
förändringarna med fler elever samtidigt med färre medborgare i arbetsför ålder och ett
mer ansträngt ekonomiskt läge för Region Gotland.
För att lösa utmaningarna med att dels möta behoven av att försörja det gotländska
näringslivet med kompetens och behoven av att ge fler gotlänningar utbildning och
sysselsättning krävs en fortsatt utveckling av samverkan mellan nämnder, förvaltningar
samt externa aktörer.
Under 2020 har statsbidragen minskat med 3,2 miljoner kronor. Statsbidragen är en
betydande del av nämndens omslutning, närmare 20 procent av omslutningen täcks av
statsbidrag. En ökad riktad statlig resurstilldelning medför på längre sikt ett ökat beroende
av riktade statsbidrag.
Sammanfattningsvis antas uppdragen för nämnden öka då dels utmaningarna till att matcha
arbetssökande med arbetsmarknadens behov av kompetens ökar liksom de statsbidrag som
ska stärka dessa verksamheter, dels att etablering av nyanlända gotlänningar fortsatt
kommer att vara en utmaning vilket även innebär utvecklingsbehov inom gymnasieskolan,
vuxenutbildningen och folkhögskolan.
1.2. Mål och resurser utifrån resultat 2020
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Nämndens resultat för budgetåret 2020 blev negativt på 2,6 miljoner kronor. Nämndens
samlade negativa resultat på 2,6 miljoner kronor förklaras bland annat av att obalans fanns i
resursfördelningen (rörliga flöden - elevvolymer) som varit underfinansierad under året och
som härrör från att förväntade ersättningar från Migrationsverket avseende nyanlända
elever och elever i asyl inte hade inkommit i den utsträckning som det budgetmässigt hade
planerats för.
I samband med delårsrapport 1 beslutade nämnden att förvaltningen fick i uppdrag att
inkomma med åtgärder och konsekvensbeskrivning med syftet att reducera underskottet
hos verksamheterna. Beslutet hade sin grund i att när prognoserna var inlämnade för
verksamheterna vid delårsrapport 1 visade den samlade årsprognosen för verksamheterna
på en negativ avvikelse motsvarande 13,1 miljoner kronor.
Verksamheterna hade under 2020 svårigheter att få ut full effekt av besparingsuppdraget i
kombination med pandemin. Av regionfullmäktige fastställd besparing – effektivisering var
beloppet på fem miljoner kronor.
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Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att nämnden i hög utsträckning bidrar till
måluppfyllelse beskrivna i koncernstyrkortet.
På Gotland var andelen av gymnasieeleverna som tog examen inom 4 år (kommunala
skolor) 74,6 procent 2020, vilket är en ökning med 6,4 procent 2019. I jämförelse med
liknande kommuner (73,2 procent) ligger Gotland bättre. Jämfört med riket ligger Gotland
ännu bättre till (69,9 procent). Det innebär att den kommunala gymnasieskolan tillhör de 25
procent främsta i riket. Skillnaden mellan könen fortsätter dock att öka. Skillnaden år 2019
var 9,2 procentenheter och 2020 var skillnaden 13 procentenheter, vilket innebär en ökning
i skillnaden mellan män och kvinnor på 3,8 procentenheter där kvinnorna är de som tar
examen i högre utsträckning än män.
Antalet ungdomar 16–20 år inom det kommunala aktivitetsansvaret har ökat under 2020 till
412 personer, varav 181 var kvinnor/flickor och 231 män/pojkar. Andel kvinnor/flickor
har ökat sedan tidigare år. Ökningen bedöms på att flera unga upplever svårigheter med
distansstudier samt att det finns svårigheter att hitta sysselsättning om man ej studerar.
Fortsatt förebyggande arbete i samverkan behövs för att minska andelen unga som varken
arbetar eller studerar.
Utvecklingen av minskade statsbidrag från Migrationsverket i kombination med statsbidrag
från Skolverket påverkar nämndens nettokostnadsutveckling som för perioden 2019 till
2020 har ökat med två procent motsvarande 6,3 miljoner kronor.
1.3. Omvärldsanalys och bedömning av verksamhet och ekonomi 2021

Den samlade utbildnings- och arbetslivsförvaltningen förmåga att leva upp till de
förväntningarna är goda, då vi kan se att resultaten i våra verksamheter håller sig på en hög
nivå.
Region Gotland står dock inför betydande utmaningar beroende på de demografiska
förändringarna med fler barn och elever samt färre medborgare i arbetsför ålder.
Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna under åren som kommer och
får mycket stor påverkan på hur vi kan säkra likvärdigheten för barn och elever över hela
ön. Det kommer att krävas många typer av åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga. En
del i detta är vikten av att Region Gotland fortsätter ha en balans i lönebilden och fortsätter
utveckla attraktivare arbetsplatser för att så väl behålla befintlig personal som att kunna
nyrekrytera.
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Statliga reformer och riktade satsningar genom till exempel statsbidrag påverkar i stora
delar det utvecklingsarbete som genomförs inom nämndens verksamhetsområde och en del
av inriktningen framåt.
Nämndens verksamheter spelar en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som
nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke, vägledning till utbildning och
arbete samt kompetensförsörjningen till arbetslivet. Detta har blivit än mer tydligt under ett
år med pandemi.
Utbildning är en allt viktigare del i arbetsmarknadspolitiken. Vuxenutbildningen har och
kommer fortsätta att ha en betydande roll med att erbjuda olika former och nivåer av
utbildning, men även ge möjlighet till kompetensväxling och kompetenshöjande insatser.
Vuxenutbildningens uppdrag har under 2020 utökats med Komvux som särskild utbildning
(tidigare Särvux/Lärvux).
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Trots att arbetslösheten är förhållandevis låg på Gotland så finns det personer som står
långt från arbetsmarknaden. Samtidigt saknar Gotlands företag och arbetsgivare i hög
utsträckning den kompetens de behöver i sina verksamheter. Olika arbetsmarknadsinsatser
som till exempel vuxenutbildningar och särskilt riktade insatser mot arbete är därför viktiga
komponenter i detta. Till det kommer att flera yrkesgrupper inom vår förvaltning är
bristyrken i hela landet och arbetet med att attrahera till dessa yrkesval och flytt till Gotland
är fortsatt viktigt.
En utmaning framåt är etablering, meningsfullt arbete - studier och att skapa delaktighet
för våra nya medborgare, både kvinnor och män, i vårt gotländska samhälle. Särskilt
behöver nyanlända kvinnors situation uppmärksammas och där spelar förskolan en stor
roll. Med fler barn till nyanlända i förskolan ökar kvinnornas möjlighet att välja studier och
arbete samt barnens fortsatta möjligheter att lyckas i skolan. Ett lyckats samarbete mellan
Arbetsförmedlingen, socialnämnden (SON) och GVN är Vuxkomp, som stärker och
vägleder individer med försörjningsstöd mot arbete eller studier för att nå eller närma sig
egenförsörjning. Målet är att minska tiden vilken man är beroende av försörjningsstöd och
att individen skall få en gemensam planering med aktörerna. Arbetet utvärderades under
2020 och rapporterades till berörda nämnder. Båda nämnder ansåg att verksamheterna var
gynnsam för det övergripande målet att få fler gotlänningar i yrkesverksam ålder i arbete
och att verksamheten skall fortgå.
Förberedelser för att möta det ökade antalet elever i gymnasieskolan den kommande 10årsperioden behöver inledas redan nu. Bedömningen är att elevökningen kan hanteras
bland annat med hjälp av schemaförändringar för att kunna nyttja lokalerna effektivare,
dock förutsätter detta en förändring och samordning av den lokala kollektivtrafiken.
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Det av regionfullmäktige fastställda besparingsuppdraget, på 3,2 miljoner kronor, är känt
och kommunicerat till verksamheterna, arbetet med effektiviseringar kopplat till
besparingar har pågått under flera år. Besparingen från förra året slår även över på
budgetåret 2021, där några utav verksamheterna arbetar med att komma i mål med detta
under 2021. Åtgärder eller andra förutsättningar som påverkar nämnden för att klara
verksamheten inom beslutad budget för 2021 är att budgeten avseende intäkter från
Migrationsverket för elever i gymnasiet, har reducerats till 1,2 miljoner kronor – till en nivå
som motsvarar inkommen nettoersättning 2020, förra året gjordes ett negativt resultat på
den budgetposten. Resursfördelningsmodellen har fått ramtillskott med 6,1 miljoner kronor
på grund av fler elever i gymnasieskolan. Vuxenutbildningen har fått ramtillskott på tre
miljoner kronor, dels för ett ökat antal deltagare på utbildningen Svenska för invandrare
(SFI) samt för minskad etableringsersättning för SFI-undervisning. Vuxenutbildningen har
utöver detta även fått ramtillskott för regionalt yrkesvux med en miljon kronor.
Avdelningen för arbetsliv och etablering har fått ramtillskott med 2,2 miljoner kronor för
VuxKomp1 en verksamhet som syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till
arbete eller studier.

1.3.1 Vuxenutbildning

Förändrat uppdrag, vuxenutbildningen
Särskild utbildning för vuxna (Särvux) blev en del av Komvux från 1 juli 2020. Det nya
namnet är kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Det övergripande målet
för Komvux har i skollagen kompletterats med: Komvux ska ge en god grund för elevernas
1

Ett samarbete mellan socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen
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fortsatta utbildning samt Komvux ska utgöra en bas för den nationella och regionala
kompetensförsörjningen till arbetslivet från 1 juli 2020.
Pandemin, vuxenutbildningen
Pandemins effekter på arbetsmarknaden och en minskad benägenhet att förflytta sig hos de
unga vuxna samt ökade möjligheter till försörjning under studietiden har lett till att fler
medborgare under 2020 och 2021söker sig till utbildning. Denna ökning har varit märkbar
inom alla områden av vuxenutbildning.
Den ökade arbetslösheten har genererat en större efterfrågan av utbildningsinsatser.
Arbetsförmedlingen har ett tydligare uppdrag än tidigare att anvisa till reguljära studier
vilket innebär att även de målgrupper som inte på egen hand sökt sig till studier kan bli
anvisade till att studera. Samverkan inom ramen för Delegationen för unga och nyanlända
till arbete kommer ha stor betydelse under 2021 och framåt. Förutom Arbetsförmedlingen
är även Arbetsmarknad- och integrationsenheten och Socialförvaltningen viktiga
samarbetspartner.
Här nedan en sammanställning av de senaste årens elevantal.
Antal

2020

2019

2018

Grundläggande Vux

89

108

82

Gymnasial Vux

530

394

340

Totalt

619

502

422

Not

Totalt antal genomförda poäng delat med 800 poäng, helårsstudier

Antal

2020

2019

2018

SFI

449

402

352

Grundläggande Vux

241

245

211

Gymnasial Vux

1 636

1 239

1 101

Totalt

2 326

1 886

1 664

Not

YH och tentamenservice ingår ej i ovan tabell
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Behörighetsgivande utbildningar, vuxenutbildningen
En fullständig gymnasiekompetens är av avgörande betydelse för att senare få en
förankring på arbetsmarknaden och samtidigt minska behovet av bidrag. Efterfrågan på
behörighetsgivande kurser på gymnasial nivå har de senaste åren ökat. Att studera
behörighetsgivandekurser är en rättighet och i takt med att behovet ökar stiger kommer
behovet av lärarresurs samt pedagogiskt stöd att öka.
Särskild utbildning för vuxna, vuxenutbildningen
En samordnare för Komvux som särskild utbildning kommer under 2021 att kartlägga och
på uppdrag av rektor föreslå hur utbildningen ska organiseras. Värt att notera är att
Komvux som särskild utbildning omfattar alla utbildningsnivåer inom Komvux där
kommunen är skyldig att kunna erbjuda ett utbud. Med den nuvarande ramtilldelningen
räcker endast resursen till en samordnartjänst och resurser behöver tillföras.
Komvux som bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningsstrategin, vuxenutbildningen
Att Komvux fått ett mer utpekat uppdrag avseende kompetensförsörjning innebär att såväl
det kommunala som det regionala uppdraget behöver ha en mer långsiktig plan avseende
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finansiering. Statsbidrag avseende yrkesutbildningar innefattar fortsatt en medfinansiering
på 30 procent och i takt med att behoven av yrkesutbildningar ökar inom de flesta
yrkesområden behöver ramtilldelningen ytterligare ses över. Äldreomsorgslyftet är ett av de
tydligaste exemplen på hur Vuxenutbildningen på kort tid behövt växla upp. För att
möjliggöra liknande insatser med kort varsel behöver det finnas en grundorganisation som
sedan går att komplettera efter behov.
Yrkeshögskola är en växande utbildningsform även här finns det behov av en
resursförstärkning. Den funktion som bevakat yrkeshögskoleutbildningsområdet de senaste
fyra åren har finansierats av den utbildning Vuxenutbildningen drivit i egen regi. Från
hösten 2021 har Gotland inte någon yrkeshögskoleutbildning i egen regi. En ny ansökan
kommer arbetas fram och satellit-ortsutbildningar knyts till Lärcentrum-verksamheten.
Detta genererar inte några intäkter även om det genererar utbildningstillfällen till Gotland.
För att få en hållbar organisation avseende yrkeshögskoleutbildningar behövs det
resursförstärkning.
Yrkesutbildningsinsatserna som beskrivs här ovan kan ses som såväl en kommunal som
regional angelägenhet inte minst kopplat till RUS 2040.
Svenska för invandrare, vuxenutbildningen
Att erbjuda nyanlända elever en utbildning av god kvalitet är en stor utmaning för
skolväsendet. Den långsiktiga trenden att vuxenutbildningen fått allt fler utlandsfödda
studerande har fortsatt. Det är viktigt att betona att andelen nyanlända elever även
resulterar i ökade kostnader för pedagogiskt stöd och studie- och yrkesvägledning i
verksamheten.
Pandemin har inte minskat behoven utan snarare ökat. Arbetsförmedlingen på Gotland
signalerar att det är bland de utrikesfödda med kort utbildning som man befarar långvarig
arbetslöshet vilket innebär att det är en allt större efterfrågan av inte bara svenska för
invandrare utan även så kallade kombinationsutbildningar, yrkesvux, SFI och SVA.
Många av de som idag anvisas till Gotland har låg utbildningsbakgrund. Till viss del
kompenseras vuxenutbildningen för ökade kostnader genom etableringsersättningen. Det
bör beaktas att flera av dessa elever inte kommer hinna bli klara med sin utbildning inom
ramen för etableringen som är på två år.
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Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och
samhällslivet, så kallad utbildningsplikt. Detta innebär bland annat att nyanlända med kort
utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, måste erbjudas vuxenutbildning
med heltidsstudier förutom SFI. Därför är det viktigt att kunna säkerställa att det finns en
mottagningskapacitet inom vuxenutbildningen samt att finansieringen är tryggad. Antalet
personer som omfattas av utbildningsplikten och deltar i utbildning förväntas öka. Det bör
betonas att etableringsersättningen inte täcker alla kostnader som är förenade med
utbildningsplikten.
Kostnaderna för SFI-undervisningen på Folkhögskolan i Fårösund samt Hemse har under
2020 finansierats av Vuxenutbildningen med 1,6 miljoner kronor. Kostnadsberäkningarna
för svenska för invandrare på Folkhögskolan bör ses över. Under 2021 förutspås
kostnaderna bli detsamma eller eventuellt högre.
Nya nationella satsningar på språkutbildning, vuxenutbildningen
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I en lagrådsremiss ”Språkplikt-deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)”
för rätt till försörjningsstöd föreslår regeringen en så kallad språkplikt. Förslaget innebär att
den enskilde vid behov ska delta i svenska för invandrare för att anses stå till
arbetsmarknadens förfogande. Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2021.
Regeringen har uppdragit åt Arbetsförmedlingen att från 15 april 2021 ska nyanlända
kvinnor och män kunna ges möjlighet att delta i ett så kallat intensivår, där deltagare i upp
till ett års tid får ta del av insatser som sker parallellt eller i tät följd med högt tempo. Här
kommer svenska för invandrare, svenska som andraspråk eller andra korta
utbildningsinsatser vara en viktig del.
Det är oklart i vilken omfattning detta kommer påverka Gotland och undervisningen i
svenska för invandrare på Vuxenutbildningen. Enheten håller kontakt med
Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen avseende detta.
Lärcentrum, vuxenutbildningen
Behovet av lärcentrum-verksamheten förväntas öka i och med den ökade arbetslösheten
och satsningarna inom ramen för kunskapslyftet samt att fler numera studerar på distans
även mot högre utbildning. Detta generar ett behov av studie- och yrkesvägledning,
pedagogiskt stöd samt tentamensservice. Lärcentrum på vuxenutbildningen är viktig för att
klara en del av kompetensförsörjningen och har stärkts upp av utvecklingsmedel i form av
statsbidrag från Skolverket. Utvecklingsmedel från Skolverket bör vara ett komplement i
finansieringen av Lärcentrum och inte utgöra en basfinansiering.
En resursförstärkning behöver göras kopplat till Lärcentrum vilket skulle innebära att ett
mer långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete dels kopplat till elever på Vuxenutbildningen
men även för att möjliggöra högre utbildning såsom yrkeshögskola och högskole- och
universitetsstudier. Utifrån ö-läget är detta av allra största vikt då distansstudier spås bli än
vanligare framöver. Då detta uppdrag kan ses som både kommunalt och regionalt är det av
största vikt att finansieringen ej enbart är kommunal utan även regional.
Folkhögskolan
Grundförutsättningar, folkhögskolan
Från och med 2020 arbetar folkhögskolan med kraftigt reducerade resurser beroende på en
minskad regional budgetram. Nerdragningen infördes samtidigt som staten förväntade sig
ytterligare utbildningsinsatser med nya yrkesutbildningsplatser för personer som saknade
sysselsättning och stod utanför arbetsmarknaden. Samma utgångsläge gäller under 2021.
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1.3.2

Pandemin och Folkhögskolan
Reserestriktioner och begränsningar utifrån Pandemin drabbade folkhögskolans externa
kurs och konferensutbud i stor omfattning under 2020. Erbjudande till externa studerande
ställdes in och fick kännbara effekter på ekonomin. Samtidigt har den ökande
arbetslösheten skapat en tydlig efterfrågan på utbildningsinsatser. Regeringen har gett ett
tydligt uppdrag till Arbetsförmedlingen att anvisa till reguljära studier, vilket innebär att
även de målgrupper som inte på egen hand sökt sig till studier kan bli anvisade till att
studera. Folkhögskolan samarbetar med AF, Socialförvaltning och arbetsmarknadsenheten
för att möta upp behoven i samhället.
Reguljära utbildningar, folkhögskolan
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Folkhögskolans utbildningsutbud vänder sig till gotländska studerande men är öppna för
sökande från andra delar av landet. Utbildningarna håller över lag mycket hög kvalitet och
har stabilt antal sökande. Alla utbildningar är studiemedelsberättigade. Folkhögskolans
allmänna linje tar emot studerande som inte tidigare har fullföljt sina gymnasiestudier och
ca 70 procent av de studerande får behörigheter och omdömen för att kunna söka vidare
till högre studier. Folkhögskolan bedömer att behovet av utbildningsplatser kommer att
öka under de närmaste åren.
Särskilt anpassade studier för personer med Autismspektra syndrom erbjuds vid Enter som
utgör en särskild del av Allmänna linjen, platserna är avsedda för gotländska studerande
med särskilda behov, antalet platser är översökta men folkhögskolan saknar möjlighet och
finansiering att utöka antalet platser.
De särskilda utbildningarna, profilkurser är utformade så att de utgör en möjlig väg för
fortsatta studier vid tex. Musikhögskola, konstfack, tillskärarakademi, fotohögskolan etc.
De flesta av profilkurserna vid Gotlands folkhögskola har ett mycket gott renommé i ett
nationellt perspektiv. De flesta profilkurser ges på gymnasialnivå.
Yrkesutbildningarna svarar mot ett tydligt kompetensbehov som efterfrågas i de branscher
till vilka de riktar sig. I stort sett alla som fullföljer någon av folkhögskolans
yrkesutbildningar går vidare ut i arbete. Det finns en stor efterfrågan på Socialpedagoger i
det gotländska samhället och i landet i övrigt. Filmutbildningarna genererar kompetenta
medarbetare till filmbranschen. Det senaste tillskottet är vård och omsorgsutbildningen
som sannolikt fyller ett ökat behov av rekrytering till just äldrevård och omsorgsaktörer.
Sammanställning av de senaste årens antal deltagare (deltagarveckor)
Kurstyp Kursnamn
1

Allmänna linjen

4

Allmänna linjen, yrkesinriktad

2

Särskilda kurser

22

2019

2018

1 892

1 864

1 885

144

-

173

6 145

4 196

4 196

Särskilda kurser, extra platser

-

2 264

1 626

3

Korta kurser / Sommarkurser

72

207

162

9

Uppdragsutbildning

17

-

-

15

SMF- Studiemotiverande fhsk-kurs

174

-

40

26

Svenska från dag 1

157

632

735

21

Etableringskurs

-

382

1 066

8

SFI, Svenska för invandrare

1 828

2 683

2 397

10 429

12 228

12 280

Totalt antal deltagarveckor

Ärendenr GVN 2021/6 Datum 2021-03-25

2020

SFI och etableringskurs, folkhögskolan
Det är viktigt för folkhögskolan att kunna erbjuda nyanlända samhällsmedborgare
utbildning på den nivå som de befinner sig. Över hela landet har antalet utlandsfödda ökat
på olika folkhögskoleutbildningar. Att kunna erbjuda SFI undervisning och Svenska från
dag ett är mycket betydelsefullt för det lokala samhället. Vägen till vidare studier går alltid
via SFI och kvalificerad språkinlärning. Från SFI tar sig många av de utlandsfödda vidare
på någon av folkhögskolans utbildningar, antingen högskoleförberedande eller
yrkesutbildningar.
Särskilda anvisningar, folkhögskolan
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Arbetsförmedlingen kan anvisa personer som är inskrivna i någon åtgärd till
Folkhögskolans studiemotiverande och förberedande kurser. Vidare anvisar AF till
etableringskurser eller annan reguljär utbildning på folkhögskola för vissa nyanlända
invandrare, genom den så kallade utbildningsplikten.
Ökad sysselsättning och integration, folkhögskolan
Folkhögskolan bidrar till ökad sysselsättning och minskad segregation genom att ge breda
kunskaper och kompetenser som behövs i arbets- och samhällsliv. Uppdraget från såväl
staten som regionen är att tillgängliggöra utbildning för människor som inte kan eller vill
utbilda sig hos andra aktörer och främjar övergångar till arbete och fortsatta studier.
Folkhögskolan som utbildningsform kännetecknas av den pedagogiska miljön som
fokuserar på dialog och delaktighet, möten över gränser samt kollektiva lärprocesser. En
framgångsfaktor i mötet med studerande som tidigare misslyckats i sina studieformer är
möjligheten till småskalighet och individanpassning som främjas av friheten från fastlagda
kursplaner. Folkhögskolan förfogar över ett nationellt godkänt system för validering av
formell och reell kompetens som leder till sänkta trösklar för deltagare som platsat i de
kursplanestyrda utbildningarna. Det sänker trösklarna för deltagare och förkortar
utbildningstiden, det utgör en viktig del av det komplementära uppdraget.
Folkhögskolan bedömer att behovet och efterfrågan på folkhögskoleplatser kraftigt ökar
när arbetslösheten ökar andra utbildningsformer misslyckas i sina ambitioner, antingen på
grund av pandemin eller snäva regelverk.
Ytterligare två yrkesutbildningar planeras under 2021, Vård och omsorgsutbildning samt en
tolkutbildning som planeras att starta till hösten 21. Utbildningarna är fullt finansierade av
statliga medel.
1.3.3 Ungdomsenheten

Ärendenr GVN 2021/6 Datum 2021-03-25

Pandemin och förändrade fritidsmönster, ungdomsenheten
Under pandemin har ungdomars förändrade fritids mönster blivit tydligare, efterfrågan och
önskan att vara i den digitala världen är tydlig. När verksamheten under slutet av året 2020
förändrade delar av verksamheten från fysiska mötesplatser till digitala platser blev det
tydligt att ungdomarna hade dessa behov. Utmaningen med att möta ungdomar digitalt är
att hitta de digitala mötesplatser där de är och kanske inte som man traditionellt gjort att
skapa nya. Detta ger utmaningar utifrån EU-regler, regionens system och policys. För att
följa behovet, men samtidigt inte minska på de fysiska platserna som fortfarande är
grunden för arbetet och att den fysiska platsen aldrig kan bytas ut mot den digitala (den
digitala är ett komplement), så behövs medel tillskjutas. Ungdomar använder den digitala
plattformen till umgänge även när de är på fysisk gård.
Ungdomar i den offentliga miljön, ungdomsenheten
Under flera år har den gemensamma bilden av ungdomars alkoholvanor och
rörelsemönster varit att ungdomars alkoholvanor minskar och att de inte rör sig lika mycket
i offentlig miljö. Under senaste året ser man en ökning av ungdomar som rör sig i offentlig
miljö och man kan befara att alkoholkonsumtionen har ökat bland dessa ungdomar.
Orsaken till detta är troligen: social isoleringen under pandemin, ökat intresse för
motorfordon, enklare regler nybyggnation a-traktorer och stängningen av
ungdomsgårdarna under pandemin. Insatser för att minska risken att ungdomar far illa kan
exempelvis vara: Öppna upp ungdomsgårdarna, tillskapa ny mötesplats för motorburenungdom som tar tillvara på deras intresse, tillskapa en verksamhet som kan arbeta i den
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offentliga miljön med trygghetsskapande och upptäcka tidigt alkoholanvändande - vilken
behöver göras av eller tillsammans med socialtjänsten.
Kulturutövande och Maker-kultur, ungdomsenheten
Ett ökat intresse och behov är en mer användarvänlig och tillgänglig plats för unga
kulturutövare. Detta gör att verksamhetens nuvarande ungkulturhus har svårt att möta de
behoven som finns av unga vuxna att kunna utöva musik, dans och konst utan vara med i
förening och att det medför en hög egen kostnad för individen. Behovet av en plats där
man kan tillverka, laga och återanvända gamla saker är en tydligt global trend. Vi ser en
ökad andel av besökare som har dessa intressen. Orsak till detta kan var ökningen av unga
människor som studerar på Gotland.
1.3.4 Arbetsliv och etablering

Pandemin, arbetsliv och etablering
Coronapandemin har inneburit ökat behov av stärkande och vägledande insatser för
individer som står utanför arbetsmarknaden. Arbetssökande inom målgrupperna unga,
nyanlända, personer med funktionsvariation och personer som har låg utbildningsnivå har
sedan pandemin start ökat. Dessa målgrupper riskerar ökat utanförskap och ohälsa. Olika
satsningar för att motverka detta gjordes under 2020 men behoven kvarstår och ökar.
Samverkansparter såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- sjukvården och
Socialtjänsten samt avdelningens egna verksamheter vittnar om att fortsatta satsningar på
området är viktigt. Såväl insatser riktade till individerna som satsningar på att öka arbetet
med arbetsgivare krävs för att lyckas mer effektfullt med uppdraget.

Ärendenr GVN 2021/6 Datum 2021-03-25

Ungdomar och Unga Vuxna, arbetsliv och etablering
Särskilda satsningar har riktats för att ge unga ytterligare stöd för att nå eller närma sig egen
försörjning. Ramförstärkningen av Vuxkomp under 2020 innebar att 45 unga vuxna fick
stärkande och vägledande stöd. Unga Jobb är ytterligare en satsning som skett hösten 2020
och med förlängning våren 2021. Unga Jobb erbjuder unga under 25 år en timanställning
under 3 månader inom Region Gotland. Individen får sedan både arbeta på någon av
regionens alla arbetsplatser samt särskilda vägledande och stärkande aktiviteter. Insatsen
syftar till att individen får prova ett yrke men också skapa en handlingsplan för nästa steg
vidare mot arbete eller studier. Ett 40 tal unga kommer att få möjligheten under perioden.
Behoven hos unga är ökande och ytterligare inriktningssatsningar kan komma att sökas
genom bland annat DUA överenskommelsen. DUA är en samverkan mellan Region
Gotland och Arbetsförmedlingen.
Vidare behövs särskilt inriktade satsningar/samverkansprojekt göras kring unga som
riskerar skolavbrott. Bland annat kommer avdelningen under året inleda ett närmare
samarbete med Wisbygymnasiet för att motverka avhopp samt främja övergången mellan
grundskola och gymnasiet för elever som bedöms vara i riskzon för att ej påbörja
gymnasiestudier.
Kompetensförsörjning och särskilda anställningar, arbetsliv och etablering
Vidare finns behov inom hela regionen av att skapa goda förutsättningar för individer inom
ovanstående målgrupper med offentligt skyddade anställningar, extratjänster och
lönebidrag att etableras i arbetslivet och bidra till regionens kompetensförsörjning.
Arbetsförmedlingen önskar öka antalet med dessa typer av bidragstjänster då fler bedöms
ha behovet av det av deras kunder. Arbetet med att skapa ökade möjligheter sker i
samverkan med ESF-projektet Norma. Beslut om regionens inriktning och strategi kring
denna fråga behöver tas på en övergripande nivå.
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Samverkan med statliga myndigheter, arbetsliv och etablering
Avdelningens olika uppdrag kräver god samverkan med de statliga myndigheterna
Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Denna samverkan sker på
både operativ och strategiskt nivå och regleras bland annat i den finsamfinansierade
verksamheten JobbSam, inom DUA och via olika nätverk. Bedömningen är att fortsatt
utveckling av denna samverkan är gynnsam för att effektfullt lyckas med uppdragen inom
avdelningen.
Arbetsgivarkontakter, arbetsliv och etablering
Både interna och externa kontakter med arbetsgivare behöver förstärkas och vara tydligare
organiserade för att avdelningens insatser skall vara lyckosamma. Arbete med att skapa en
tydligare organisation för detta pågår men ytterligare satsningar kring frågan kan behövas.
Vidare kommer avdelningen under 2021 tillsammans med ESF-projektet Norma och med
ESF-projektet Alla behövs på Gotland samverka för att skapa gynnsamma möjligheter för
individer till arbete. Dels via upparbetning av en handledarutbildning som kan erbjudas
arbetsplatserna samt via tydliga kontaktvägar med arbetsgivare så att rätt kompetens kan
matchas.
1.3.5 Wisbygymnasiet

Utbildningsutbud, Wisbygymnasiet
Elevkullarna antas öka under de kommande åren. En anpassning av organisationen utifrån
efterfrågan kan få konsekvenser för möjligheterna till en ekonomi i balans eftersom antalet
elever i respektive klass och programmets brytpunkt nära nog ligger på samma nivå.
Utgångspunkten för resonemanget är att grundbeloppet är en rörlig intäkt per elev medan
varje nystartad undervisningsgrupp innebär en fast utgift som till ca 80% utgörs av
personalkostnader. Om skolan på grund av högre efterfrågan behöver utöka är
sannolikheten därför stor att alla platser inte fylls, varvid programmet riskerar göra ett
ekonomiskt underskott.

Ärendenr GVN 2021/6 Datum 2021-03-25

På samtliga yrkesprogram revideras examensmål, inriktningar och programfördjupningar
inför läsåret 21/22. Syftet är att anpassa utbildningarna utifrån efterfrågan och arbetslivets
behov. Ämnesplanerna i matematik, engelska och moderna språk revideras samtidigt.
Kostnaderna är svåra att överblicka i dagsläget, men riskerar bli betydande då det
inkluderar såväl personella resurser, material som kompetensutveckling.
Utifrån en ökad efterfrågan samt att vissa elever under pandemin visat sig gynnas av
distansundervisning, har en ansökan om att starta en distansutbildning på
Samhällsvetenskapsprogrammet lämnats till Skolinspektionen. Utbildningen som är
riksrekryterande vänder sig i första hand till elever med en social problematik, idrottselever
på elitnivå, elever vars vårdnadshavare arbetar utomlands samt högpresterande och
särbegåvade elever. Om ansökan bevilja kan utbildningen starta läsåret 22/23. Skolans
antagande är att kostnaden för utbildningen kommer att vara lika den helt skolförlagda,
men flera osäkerhetsfaktorer finns såsom efterfrågan, påverkan av sökbilden för övriga
program, andel skolförlagda moment i utbildningen, resor till och från utbildningsorten
samt om skolmåltid ska erbjudas distanseleverna.
Samverkan, Wisbygymnasiet
Att elever lämnar gymnasieskolan med en stärkt självkänsla och ett examensbevis är ett
gemensamt ansvar för samtliga Region Gotlands verksamheter. God samverkan är
avgörande för att nå framgång i detta arbete. Elever som inte fullföljer sina studier riskerar
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arbetslöshet, sämre hälsa, kriminalitet och behov av försörjningsstöd. Kostnaden samhället
har för varje ungdom som inte kommer in på arbetsmarknaden är 10-15 Mkr, i vissa fall
upp till 40 Mkr. Ett samverkansprojekt kring fullföljd utbildning genomförs tillsammans
med grundskolan och avdelningen för arbetsliv och etablering. Syftet är att utifrån tydliga
rutiner och systematisk analys av elevers resultat, närvaro och välbefinnande kunna
identifiera och sätta in tidiga stödinsatser för att ge elever förutsättningar att fullfölja sina
studier. Målet är bland annat att erbjuda de ungdomar som idag omfattas av det
kommunala aktivitetsansvaret en ny anpassad utbildningsform inom ramen för
introduktionsprogrammen. För samhället innebär det en stor besparing, för våra
verksamheter en merkostnad.
Kompetensförsörjning Wisbygymnasiet
För en tillsvidaretjänst som lärare inom gymnasieskolan krävs legitimation. Detta gäller
även för yrkeslärare enligt ett regionalt beslut. Wisbygymnasiet stödjer och stimulerar ickebehörig pedagogisk personal till lärarlegitimation och ämnesbehörighet. Stödet omfattar
partiell tjänstledighet med lön samt ersättning för rese- och litteraturkostnader under
högskoleutbildningen. Skolan erbjuder även en fördjupad professionshandledning för
nyanställda som saknar tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete. Behovet av ovanstående
insatser ökar och är helt avgörande för att upprätthålla skolans höga andel av behöriga
lärare. Under de senaste åren har kostnaderna täckts med riktade statsbidrag, men framöver
kan dessa behöva tas av egna medel.
1.3.6 Kompetensförsörjning

Lärarbristen fortsätter att vara en betydande utmaning, från förskola till vuxenutbildning.
Många lärare upplever dessutom att arbetsbelastningen är hög och att tiden för det
pedagogiska uppdraget inte är tillräcklig. I medarbetarundersökningen som gjordes 2020
uppgav endast hälften av medarbetarna inom UAF att de hade en rimlig stressnivå och 29
procent upplevde en för hög stressnivå. Hela skolan behövs för att alla elever, oavsett deras
bakgrund eller vilken skola de går i, ska få goda möjligheter att utveckla kunskaper och
värden. Alla som arbetar i skolan behöver ha goda förutsättningar för att skapa en så
positiv lärmiljö som möjligt. De behöver också få goda förutsättningar att arbeta
tillsammans och lära av varandra.
Även andra kategorier inom nämndens ansvarsområde är svårrekryterade, t ex studie- och
yrkesvägledare. Förutom att tillgången på kvalificerad arbetskraft är begränsad och att
förväntningarna på högre lönenivåer har ökat, kommer enligt Skolverkets beräkningar från
2019 ca 170 gymnasielärare att behöva rekryteras på Gotland t o m 2033, vilket motsvarar
ett behov som är större än hela dagens lärarkår. Inom skolledarkåren, där vi också har
rekryteringssvårigheter, har löneläget i förhållande till lärarkåren krympt kopplat till de
statliga satsningarna karriärtjänster och lärarlönelyft. Detta innebär att extra lönesatsningar
alltså även behöver riktas till skolledarna.

Ärendenr GVN 2021/6 Datum 2021-03-25

Ett fortsatt arbete för att sänka sjuktalen genom ett brett arbetsmiljöarbete är också av
betydelse för möjligheten till kompetensförsörjning.
1.3.7 Löpande och strukturella förändringar

Vuxenutbildningen lyfts ofta fram som en av lösningarna på kompetensförsörjningsbristen.
Skolverkets siffror visar att bland annat yrkesutbildningar för vuxna ökar och utifrån de
kompetensförsörjningsbehov som Gotland står inför är det av allra största vikt att en
planering av yrkesutbildningar sker i samverkan med gymnasieskolan. Utredningen Planering
och dimensionering av gymnasial utbildning (Kommittee dir.2018:17) ska föreslå hur
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särvux bättre kan
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planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Utmaningar
finns beträffande samverkan kring personal och lokaler men förhoppningen är att
enheterna tillsammans ska kunna erbjuda så kostnadseffektiva utbildningar som möjligt.
1.3.8 Elevflöden och demografi kommande år

Elevvolymen, antal årselever, är ökande de närmaste tio åren och motsvarar i genomsnitt
616 elever som årligen påbörjar sina gymnasiestudier. Årselever är den prognostiserade
volymen av elever som är studerande vid samtliga huvudmän. Den kommunala
gymnasieskolan i den egna kommunen har under planperioden cirka 82,4 procent av
årseleverna, den resterande delen av årseleverna fördelar sig mellan fristående huvudmän
och andra kommunala huvudmän.
Planeringsunderlaget för gymnasieskolan utgörs av elevkullarnas2 storlek.
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1.4. Nämndens behov och prioriteringar 2022-2024

Det ekonomiska läget för regionen inför 2022 - 2024 är uttryckt som – i dagsläget fortsatt
osäkert – det finns osäkerhet i utvecklingen av verksamheternas nettokostnader,
skatteintäkter och statsbidrag. Regionens budgeterade resultatet för 2021 är 87 miljoner
kronor. För 2022 är det budgeterade resultatet 71 miljoner kronor och för 2023 är det noll
(0) miljoner kronor. I de budgeterade resultaten är det medräknat effektiviseringskrav på 55
miljoner kronor år 2021 och 80 miljoner kronor år 2022, inga ytterligare effektiviseringar är
beslutade för 2023.
Ärendenr GVN 2021/6 Datum 2021-03-25

1.4.1 Digitalisering

Skolväsendet har ett tydligt uppdrag i skollagen och läroplanerna att alla barn och elever
ska ha samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Ny teknik, digitalisering och
internet är också några av nycklarna för alla medarbetare att hitta nya effektivare arbetssätt,
att samverka och bli en än mer tillgänglig förvaltning. Den nationella
Elever folkbokförda på Gotland som är inskrivna i de tidigare skolformerna, statistiken är hämtad från barn- och
elevregistreringsprogrammet Procapita – Tieto Enator Education
2
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digitaliseringsstrategin3 har inneburit reviderade läroplaner med krav på att skolan ska ge
varje barn och elev en adekvat digital kompetens, vilket innebär att den digitala
kompetensen förändras över tid i takt med utvecklandet av såväl användande som verktyg.
Detta innebär att satsningar på ny teknik, underhåll av digital infrastruktur, adekvata digitala
verktyg, nya verksamhetssystem och kompetensutveckling, både inom det administrativa
och det pedagogiska området, behöver genomföras kontinuerligt. Digitaliseringen syftar till
att stärka det pedagogiska uppdraget, förbättra processer inom administrativa och centrala
funktioner samt öka likvärdigheten. Succesivt kan nya arbetssätt införas och skapa en mer
tillgänglig förvaltning.
Att följa samhällsutvecklingen, att följa upp och utvärdera genomförda insatser samt att
arbeta strategiskt och långsiktigt inom området måste vara högt prioriterat i förvaltningens
arbete.
Under planperioden planeras flera projekt i syfte att utveckla verksamheternas processer.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.2 Fjärr och distansundervisning

Ifous (innovation, forskning och utveckling i skolan) är ett fristående forskningsinstitut
som verkar för att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare
och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på
utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har tecknat ett avtal med Ifous med inriktningen att utveckla
distans- och fjärrundervisning. Vuxenutbildningen, gymnasiet och grundskolan deltar.
Projektet har en följeforskare knutet till sig och de arbetsgrupper som ingår i projektet
deltar på nätverksträffar med andra kommuner i
Ifous är ett helägt dotterbolag till Skolporten AB. Det är icke vinstutdelande och
finansieras i huvudsak via medlemsintäkter. Medlemskapet tecknas på huvdmannanivå. För
Region Gotland innebär detta att man har tecknat avtalet för hela utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och projektet pågår sedan 2019. Kostnaden i deltagaravgifter är
totalt 839 000 kronor fördelat på tre år.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.3 Samverkan mellan, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen

Ärendenr GVN 2021/6 Datum 2021-03-25

Ett samarbete, kallat Vuxkomp, har utvecklats mellan socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen som har tagit fasta på alla goda resultat
och erfarenheter som erhållits i projektet UngKomp där man bland annat arbetat med
multikompetenta team. Vinsten ligger i att personer snabbare kommer till en aktivitet och
på sikt inte behöver uppbära försörjningsstöd.
Arbetet med Vuxkomp under 2019 var ofinansierat vilket föranledde att
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen4 lämnade ett negativt resultat. Nyligen
tagna beslut på nationell nivå kommer också att påverka möjligheten för Vuxkomps
utveckling, bland annat avskaffande av naturnära jobb och extratjänster för att nämna
några. Även Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag kan komma att påverka
verksamhetens utveckling. Med anledning av nationella förändringar är det oklart vilka
medel som behövs för att driva verksamheten vidare. Utan tillskott av extra medel måste
3
4

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Beslutad av regeringen 2017
Vuxenutbildningen finansierade kursen ”Steget in” som är en del av Vuxkomp.
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Vuxkomp på sikt avvecklas. Rapport gällande utvärdering av Vuxkomp och samarbete
mellan socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen håller på att arbetas
fram. I rapporten beskrivs behov av finansiering, arbetsmetoder och organisation.
Rapporten skrevs innan Coronapandemin. Behovet av stärkande insatser för att nå eller
närma sig egen försörjning har ökat under föregående år. Särskilt unga, nyanlända, personer
med funktionsvariation som också har en kortare utbildningsbakgrund har svårare att nå
egen försörjning på grund av pandemin. Samverkan mellan Socialförvaltningen,
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen är centralt för att lyckas
öka möjligheterna till egen försörjning. Ytterligare satsningar på denna verksamhet behöver
göras för att fler gotlänningar i arbetsför ålder skall vara yrkesverksamma. Utveckling av
arbetsförmågebedömningar behöver göras för att fler individer skall kunna få konkret stöd,
och fortsatt utveckling av samverkan med arbetsgivare såväl internt i regionen som hos
privata näringsidkare behöver ske för att öka utflödet.
Anställning och etablering i arbetslivet
Ytterligare samverkan mellan Utbildnings- och arbetslivsförvaltingen och
Arbetsförmedlingen är en överenskommelse gällande särskilda anställningar. Det handlar
om offentligt skyddade anställningar, extratjänster och utvecklingsanställningar. Allt fler
individer har behov av denna typ av åtgärd för att etableras i arbetslivet och en ökning av
regionens mottagande skulle bidra till att öka möjligheter till egenförsörjning. Även
kompetensförsörjningen inom bristyrken skulle till viss del kunna mötas genom att öka
denna verksamhet.
Vidare finns behovet att hitta nya lösningar för unga vuxnas etablering inom
välfärdsyrkena. Dels som ett led i kompetensförsörjningen på sikt, men också för att fler i
arbetsförålder skall arbeta. Unga jobb är en satsning som visat goda resultat. Denna
satsning har skett i samverkan med Socialförvaltningens enhet för försörjningsstöd,
Arbetsförmedlingen och avdelningen för arbetsliv och etablering, men också med samtliga
förvaltningar inom Region Gotland.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.4 Kvalitetsutveckling

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen har i dag en inarbetad struktur med
resultatinsamling, analysarbete och uppföljning i dialogform för skolledare. Det finns dock
ett behov av att öka delaktigheten i analysarbetet tillsammans med medarbetarna och att
förvaltningens alla verksamheter skall känna sig delaktiga och följas upp under året.
Prioriterat under kommande år blir följande utvecklingsarbete;

Ärendenr GVN 2021/6 Datum 2021-03-25

Under 2020 fick förvaltningen beslut om att en ansökning om ESF-medel hade beviljats,
"Framtidens barnskötare i fokus".
Förvaltningen deltar även i Sveriges kommuner och regioners projekt "Fullföljd utbildning"
som är ett ESF-projekt. Projektet samarbetar med grundskolans senare årskurser,
gymnasiet samt de som återfinns inom Ungdomskraft (det kommunala aktivitetsansvaret
KAA). Det finns en förväntan på att projektet kommer att förstärka en redan påbörjad
samverkan mellan olika skolformer och leda till att fler elever fullföljer sina
gymnasiestudier. Förvaltningens kostnader för att delta i projektet är den arbetstid som
ingår för de som är involverade i projektet.
För att de elever som har förstärkt behov av särskilt stöd ska nå kunskapsmålen behöver
förvaltningen samverka med andra förvaltningar. Samarbetet med socialförvaltningen och
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hälso- och sjukvårdsförvaltningen utvecklas ständigt och det är oerhört viktigt. Vi behöver
samverka med våra olika professioner för att ge elever/ barn bästa möjligheter att lyckas i
framtiden. En ny samverkansmodell som ersätter BarnSam och Barnnätverket har startat
den 1 januari 2021.
Det är flertalet elever som är frånvarande från skolan av olika orsaker. Ett tätare samarbete
med socialförvaltning behövs för att lyckas bättre. Det är oroande att den psykiska ohälsan
ökar hos våra elever och även går ner i lägre åldrar
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.5 Kompetensförsörjning

Lärosätena kommer inte under kommande år att kunna utbilda tillräckligt med lärare inom
samtliga ämneskompetenser för att täcka de behov som finns. Region Gotland måste
därför ta ett större eget ansvar för att vidareutbilda egen personal för att undvika en
långsiktigt förstärkt lärarbrist. Detta bör främst ske genom förväntade fortsatta statliga
satsningar på vidareutbildningsmöjligheter för lärare, med förstärkning av egna medel för
att skapa attraktiva villkor för att motivera redan anställda lärare att vidareutbilda sig mot
tydliga bristområden
GVN begär en ramförstärkning motsvarande 360 000 kr för att intensifiera redan påbörjade insatser.
För att ytterligare förstärka attraktiviteten och skapa hållbara uppdrag som lärare, där
professionen kan fokusera på det pedagogiska arbetet, bör det ske en fortsatt satsning på
alternativa kompetenser inom skolan, såsom socialpedagoger och lärarassistenter.
Bedömningen är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan erhålla statsbidrag för
delar av dessa satsningar samt att eventuella extra kostnader kan finansieras inom given
budgetram.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
Så kallade mentorsanställningar är ett sätt att behålla kompetens inom skolan. En sådan
anställning kan t ex innebära att en medarbetare efter uppnådd pensionsålder erbjuds en
tidsbegränsad anställning, där en del av uppdraget innebär att vara mentor för yngre
kollegor och en del att ansvara för undervisning inom sin grundprofession. Det senare
uppdraget blir då i mindre omfattning än tidigare
GVN begär en ramförstärkning motsvarande 180 000 kr för inrättande av mentorsanställningar.

Ärendenr GVN 2021/6 Datum 2021-03-25

1.4.6 Heltidsresan

Mellan SKR och Kommunal finns en central överenskommelse om att heltidsarbete för
anställningar inom Kommunals avtalsområde ska vara normen fr o m 1 januari 2021. Inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen innebär den s k heltidsresan att konverteringar, det
vill säga tidsbegränsade anställningar som övergår till tillsvidareanställningar enligt regler i
lagen om anställningsskydd, inom Kommunals område bevakas löpande i syfte att erbjuda
berörda heltidsanställning. Samtliga annonser bevakas också för att i möjligaste mån
undvika nyrekrytering av deltidsanställningar. För att detta ska vara möjligt krävs det att
varje chef ser över sina förutsättningar för att organisera för heltid, samt att samarbetet
mellan enheter och avdelningar inom UAF fungerar. Det förutsätter också det finns en vilja
och förmåga till samarbete mellan förvaltningarna.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera heltidsarbeten.
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1.4.7 Lärarlönelyftet

Den statliga satsningen lärarlönelyftet har inneburit att lönebilden har förskjutits påtagligt
för stora delar av lärarkåren, vilket alltså också påverkat skolledarkåren där det så kallade
respektavståndet har minskat. Inom GVN:s ansvarsområde kan lärarlönelyftet endast
tilldelas gymnasieskolans lärare men detta har påverkan på samtliga lärarkategorier, alltså
även för lärare inom vuxenutbildningen och inom folkhögskolan. Även
karriärtjänstsystemet har påverkat lönebilden och därmed bidragit till ökade förväntningar
på högre lönenivåer för hela lärarkollektivet och för skolledarkåren. Fortsatta
lönesatsningar behöver göras, både för att behålla och för att kunna rekrytera duktiga lärare
och skolledare.
GVN uppmanar RS att ta hänsyn till behovet av förstärkt löneökningsutrymme i budgetarbetet.
1.5 Driftbudget 2022 – 2024
1.5.1 Ramförändringar i sammandrag inklusive motivering

Sammanställning av behov av budgetförstärkning 2022–2024, tkr
Jämförelse med budget år 2021
Gymnasieskola, elevvolymer

2022
6 293

2023
9 898

2024
13 071

Externa avtal

800

1 600

2 400

Kompetensförsörjning

360

360

360

Mentoranställning

180

180

180

Finansieringsprincipen
Driftskonsekvenser investeringar i
lokaler
Summa, (+ökat behov, - minskat behov)

-

-

-

656

1 136

2 280

8 289

13 174

18 291

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för 2021–2023 är ramjustering för ökat
antal elever i gymnasieskolan inarbetade i plankalkylen för åren 2022–2023, då beräknades
det vara en liten ökning i antalet elever för budgetåret 2022. Vid omräkning av antalet
elever inför strategisk plan och budget 2022–2024 finns behov av ramförstärkning. För
budgetåret 2022 beräknas det vara närmare 46 elever fler än vad som angivits i tidigare
plankalkyl. Den sammanlagda ramökningen som begärs till resursfördelningen är 6,3
miljoner kronor. Utöver ramjusteringar för förändringar i elevvolymer begärs även
kompensation för externa avtal med 800 000 kronor, vilket i huvudsak avser ersättning till
extern huvudman.
1.5.2 Generella statsbidrag enligt finansieringsprincipen

Ärendenr GVN 2021/6 Datum 2021-03-25

i Finansieringsprincipen tillämpas när riksdagen, regeringen eller statliga myndigheter
beslutar om regeländringar som tar sikte på de verksamheter som bedrivs av kommuner
och landsting. Exempel på sådana beslut är när:
införande av nya obligatoriska uppgifter.
 frivilliga uppgifter blir obligatoriska
 det kommunala ansvaret för vissa uppgifter tas bort eller avregleras
 staten ändrar ambitionsnivåerna för befintlig verksamhet
Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och
kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. Principen innebär att kommuner och
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landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att
finansiera statliga beslut.
På senare år har flera genomgripande reformer genomförts inom nämndens
verksamhetsområden och förmodligen kommer det även i framtiden att ställas krav på
omställningar och genomförande av nya reformer inom nämndens ansvarsområden.
Förvaltningen har under flera år haft ambitionen att säkra att finansieringen av statliga
beslut som regleras i den kommunalekonomiska utjämningen och berör gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden också tillförs den utförande nämnden.
De senaste åren har förvaltningen avstått att äska särskilt för bidrag som varit generella då
de riktade statsbidragen har ökat och förvaltningen sökt dessa själva. Enligt den senaste
”Specificeringen av generella statsbidrag för kommuner åren 2020–20235” framgår att det i
dagsläget inte går att utläsa några nya generella statsbidrag som tillfaller Region Gotland
inom nämndens verksamhetsområden för 2022 och framåt
För år 2021-2022 och framåt har extra tillskott för att stärka välfärden genom generellt
statsbidrag till kommunsektorn gjorts med 8 750 miljoner kronor. Bakgrunden till
tillskottet är att flera kommuner befann sig redan innan pandemin i en ansträngd situation.
Tillskottet tillförs kommunerna för att bidra med stabilitet och trygga tillgång till en bra
skola, vård och omsorg. Region Gotlands del av 8 750 miljoner kronor är 49,86 miljoner
kronor.
1.5.3

Jämförelse med andra kommuner

Ärendenr GVN 2021/6 Datum 2021-03-25

Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade
programutbudet på Gotland 10,8 procent högre än i riket år 2021. I jämförelse med
föregående år har den budgeterade kostnaden ökat med en halv procent. Kostnaden för
gymnasieutbildning uttryckt som kronor per invånare har den senaste åren minskat men en
viss ökning kan ses för 2019. Region Gotland har procentuellt högre kostnader för
gymnasieutbildning än vad som motiveras av den egna strukturen enligt det kommunala
kostnadsutjämningssystemet. För år 2019 var kostnaden 6,9 procent i avvikelse mot
referenskostnaden7, vilket motsvarar 15,5 miljoner kronor. Avvikelsen som gymnasieskolan
har mot referenskostnaden kan förklaras av höga lokalkostnader per elev. Lokalkostnaden
omräknad8 som en del av referenskostnaden är cirka 17,4 miljoner kronor det vill säga att
om den egna lokalkostnaden låg i paritet med jämförbara kommuners lokalkostnad för
gymnasiet så skulle gymnasiet i Region Gotland ligga under referensvärdet. Gymnasiet har
under de senaste fyra åren haft en hög grad av effektivisering, vilket bland annat kan
redovisas som antalet elever per lärare.

Publicerad 2020-09-20 hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Folkmängd 2019-12-31 i Region Gotland multiplicerat med 841 kronor per invånare, källa SKR cirkulär 20:18
7 Referenskostnaden bygger i sin grund på standardkostnaden det vill säga den kostnad som kommunen skulle ha om verksamheten
bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna.
8 Här medräknas den fristående huvudmannens antal elever i den egna kommunen
5
6
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Diagrammet visar att Region Gotland sedan 2014 har en ökning av antalet elever per lärare,
ökningen från 2016 till 2019 motsvarar 15 procent.
Utbildningskostnaden för grundläggande vuxenutbildning för 2019 är 1,1 procent högre än
de nedan redovisade kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 668
kronor per heltidsstuderande (årsplats). Den högre kostnaden förklaras av ett lågt
deltagande i förhållande till lagkravet om att kommunen ska tillhandahålla en organisation
för vuxenutbildning.
Grundläggande vuxenutbildning
Gotland

2018
67 413

2019
61 074

Samtliga kommuner

66 020
64 796
Kommungruppen
53 928
56 016
Avser nettokostnad år, kronor per heltidsstuderande, kommunal regi
Jämförelser

För gymnasial vuxenutbildning saknas tillförlitliga uppgifter för 2019 då den inlämnade
redovisningen till Statistikmyndigheten SCB för gymnasial vuxenutbildning har blivit
påförd nettokostnad för kvalificerad yrkesutbildning (KY/YH) samt
lärcentrumverksamhet, de är sina egna verksamheter och ska inte medräknas i gymnasial
vuxenutbildning.
Svenska för invandrare (SFI) har i en jämförelse en låg kostnad. Kostnadsnivån för år 2019
är sju procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 24
kronor mindre per studerande. Antalet elever på SFI har under de senaste åren ökat kraftigt
vilket har medfört en ökad kostnad, från 2018 till 2019 har elevtalet ökat från 350 elever till
390 elever, en ökning med 40 elever.
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Svenska för invandrare
Gotland

2018

2019

292

319

Samtliga kommuner

360

356

Kommungruppen
Avser kostnad kronor per invånare, samtlig regi

373

330

Jämförelser
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Resursfördelningsmodell

Gymnasieskola
Resursfördelningsmodell/flöden (+ökat behov, - minskat behov)
Jämförelse med budget år 2021, tkr
2022

2023

2024

4 136

8 067

10 459

1 960

1 960

1 960
129

Kommunala skolan

I den egna kommunen
Fristående skolan

I den egna kommunen
Interkommunal ersättning

Från annan kommun

65

129

I annan kommun, kommunal skola

649

390

908

I annan kommun, fristående skola

-517

-648

-386

Statliga ersättningar

Återsökta ersättningar, Migrationsverket

-

-

-

Summa

6 293

9 898

13 071

Ramtillskott
Jämförelse med budget år 2021, tkr

2022

2023

2024

Kommunala skolan

-

-

-

Fristående skolan

Externa avtal

800

1 600

2 400

Summa

800

1 600

2 400

7 093

11 498

15 471

Ärendenr GVN 2021/6 Datum 2021-03-25

Netto

Inför år 2022–2024 läggs en nollbudget för de återsökta ersättningarna från
Migrationsverket, avseende nyanlända och elever i asyl.
Elevflöden för perioden
År
Kommunal skola, egna kommunen
Fristående skolan, egna kommunen

2022

2023

2024

1 588

1 634

1 662

239

239

239
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65

63

67

40

39

41

1 932

1 975

2 009

I den kommunala skolan är 11 elever medräknade från annan kommun.

Förändring
Förändring i elevtal, jämförelse med 2021
År

2022

2023

2024

Kommunal skola, egna kommunen

37

83

111

Fristående skolan, egna kommunen

9

9

9

Kommunal skola, annan kommun

5

3

7

Fristående skola, annan kommun

-5

-6

-4

46

89

123

Summa
Not

I den kommunala skolan är 11 elever medräknade från annan kommun.

1.6 Taxor och avgifter, interna och externa

Nämnden följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige
1.7 Kompensation för externa avtal

Några externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2021 finns inte. Lagen om
offentliga bidrag på lika villkor ger däremot effekter som liknar avtal. Kompensationen för
2022 beräknas uppgå till 800 000 kronor.

2. Investeringsförslag med motiveringar 2022–2026
2.1 Lokaler

I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans mellan
organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga
regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar
våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.

Ärendenr GVN 2021/6 Datum 2021-03-25

Arbetet med lokalplanering och behov beskrivs utförligt i ”Investeringsplan lokaler 2022–
2026”. Förvaltningen har tillsammans med hyresvärd och verksamhetsansvariga kartlagt
dagens lokaler och beräknat framtida behov efter Statisticon befolkningsprognos som tar
hänsyn till arbetsmarknadens förväntade utveckling och planerade bostadsbyggen. I detta
arbete har alla förvaltningens verksamheter beaktats och arbetet skall vara långsiktigt
hållbart
Förvaltningen har även tagit särskild hänsyn till förväntade reformer inom
vuxenutbildningen för att få en så riktig prognos som möjligt. Under 2021 genomförs även
en utredning över gymnasie och vuxenutbildningens behov av lokaler nu och framöver.
Syftet med projektet är med utgångspunkt från nulägesanalys säkerställa att dagens tillgång
till lokaler kommer att räcka till för de framtida prognoser som skolorna gör och nämnden
beslutar

22 (23)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2022–2024

För Gotland tillkommer under åren 2019–2027 cirka 349 ungdomar som kan söka
gymnasieskola medan befolkningen in åldrarna 19–64 kommer att minska med 185
personer.
För mer information, se bilagor 1 - 2
2.2 IT-investeringar

Satsningen på att fortsatt utveckla IT- miljön utifrån förvaltningens handlingsplan för
digitalisering pågår. Införandet av ett nytt gemensamt skoladministrativt system slutförs i
mars 2021 och parallellt görs en översyn av hela systemarkitekturen inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Utöver detta tillkommer det regionövergripande arbetet med
införande av e-arkiv där varje förvaltning behöver investeringsutrymme för ett lyckat
införande.
Nya digitala lärverktyg och lärresurser införs kontinuerligt och efterhand kommer dessa
integreras i en portal där användare med en inloggning når sina resurser.
Pandemin har hjälpt oss att ta goda steg framåt inom den digitala världen men har också
ökat efterfrågan och behov av utbildningsinsatser och nyare teknik. Satsningar på
kompetensutveckling och utbildningsinsatser inom digitaliseringsområdet behöver av den
anledningen genomföras kontinuerligt och parallellt med införanden av nya system och ny
teknik. Detta kräver även ett relevant periodiskt underhåll av den digitala infrastrukturen
inom förvaltningens lokaler.
Succesivt införs flera e-tjänster, både externa och interna, i syfte att hitta effektivare
arbetssätt och skapa en mer tillgänglig förvaltning. Under planperioden planeras flera
projekt i syfte att utveckla verksamhetens processer såväl inom administration som inom
det pedagogiska området. En effektiv förvaltning av flertalet digitala system och tjänster
kräver en central hantering av processer och system samt att erforderliga resurser avsätts
för att klara uppdragen.
Under höstterminen 2020 startas en förstudie av lärplattformar. Projektledare är utsedd.
Förstudien skall omfatta kartläggning av nuvarande plattformar med fördelar och
nackdelar. Syftet med förstudien är att skapa beslutsunderlag för hur förutsättningarna för
hur en ny lärplattform inom för-, grund- och särskola kan se ut. Gymnasie- och
vuxenutbildning hålls informerade på vägen ifall att det skulle vara aktuellt att gå över till en
gemensam plattform för alla skolformer.
GDPR (General Data Protection Regulation). Kraven inom området leder till att
administration, kontroll, systemförvaltning och säkerställande av hur arbetet genomförs
ökar. Detta innebär i förlängningen ett utökat behov av säkra system och lagringsytor och
att administrativa resurser avsätts vilket initialt leder till ökade kostnader inom
förvaltningen.
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Utifrån ovanstående sammanfattning är det tydligt att en reducerad IT-investeringsbudget
inte är en framkomlig väg för att bibehålla en god utveckling inom digitaliseringsområdet.
För mer information, se bilaga 3
Bilageförteckning

Bilaga 1: Investering lokaler GVN 2022 - 2026
Bilaga 2: Investeringsplan GVN 2022 - 2032
Bilaga 3: Investering IT GVN 2022 - 2026

23 (23)

