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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk rapport, oktober 2020.
Förslag till beslut

•

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten

Sammanfattning

Den samlade årsprognosen från verksamheterna visar ett negativt resultat på 5,3
miljoner kronor. Förvaltningen gör bedömningen att resultatet kommer att förbättras
till att bli ett prognoserat negativt resultat på cirka två miljoner kronor. Förvaltningen
baserar prognosen på att regionfullmäktige har beviljat tilläggsanslag till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden för de nya välfärdsmiljarderna1 som kommit Gotland
till del. Tilläggsanslaget är motsvarande tre miljoner kronor och tilldelas enheten
arbetsmarknad och integration (Vuxkomp). Utöver detta gör förvaltningen
bedömningen att prognosen för utbetalningar till annan huvudman kommer att bli
lägre än tidigare prognostiserat.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 11 elever fler än budgeterat, vilket
blir en negativ post i resursfördelningen. Att resursfördelningen visar på ett
underskott beror även på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte
räcker till i förhållande till det budgeterade värdet och dess ändamål för att
exempelvis finansiera studiehandledare m.fl. De interkommunala utbetalningarna och
ersättningarna till fristående huvudman beräknas göra ett positivt resultat på 164 000
kronor.

1

De nya välfärdsmiljarderna presenterades av regeringen i januari 2020, tilläggsanslag beslut 2020-09-28 RF § 129
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Resultatrapport per den 31 oktober 2020
Resultatrapport
Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

Prognos

91 454

95 637

4 183

-9 858

Flödesbidrag rörligt

108 831

108 440

-391

-817

Personalkostnader

-196 700

-195 825

875

4 107

-47 151

-46 902

248

-574

Övriga kostnader

-108 709

-103 075

5 634

1 017

Internt flödesbidrag rörligt

-108 832

-108 440

392

817

-261 106

-250 165

10 941

-5 308

Utfall

Resultat

Bokslut 19

Lokalkostnader

Totaler
Exklusive kommunbidrag

Resultatrapport per den 31 oktober 2019
Resultatrapport

Budget

Intäkter

118 686

105 037

-13 650

-27 535

Flödesbidrag rörligt

107 954

108 099

145

722

Personalkostnader

-210 502

-191 411

19 092

22 938

Lokalkostnader

-46 782

-47 847

-1 065

-1 792

Övriga kostnader

-115 964

-109 178

6 786

985

Internt flödesbidrag rörligt

-108 042

-108 430

-388

-1 014

-254 649

-243 730

10 919

-5 696

Totaler
Exklusive kommunbidrag

Ovanstående tabeller (resultatrapport) visar periodens omslutning januari-oktober för
åren 2020 och 2019. Nettokostnaden ökar för perioden med 6,4 miljoner kronor, den
procentuella ökningen är 2,6 procent. I jämförelse mellan åren ökar periodens
resultat med 22 000 kronor.
Intäkterna är 9,4 miljoner kronor lägre för perioden år 2020 i jämförelse med samma
period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är lägre beror framförallt
på minskade ersättningar från Migrationsverket till integration med 2,6 miljoner
kronor. I september månad gjordes en återbetalning av statsbidrag till Skolverket från
vuxenutbildningen med 6,1 miljoner kronor för regionalt yrkesvux vilket avsåg
budgetåret 2019 samtidigt har det inkommit extra medel för regionalt yrkesvux för år
2020 med 4,2 miljoner kronor. Minskade intäkter för sommarkurser vid
folkhögskolan på 1,5 miljoner kronor. Minskade statsbidrag från Arbetsförmedlingen
för ”Extra tjänster” motsvarande 3,5 miljoner kronor. Regeringens satsning på att
kompensera för sjukfrånvarokostnader under Coronapandemin har inneburit att
nämnden fått kompensation med 1,3 miljoner kronor, vilket också har påverkat
intäkterna för perioden. Prognosen för året är negativt på 9,9 miljoner kronor.
De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen gymnasiet,
ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till
rektor för det antal elever som är inskrivna på respektive gymnasieprogram. Rektor har en
nollbudget, med det menas att elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för
verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning,
undervisning-personalkostnader, och lärverktyg. Prognosen för året är negativ på 817 000 kronor
det vill säga att prognosen för antal elever är lägre än det budgeterade värdet för helåret.
Personalkostnaderna är 4,4 miljoner kronor högre för perioden vilket motsvarar 2,3
procent. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 5,4 miljoner kronor
avser justerade löneökningar för de båda åren. På totalen innebär detta att
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personalkostnaderna har minskat om hänsyn tas till justering av löneökningar.
Samtliga enheter minskar sin personalkostnad förutom vuxenutbildningen och
arbetsmarknad som ökar. Prognosen för året pekar mot ett överskott på 4,1 miljoner
kronor.
För periodens utfall är lokalkostnaderna 945 000 lägre i en jämförelse med år 2019.
Avvikelsen för perioden är positiv på 248 000 kronor. Prognosen för året är
beräknad att bli negativ på 574 000 kronor.
Utfallet på övriga kostnader är 6,1 miljoner kronor lägre i jämförelse med föregående
år. Alla enheter har en minskning i kategori övriga kostnader. En minskning kan ses i
kostnaden för transporter och resor och köp av förbrukningsmaterial samt att
kostnaderna för livsmedel vid folkhögskolan har minskat. Köp av intern
huvudverksamhet har minskat. I övrigt kan inget extraordinärt ses för perioden.
Prognosen för året är positiv på en miljon kronor. De rörliga flödesbidragen som går
ut som en kostnad per elev till rektor matchar i huvudsak den intäkt som inkommer,
se avsnitt intäkter rörliga flödesbidrag. Avvikelsen för året blir för de rörliga flödena
positivt 817 miljoner kronor.
Periodens resultat per enhet, tkr
Enhet
Ordförande

2020

Prognos 20

2019

Bokslut 19

188

150

-15

0

-323

-250

-1 377

493

Integrationsenhet

1 512

1 541

1 579

1 408

Vuxenutbildning

8 862

0

14 268

2 090

Avdelningschef Gyvux arbm

Folkhögskolan

131

-3 615

2 508

500

1 955

200

261

189

-1 681

-1 069

-1 205

-1 108

1 756

0

6 804

4 735

Antagning, interkom. ers.

1 500

-697

-871

-892

Inack- och reseersättning

262

20

496

467

2 005

2 256

80

-1 168

-3 823

-3 514

-10 582

-11 461

-1 390

-230

-1 029

-748

-12

-100

3

-201

10 941

-5 308

10 919

-5 696

Ungdomsverksamhet
Arbetsmarknad
Wisbygymnasiet, rektor
Övergripande kostnader gymnasieskola

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Resursfördelning
Övergripande kostnader samtliga
-IT
-Försörjning
Nämndens resultat

Periodens resultat för 2020 visar i jämförelse med 2019 ett förbättrat resultat med
22 000 kronor. Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan
det med hjälp av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå
resultatmässigt för enheten.
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Elevvolymer
Resursfördelningen

Not1

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

Budget,
tkr

Prognos, Differens,
tkr
tkr

128 800 129 386
128 800 129 386

Prognos
volym

-586
-586

1 554
1 554

Prognos, Differens,
tkr
tkr

Prognos
volym

Budget
volym
1 543
1 543

Differens
volym
11
11

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunalersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen
Kommunal gymnasieskola, annan kom.
Fristående gymn, annan kommun
Elever från annan kommun
Summa

Budget,
tkr
27 174
7 722
5 152
-1 309
38 739

Budget
volym

Differens
volym

26 846
8 311
4 975
-1 557
38 575

328
-589
177
248
164

230
64
38

226
59
40

4
5
-2

332

325

7

167 539 167 961

-422

1 886

1 868

18

Exklusive kompensation Guteskolan

Totalt

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 11 elever fler än budgeterat. Fler
antal elever och interna ersättningar medför ett negativt resultat i den interna
resursfördelningen på 586 000 kronor. Prognosen är framräknad genom att höstens
verkliga elevtal påräknas resterande del av året och summeras ihop med det utfall
som varit hittills.
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas bli sju elever fler, nettoförändring i ökning av sju elever medför ett positivt
resultat på 164 000 kronor. Normalt brukar en ökning av antal elever medföra ett
negativt resultat, att det blir positivt här beror på att elever vid fristående huvudman i
den egna kommunen valt mindre kostsamma program än budgeterat. Elevtal för
elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i den egna kommunen är
medräknade.
Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen

Not1

Etableringsersättning, Migrationsverket
Studiehandledare modersmålsundervisning
Ersättning för asyl, Migrationsverket

Resultat,
tkr
1 769
-1 506
929

Flödesbidrag, interna ersättningar

-586

Medfinansiering, ungdomsverksamheten

-360

Medfinansiering Lotsen

-440

Budgeterade ersättningar Migrationsverket
Summa
Not1

-4 723
-4 917

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunal ersättning
m.fl.

Resultat,
tkr

Utbetalningar, alla

164

Summa

164
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När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar
påräknas resultatenheten resursfördelningen blir resultatet negativt på 4,9 miljoner
kronor vilket är en försämring med 1,4 miljoner kronor sedan förra prognosen.
Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett positivt resultat
på 164 000 kronor, vilket är en förbättring med 533 000 kronor sedan förra
prognosen.
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Internbudget 2021 inklusive fastställande av grundbelopp
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar
1. Att fastställa 2021 års grundbelopp enligt upprättat förslag. Bilaga 1
2. Att fastställa internbudget för 2021 i sin helhet enligt förslag. Bilaga 2

Sammanfattning/ärendebeskrivning

Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per
ansvar och verksamhet samt lagstiftningen ”Offentliga bidrag på lika villkor” som
grund.
IB 2020

-310 028

Inga justeringar

-

Justerad budget 2020

-310 028

Besparing

3 220

Resursfördelning

-6 136

Ökning av internhyra

-1 010

Interna priser, RSF

-396

Externa avtal

-800

Förstudier och planer

-800

Ramtillskott Vuxenutbildning

-4 000

Ramtillskott Arbetsmarknad Integration

-2 200

Personalkostnadskompensation

-5 648

Budgetöverföring från BUN för Särvux

-540

Budgetöverföring från BUN till Ungdomsverksamheten, lokaler

-400

Budgetram 2021

-328 738
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De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och
budget för 2021 - 2032, fastställt 16 november 2020 och budgetavstämningen den 22
oktober tillika alliansens förslag. Samtliga förändringar i budgetramen är inarbetade i
förslaget till internbudget 2021.
Besparing

Har sin grund i regionfullmäktiges tidigare beslut om strategisk plan och budget för
2020-2022 där ett effektiviseringskrav enligt plan för 2021 var upptaget med 70
miljoner kronor. Med anledning av pandemin Covid-19 beslutade regionfullmäktige i
juni månad1 att förändra de finansiella målen2 för budgetåret 2021, där budget och
resultat förändras från 2 till 1 procent av nettokostnaden. I samband med
förändringen av de finansiella målen fick även samtliga nämnder uppdraget att spara
en procent av nettobudgeten. Den totala besparingen (effektiviseringen) för samtliga
nämnder reducerades från 70 miljoner kronor till cirka 53 miljoner kronor för 2021.
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget 2021 blir sparbetinget 3,2
miljoner kronor. Besparingen hanteras som generell3 och påverkar nämndens
verksamhetsområden enligt följande:
Besparing, tkr
Ordförande

9

Utbildningsdirektör

67

Folkhögskolan

153

Vuxenutbildningen

190

Ungdomsenheten

143

Arbetsmarknad Integration
Övergripande kostnader gymnasiet

159
468

Not

Försörjning och IT

29

Summa verksamhet

1 218

Borttagande av buffert

2 002

Totalt spar
Not

3 220

Avser Lokaler, måltider m.fl.

För att mildra effekten för verksamheterna tas nämndens tilltänkta buffert för år
2021 bort. Grundbeloppet för skolformen gymnasiet får ingen besparing för
budgetåret 2021.
Resursfördelningsmodell, fler elever

Resursfördelningen tillförs 6 136 tkr för en volymförändring på sammantaget 81 fler
elever enligt följande:


62 fler elever i den kommunala skolan, i den egna kommunen



15 fler elever i den fristående skolan, i den egna kommunen



1 färre elever i kommunala skolor, i annan kommun



5 fler elever i fristående skolor, i annan kommun



I den kommunala skolan, i den egna kommunen, är 20 elever medräknade
från annan kommun

Prognosen för fler elever i gymnasieskolan har sin grund i underlaget för
budgetäskandet som beskrivs i strategisk plan och budget för 2021 - 2023.
2020-06-15, RF § 15
Mål 16 och 17 i regionens styrkort
3 Motsvarar en procent på nettobudget för samtliga enheter, i arbetsmarknad integration ingår även bruttobudget för
ungdomskraft.
1
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Avstämning av elevvolymerna pekar mot att det kommer att vara fler elever 2021 i
jämförelse med 2020. Ersättningar från Migrationsverket har under de senaste åren
varit medräknat och balanserat den interna resursfördelningen. Svårigheter som kan
ses under 2021 är vilken prognos som kan läggas för ersättningar från
Migrationsverket gällande etableringsersättningen samt de återsökta statsbidragen för
asyl. Prognosen för ersättningar från Migrationsverket har för budgetåret 2021
skrivits ner till 1,2 miljoner kronor från att för budgetåret 2020 vara 4,7 miljoner
kronor, nedsättningen motsvarar 3,5 miljoner kronor. Följande omfördelning i
resursfördelningens budget görs för att klara minskade ersättningar från
Migrationsverket:
Omfördelning, tkr
Nedsättning etableringsersättning
Resursfördelning fler elever
Ökning utlagt elever
Elevbuffert
Netto
Not

Belopp

Elever

3 562

47

-6 136

-81

1 682

22

892

12

0

0

Antal elever framräknat genom snittvärde för resursfördelningen,
avser grundbelopp 2020

Ökning av internhyra

För budgetåret 2021 höjs internhyran totalt i Region Gotland med 1,5 procent
motsvarande 5,7 miljoner kronor vilket har medfört ett ramtillskott till nämndens
budgetram
Interna priser, regionsstyrelseförvaltningen (RSF)

Avser i huvudsak ökade kostnader för måltids- och städtjänster.
Externa avtal

Externa avtal avser kravet på ”Lika villkor” för skolverksamhet oavsett kommunalt
eller fristående huvudmannaskap. Skyldighet finns att bidragen till fristående
verksamhet skall ligga på samma nivå som anslagen till regionens verksamhet, vilket
innebär att exempelvis lönekostnadsökningar till följd av lönerevision skall
kompenseras även till fristående huvudman och räknas in i grundbeloppet.
Interna priser, regionsstyrelseförvaltningen (RSF)

Avser i huvudsak ökade kostnader för måltids- och städtjänster.
Förstudier och planer

Förstudier och utbildning som kopplas till investeringar bokförs som driftkostnader
och belastar innevarande års resultat. Även andra administrationskostnader och
allmänna omkostnader får inte ingå i investeringsprojektet om de inte är direkt
hänförbara till tillgångens värde/servicepotential4. Samtliga nämnder har fått
motsvarande ramtillskott på 800 000 kronor för detta.
Ramtillskott vuxenutbildningen

Avser ramtillskott för Svenska för invandrare (sfi) på tre miljoner kronor för att täcka
ett ökat antal elever samt att kompensera för minskad etableringsersättning.
Ramtillskott tillstyrks även för regionalt yrksevux med en miljon kronor.

Servicepotential är en tillgångs kapacitet att, ensam eller i kombination med andra tillgångar, bidra direkt eller indirekt till att
de mål som fastlagts uppnås.
4
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Ramtillskott Arbetsmarknad Integration

Avser ramtillskott för VuxKomp5 en verksamhet som syftar till att stärka, motivera
och vägleda människor till arbete eller studier. Ramtillskott har tillstyrkts med 2,2
miljoner kronor.
Personalkostnadskompensation

Personalkostnadskompensation är utlagt som ett generellt påslag med 2,17 procent
och motsvarar 5,1 miljoner kronor, särskild satsning på jämställdhet samt bristyrken
är medräknat i respektive budget för kategorierna gymnasielärare yrkes- och allmänna
ämnen samt lärare vuxenutbildning och studie- och yrkesvägledare detta motsvarar
538 000 kronor.
Budgetöverföring från BUN

Överföring av budget till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) för
”Särskild utbildning för vuxna (Särvux)” görs på grund av att skolformen har
upphört och ingår numera i skolformen komvux som ”Komvux som särskild
utbildning”.
Överföring av budgetmedel till ungdomsverksamheten vid GVN avseende lokaler
avser omfördelning av lokalkostnader för ungdomsgårdarna i Gråboskolan samt i
Fårösundskolan.
Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att förslag till Internbudget 2021 är avstämt
och i enlighet med förvaltningens mål och riktlinjer för verksamheten.
Beslutsunderlag

- Grundbelopp 2021, bilaga 1
- Internbudget 2021, bilaga 2
Övriga bilagor

- Detaljbudget 2021, bilaga 3
- Utredning grundbelopp år 2021, bilaga 4
- Regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2021, bilaga 5

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

5

Ett samarbete mellan socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen
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Bilaga 1
GVN 2020/9
Grundbelopp 2021 till fristående gymnasieskolor
Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2021, fastställd GVN xx/11-2020 § xxx
Program

Undervisning

Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler

Administration

Mervärdesskatt

Grundbelopp

Per månad

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

57 449

10 462

2 527

6 612

26 271

3 100

6 385

112 806

9 400

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

63 207

22 781

2 527

6 612

33 260

3 852

7 934

140 173

11 681

Ekonomiprogrammet (EK)

44 207

10 029

2 527

6 612

26 271

2 689

5 540

97 876

8 156

El- och energiprogrammet (EE)

59 483

15 479

2 527

6 612

28 676

3 383

6 970

123 130

10 261

Estetiska programmet (ES)

78 362

15 333

2 527

6 612

26 271

3 873

7 979

140 957

11 746

Estetiska programmet (ESMUS)

82 745

13 338

2 527

6 612

26 271

3 945

8 126

143 564

11 964

Fordons- och transportprogrammet (FT)

71 054

16 527

2 527

6 612

26 271

3 690

7 601

134 282

11 190

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

60 054

10 468

2 527

6 612

26 271

3 178

6 547

115 657

9 638

Hotell- och turismprogrammet (HT)

65 830

14 726

2 527

6 612

26 271

3 479

7 167

126 612

10 551

Humanistiska programmet (HU)

49 038

9 199

2 527

6 612

26 271

2 809

5 787

Naturbruksprogrammet (NBLAN) Not 1
Not 2
Naturbruksprogrammet (NBDJU)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)

102 244
257 547

8 520
21 462

216 632

18 053

52 128

11 224

2 527

6 612

26 271

2 963

6 103

107 828

8 986

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)

76 166

21 497

2 527

6 612

26 271

3 992

8 224

145 289

12 107

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

61 307
56 646

11 129
10 483

2 527
2 527

6 612
6 612

26 271
26 271

3 235
3 076

6 665
6 337

117 746
111 952

9 812
9 329

82 587

19 499

2 527

6 612

33 260

4 335

8 929

157 749

13 146

66 792

11 440

2 527

6 612

26 271

3 409

7 023

124 074

10 340

Teknikprogrammet (TE)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Not 1‐2 Uppräknat med generellt index motsvarande 3,06 procent, basvärde riksprislista 2020. Från och med 1 juli 2021 avser djurinriktningen djurvård och hästhållning.

Introduktionsprogram
Individuellt alternativ (IMA)

Mervärdesskatt

Grundbelopp

Per månad

101 450

11 807

2 527

6 612

26 271

4 460

9 188

162 315

13 526

98 074

11 342

2 527

6 612

26 271

4 345

8 950

158 121

13 177

Yrkesintroduktion (IMY)

109 457

13 020

2 527

6 612

26 271

4 737

9 757

172 381

14 365

Programinrikat val (IMV) Not 3

Bidrag per elev/ämne/lå
4 370

Uppräknat med generellt index motsvarande 3,06 procent, basvärde riksprislista 2020. Engångsbelopp som utbetalas som terminsbelopp efter ansökan.

Riksintag

Undervisning

Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler

Sjöfartsutbildningen Not4 (RX, MAS, DAC)
Not 4

Administration

Språkintroduktion (IMS)

Introduktionsprogram
Not 3

Elevvård Måltider Lokaler

Grundbelopp enligt beslut skolverket 2018-12-06. Uppräknat med generellt index motsvarande 3,06 procent.

Administration

Mervärdesskatt

Grundbelopp
169 504

Per månad
14 125

Bilaga 1
GVN 2020/9
Grundbelopp 2021 kommunala gymnasieskolor, elever från annan kommun
Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2021, fastställd GVN xx/11-2020 § xxx
Program

Undervisning

Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler

Administration

Grundbelopp Per månad

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

57 449

10 462

2 527

6 612

26 271

3 100

106 421

8 868

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

63 207

22 781

2 527

6 612

33 260

3 852

132 239

11 020

Ekonomiprogrammet (EK)

44 207

10 029

2 527

6 612

26 271

2 689

92 335

7 695

El- och energiprogrammet (EE)

59 483

15 479

2 527

6 612

28 676

3 383

116 160

9 680

Estetiska programmet (ES)

78 362

15 333

2 527

6 612

26 271

3 873

132 978

11 082

Estetiska programmet (ESMUS)

82 745

13 338

2 527

6 612

26 271

3 945

135 438

11 286

Fordons- och transportprogrammet (FT)

71 054

16 527

2 527

6 612

26 271

3 690

126 681

10 557

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

60 054

10 468

2 527

6 612

26 271

3 178

109 110

9 092

Hotell- och turismprogrammet (HT)

65 830

14 726

2 527

6 612

26 271

3 479

119 445

9 954

Humanistiska programmet (HU)

49 038

9 199

2 527

6 612

26 271

2 809

96 456

8 038

Naturbruksprogrammet (NBLAN)Not 1

242 094

20 175

Naturbruksprogrammet (NBDJU)Not 2

203 634

16 970

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

52 128

11 224

2 527

6 612

26 271

2 963

101 725

8 477

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)

76 166

21 497

2 527

6 612

26 271

3 992

137 065

11 422

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

61 307

11 129

2 527

6 612

26 271

3 235

111 081

9 257

Teknikprogrammet (TE)

56 646

10 483

2 527

6 612

26 271

3 076

105 615

8 801

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

82 587

19 499

2 527

6 612

33 260

4 335

148 820

12 402

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

66 792

11 440

2 527

6 612

26 271

3 409

117 051

9 754

Not 1‐2 Uppräknat med generellt index motsvarande 3,06 procent, basvärde riksprislista 2020. Från och med 1 juli 2021 avser djurinriktningen djurvård och hästhållning.

Introduktionsprogram

Elevvård Måltider Lokaler

Individuellt alternativ (IMA)

101 450

11 807

2 527

6 612

26 271

4 460

153 127

12 761

98 074

11 342

2 527

6 612

26 271

4 345

149 171

12 431

Yrkesintroduktion (IMY)

109 457

13 020

2 527

6 612

26 271

4 737

162 624

13 552

Programinrikat val (IMV)

Bidrag per elev/ämne/lå
Not 3

4 108

Uppräknat med generellt index motsvarande 3,06 procent, basvärde riksprislista 2020. Engångsbelopp som utbetalas som terminsbelopp efter ansökan.

Riksintag

Undervisning

Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler

Sjöfartsutbildningen Not4 (RX, MAS, DAC)
Not 4

Grundbelopp Per månad

Språkintroduktion (IMS)

Introduktionsprogram
Not 3

Administration

Grundbelopp enligt beslut skolverket 2018-12-06. Uppräknat med generellt index motsvarande 3,06 procent.

Administration

Grundbelopp Per månad
159 909

13 326

Bilaga 1
GVN 2020/9
Grundbelopp 2021 kommunala gymnasieskolor, egna kommunen
Program

Undervisning

Admini- Grundbelopp
stration
8 340
4 339
69 883

Lärverktyg

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

57 204

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

62 962

20 659

4 339

87 960

Ekonomiprogrammet (EK)

43 962

7 907

4 339

56 208

El- och energiprogrammet (EE)

59 238

13 357

4 339

76 934

Estetiska programmet (ESBIL)

78 117

13 211

4 339

95 667

Estetiska programmet (ESMUS)

82 500
70 809

11 216
14 405

4 339
4 339

98 055
89 553

Fordons- och transportprogrammet (FT)
Handels- och administrationsprogrammet (HA)

59 809

8 346

4 339

72 494

Hotell- och turismprogrammet (HT)

65 585

12 604

4 339

82 528

Humanistiska programmet (HU)

48 793

7 077

4 339

60 209

Naturbruksprogrammet (NBLAN)Not1

242 094

Naturbruksprogrammet (NBDJU)Not2
Naturvetenskapsprogrammet (NA)

203 634
51 883

9 102

4 339

65 324

Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)

75 921

19 375

4 339

99 635

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

61 062

9 007

4 339

74 408

Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)
Teknikprogrammet (TE)

56 401

8 361

4 339

69 101

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

82 342

17 377

4 339

104 058

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

66 547

9 318

4 339

80 204

Not3

117 510

Not 1‐2 Uppräknat med generellt index motsvarande 3,06 procent, basvärde riksprislista 2020.
Från och med 1 juli 2021 avser djurinriktningen djurvård och hästhållning.
Not1‐3

Uppräknat med generellt index motsvarande 3,06 procent, basvärde riksprislista 2020

Introduktionsprogram
Individuellt alternativ (IMA)

101 205

Språkintroduktion (IMS)

97 829

9 220

4 339

111 388

Yrkesintroduktion (IMY)

109 212

10 898

4 339

124 449

Introduktionsprogram

Bidrag per
ämne/elev/lå

Programinrikat val (IMV)Not4
Not4

Admini- Grundbelopp
stration
9 685
4 339
115 229

Uppräknat med generellt index (3,06 procent) på riksprislistans belopp 2020

Utbetalas som terminsbelopp efter ansökan.

4 108

Bilaga 2
GVN 2020/9
Internbudget GVN 2021, budget tkr
(Innehåller prognos om preliminära externa intäkter)
Organisation
46

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Intäkter
Kostnader
Nettoram

2021
-93 312
422 050
328 738

Verksamhet
11

31

38

46

47

49

61

62

Nämnd
Kostnader
Summa

1 121
1 121

Kulturverksamhet, studieförbund
Kostnader
Summa

2 770
2 770

Ungdomsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Summa
Gymnasieutbildning
Intäkter
Kostnader
Summa

-900
17 870
16 970

-10 465
251 966
241 501

Vuxenutbildning
Intäkter
Kostnader
Summa

-29 245
56 789
27 544

Folkhögskola
Intäkter
Kostnader
Summa

-32 499
51 612
19 113

Integration
Intäkter
Kostnader
Summa
Arbetsmarknad
Intäkter
Kostnader
Summa
Nettoram

-4 423
7 310
2 887

-15 780
32 612
16 832
328 738

Bilaga 3
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/9
10 november 2020

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Detaljbudget 2021
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Region Gotland
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Bilaga 3
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/9

Internbudget GVN 2021, budget tkr
Enheter
1.

GVN, Nämnd, arvoden, drift

2.

Drift samt semesterlöneskuld och lön
Bidrag studieförbund
Teknikcollege
Buffert
Utbildningsdirektör

3.

2021

2020

Differens

1 121

1 091

30

3 679
2 770
2 000
8 449

2 577
2 770
2 000
551
7 898

1 102
0
0
-551
551

Folkhögskolan

19 113

18 189

924

4.

Vuxenutbildning

27 544

22 498

5 046

5.

Ungdomsgårdar

16 970

17 000

-30

6.

Arbetsmarknad Integration

19 719

17 026

2 693

Totalt 1-6

92 916

83 702

9 214

7.

Elevvård
Måltider
Tilläggsbelopp
Lokaler
Kapitalkostnader samt Gotlands idrottsförbund
Rektor kommunala gymnasiet, gemensamt

3 742
9 793
949
40 222
1 268
55 974

3 742
9 459
949
39 847
1 491
55 488

0
334
0
375
-223
486

8.

IT-Försörjning, licenser, programv, kapitalkostnad, säkerhet

3 225

3 439

-214

9.

Inackorderingstillägg

1 930

2 030

-100

-1 161
-4 723
131 555 128 801
892
1 844
1 803
133 130 125 881

3 562
2 754
892
41
7 249

Migrationsverket, ersättningar
Resursfördelning, interna ersättningar, Wisbygymnasiet
Resursfördelning, interna ersättningar, buffert
Resursfördelning, interna ersättningar, Ungdomskraft
10. Resursfördelning, interna ersättningar
11. Wisbygymnasiet, se resursfördelning

0

0

0

767
28 817
-1 556
7 781
5 754
41 563

749
27 174
-1 309
7 722
5 152
39 488

18
1 643
-247
59
602
2 075

Totalt 7-12 Gymnasieskola

235 822 226 326

9 496

RAM 2021-20, RS Budgetavstämn 2020-10-22 Alliansens förslag

328 738 310 028

18 710

Antagning, lön samt dift
Fristående gymnasieskolan i den egna kommunen Not
Elever från annan kommun
Elever i kommunal gymnasieskola, annan kommun
Elever i fristående gymnasieskola, annan kommun
12. Antagning, Interkommunal ersättning, fristående gymnasieskola
Not

Exklusive asyl

Inklusive justeringar mellan nämnder

2 (5)
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/9

Internbudget GVN 2021, elever
Elevflöden
Elever
Elever
2021
2020
Wisbygymnasiet
Ungdomskraft
Kommunala gymnasieskolan
Guteskolan AB
Fristående gymnasieskolan
Exklusive asyl
Totalt 1-2
Elever från annan kommun Not
Elever i kommunal gymnasieskola
Elever i fristående gymnasieskola
Interkommunalersättning
Totalt
Not

Differens

1 551
16
1 567

1 543
16
1 559

8
0
8

230
230

226
226

4
4

1 797

1 785

12

60
45
105

59
40
99

1
5
6

1 902

1 884

18

Budget 2020 IB 10 elever, 2021 IB 12 elever

Internbudget 2021, Folkhögskolan, budget tkr
Föreslagen budget för år 2021
Budget
2021

Nettobudget, tkr
UB Budget 2020

18 189

Löneuppräkningar 2021

504

Internhyra

53

Sparbeting

-153

Budgetöverföring, kustateljén

520

Totalt

19 113

För 2020 fördelades budgeten, netto, i internbudgetarbetet enligt följande:
Ansvar-Funktion

Budget
2020

7170 Folkhögskolan

1 933

7175 Rektor FHS Hemse

4 593

7180 Linjeledare allm linjen

1 736

7183 Linjeledare fotolinjen

350

7186 Linjeledare musiklinjen

780

7189 Linjeledare textillinjen

331

7191 Sommarverksamhet

-1 266

7195 Internatföreståndare

1 979

7200 Bitr rektor FHS Fårösund

8 140

7205 Linjeledare allm linjen

-47

7208 Linjeledare Ella pop

228

7211 Linjeledare skrivarlinjen

-5

7214 Linjeledare Film o TV

144

7217 Socialpedagoglinjen

113

7219 Linjeledare manusutbildn

-33

7225 Internatförest Fårösund
Fördelad budget 2020

-787
18 189
3 (5)
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/9

Internbudget 2021, Vuxenutbildning, budget tkr
Föreslagen budget för år 2021
Budget
2021

Nettobudget, tkr
UB Budget 2020

22 498

Löneuppräkningar 2021

677

Internhyra

19

Tilläggsanslag, regional yrkvux, SFI

4 000

Budgetöverföring, särvux

540
-190

Sparbeting
Totalt

27 544

För 2020 fördelades budgeten, netto, i internbudgetarbetet enligt följande:
Ansvar-Funktion

Budget
2020

7130 Rektor upphandling

-5 474

7136 YH-utbildning

-2 208

7140 Lärcentr Tentamensservice
7150 Drift vuxenutbildning
7151 Komvux café

576
10 908
388

7154 Studieteket/verkstan

5 503

7155 Gymnasial vuxenutbildning

2 760

7159 Svenska f invandrare SFI

7 114

7163 Grundläggande vuxenutb

2 718

7166 Bibliotek norr
Fördelad budget 2020

213
22 498

Internbudget 2021, arbetsmarknad o Integration, budget tkr
Föreslagen budget för år 2021
Budget
2021

Nettobudget, tkr
UB Budget 2020

17 026

Löneuppräkningar 2021

634

Internhyra

18

Sparbeting

-159

Tilläggsanslag, VuxKomp

2 200

Totalt

19 719

För 2020 fördelades budgeten, netto, i internbudgetarbetet enligt följande:
Ansvar-Funktion
7143 Integrationsenhet

Budget
2020
2 825

7450 Chef arbetsmarknad

1 182

7455 Steget, praktikplatser

4 664

7457 Extra tjänster
7460 Offentligt skyddad anst
7465 Studie- o yrkesvägledning

4 220
-24

7470 Ungdomskraft

1 058

7474 Feriejobb

3 100

Fördelad budget 2020

17 026
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Internbudget 2021, ungdomsverksamheten, budget tkr
Föreslagen budget för år 2021
Budget
2021

Nettobudget, tkr
UB Budget 2020

17 000

Löneuppräkningar 2021

209

Internhyra

24

Sparbeting

-143

Budgetöverföring, lokaler Fårösund - Gråbo

400

Budgetöverföring, kustateljén

-520

Totalt

16 970

För 2020 fördelades budgeten, netto, i internbudgetarbetet enligt följande:
Ansvar-Funktion

Budget
2020

7230 Ungdomsgårdar

521

7231 Ungdomsgårdar Norr

781

7232 Fenix

2 269

7233 City-Roma

2 671

7234 Fårösund/Slite ungdomsgrd

3 355

7237 Puma ungdomsgård

3 212

7238 Hemse/Klinte ungdomsgård

2 949

7239 Fältfritidsledarna
Fördelad budget 2020

1 242
17 000
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Region Gotland

Grundbelopp år 2021
Inledning

Den här utredningen har till syfte att åskådliggöra de resurser och beräkningar
som ligger till grund för grundbeloppets storlek. Utredningen skall även
möjliggöra jämförelser av bidragsbelopp mellan program och riksprislista.
Grundbeloppet för 2021 kan här, i utredningen, jämföras med riksprislistan
2020 då löneuppräkningar samt index för år 2021 inte är medräknat.
Beräkning av 2021 års grundbelopp per program har upprättats genom
självkostnadskalkyler med prognos för år 2021 genom avstämning av det
ekonomiska utfallet för 2020. Beräkningsunderlaget avser intäkter och
kostnader för undervisning, lärverktyg och administration i kombination med
prognos om antalet elever 2021. Något strukturbidrag1 har inte räknats ut för
gymnasieskolan då detta anses tillgodoses genom den självkostnadskalkyl som
ligger till grund för grundbeloppet per program. I självkostnadskalkylerna per
program ligger exempelvis specialpedagoger och andra elevsociala resurser
medräknade.
Två bilagor medföljer, där bilaga 1 avser det grundbelopp som är beräknat
enligt självkostnadsmodell och betalas till den kommunala rektorn i den egna
kommunen. Alla kostnader per program och skolenhet är medräknade och
uttryckts per elev. I bilaga 4:1 återfinns även ett antal nyckeltal och jämförelser
som exempelvis ”antal elever per lärare”. Bilaga 4:2 avser en jämförelse av de
olika grundbeloppen per program och riksprislista. I bilaga 4:2 påräknas de
budgeterade kostnaderna för 2021 avseende centrala kostnader, elevvård,
måltider, lokaler, administration och moms på kommunens grundbelopp för
att sedan slutligen bli det grundbelopp som utgår till den fristående
gymnasieskolan.
För år 2021 visar utredningen att Region Gotlands budgeterade kostnad för det
samlade programutbudet är 10,8 procent högre än riksprislistan 2020. År 2016
var motsvarande värde 28,6 procent, vilket innebär en sänkning med 17,8
procent.
Grundbeloppets olika delar

Grundbeloppet avser att täcka en skolas samtliga kostnader som tillhör
verksamheten, förutom vad som ingår under tilläggsbelopp och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens budget utöver detta, se nedan. Grundbeloppet
betalas ut som en tolftedel en gång i månaden enligt verkligt antal elever
(inskrivna elever) både till kommunal och fristående huvudman.
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Socioekonomisk viktning eller motsvarande
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Region Gotland

I grundbeloppet ingår:
Undervisning

Administration

Moms

*1,03

*1,06

Lärverktyg
Elevvård
Måltider
Lokaler
Administration och moms beräknas enligt Skolverkets rekommendation

Det som inte ingår i grundbeloppet avseende skolformen gymnasieskola, är
regionens politiska organisation, myndighetsutövning tillika central registrering
av ansökningar och antagning, inackorderings- och reseersättningar med dess
administration samt tillhörande beräkningar och utbetalning av bidragsbelopp.
Ett riktat bidrag till Gotlands Idrottsförbund ingår ej.
Undervisning

I undervisning ingår personalkostnader för lärare, skolledning,
specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare. Administrativ personal och
vaktmästeri är inte medräknat, se rubrik administration.
Lärverktyg

Här ingår samtliga läromedelskostnader kopplat till programmens drift samt
alla andra förekommande kostnader på respektive skolenhet som exempelvis
IT, kapitalkostnader, kopiering, personalens kompetensutveckling,
skolbibliotek, idrottsgymnasiet, elevcafé, studenten, försäkringar,
matersättningar, böcker, digitala medier med mera.
Elevvård måltider och lokaler

Den totala kostnaden för elevvård och måltider är medräknad och är fördelat
efter antal elever. Lokalkostnaden fördelats enligt de två geografiska områdena,
Solrosen och Väduren2. Prognostiserat antal elever vid respektive område
divideras med den totala lokalkostnaden för respektive område.
Administration

Enligt skollagen utgår till fristående huvudman ett schablonbelopp om tre
procent för administration. Administrationsschablonen är tänkt att täcka
kostnader som uppstår på såväl skolnivå som central nivå. I den kommunala
gymnasieskolan påräknas de verkliga kostnaderna enligt självkostnad.
Moms

Enligt skollagen utgår ett schablonbelopp om 6 procent. Beloppet avser att
kompensera den fristående skolan för deras icke momspliktiga verksamhet.
Variationer i grundbeloppens storlek

I grundbeloppet för den fristående skolan är 6 procent påräknat, i
grundbeloppet till kommuner är inte moms påräknat då kommuner inte betalar
moms till varandra.

2

Till området påräknas även Lerniahuset samt Slagteriet
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Grundbelopp till kommunal rektor egna kommunen

Till den kommunala rektorn i den egna kommunen utgår endast som
grundbelopp kategorierna undervisning, lärverktyg och administration.
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Elever, totalt
Rektor prognos antal elever 3 årskurser

BF

EK

Esbil

Esmus

HA

HT

HU

RL

SA

VO

1 481

1 481

1 481

1 481

1 481

1 481

1 481

1 481

1 481

1 481

57

188

30

36

78

38

23

47

285

54

57

188

30

36

78

38

23

47

285

54

39 351

26 383

59 967

64 583

42 026

47 579

31 000

57 723

43 158

48 500

Självkostnadsmodell (kr/elev)
Totalt antal elever, beräknat
Lärarkostnad
Individuellt val

3 876

3 876

3 876

3 876

3 876

3 876

3 876

3 876

3 876

3 876

Gemensamt kärnämne

1 498

1 498

1 498

1 498

1 498

1 498

1 498

1 498

1 498

1 498

Ledning

4 007

4 007

4 007

4 007

4 007

4 007

4 007

4 007

4 007

4 007

Specialpedagog

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

Studie- och ykesvägledning

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

IT-verksamhet

3 309

3 309

3 309

3 309

3 309

3 309

3 309

3 309

3 309

3 309

Undervisning

56 091

43 123

76 707

81 323

58 766

64 319

47 740

74 463

59 898

65 240

Drift gemensamt

5 876

5 876

5 876

5 876

5 876

5 876

5 876

5 876

5 876

5 876

Drift program

1 263

830

6 133

4 139

1 269

5 526

0

12 298

1 930

2 241

Bibliotek

1 201

1 201

1 201

1 201

1 201

1 201

1 201

1 201

1 201

1 201

Lärverktyg

8 340

7 907

13 211

11 216

8 346

12 604

7 077

19 375

9 007

9 318

64 431

51 030

89 917

92 539

67 112

76 923

54 817

93 839

68 905

74 558

Administration

3 032

3 032

3 032

3 032

3 032

3 032

3 032

3 032

3 032

3 032

Vaktmästeri

1 307

1 307

1 307

1 307

1 307

1 307

1 307

1 307

1 307

1 307

Administration

4 339

4 339

4 339

4 339

4 339

4 339

4 339

4 339

4 339

4 339

Grundbelopp fristående, underlag

Grundbelopp egna kommunen 2021

68 770

55 369

94 256

96 878

71 451

81 261

59 156

98 177

73 244

78 897

Grundbelopp egna kommunen 2020

79 457

54 792

92 122

83 522

65 031

79 656

67 886

100 656

68 039

79 749

Differens, kronor per elev

-11 552

-289

1 268

12 491

5 554

740

-9 596

-3 344

4 339

-1 718

Programmets brytpunkt per åk, beräknat

19

31

10

12

26

13

8

16

95

18

Programmets lärarresurs, tjänster

3,9

8,5

3,1

4,0

5,6

3,1

1,2

4,7

21,2

4,5

Antal elever per lärarresurs, beräknat

14,8

22,0

9,7

9,0

13,8

12,2

18,7

10,1

13,5

12,0

Bilaga 4:1

Elever, totalt
Rektor prognos antal elever 3 årskurser

BA

EE

FT

IMA

IMS

IMY

NA

SF

TE

VF

1 481

1 481

1 481

1 481

1 481

1 481

1 481

1 481

1 481

1 481

79

93

61

46

28

28

162

28

95

30

Självkostnadsmodell (kr/elev)
79

93

61

46

28

28

162

95

30

Lärarkostnad

Totalt antal elever, beräknat

44 975

41 366

52 770

82 681

79 298

88 323

34 191

38 611

63 933

Individuellt val

3 876

3 876

3 876

3 876

3 876

3 876

3 876

3 876

3 876

Gemensamt kärnämne

1 498

1 498

1 498

1 498

1 498

1 498

1 498

1 498

1 498

Ledning

4 007

4 007

4 007

4 007

4 007

4 007

4 007

4 007

4 007

Specialpedagog

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

Studie- och ykesvägledning

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

2 026

IT-verksamhet

3 309

3 309

3 309

3 309

3 309

3 309

3 309

3 309

3 309

Undervisning

61 715

58 106

69 511

99 421

96 038

105 063

50 931

55 351

80 673

Drift gemensamt

5 876

5 876

5 876

5 876

5 876

5 876

5 876

5 876

5 876

Drift program

13 582

6 280

7 328

2 608

2 143

3 821

2 025

1 284

10 300

Bibliotek

1 201

1 201

1 201

1 201

1 201

1 201

1 201

1 201

1 201

Lärverktyg

20 659

13 357

14 405

9 685

9 220

10 898

9 102

8 361

17 377

Grundbelopp fristående, underlag

82 374

71 462

83 916

109 106

105 258

115 961

60 033

63 712

98 051

Administration

3 032

3 032

3 032

3 032

3 032

3 032

3 032

3 032

3 032

Vaktmästeri

1 307

1 307

1 307

1 307

1 307

1 307

1 307

1 307

1 307

Administration

4 339

4 339

4 339

4 339

4 339

4 339

4 339

4 339

4 339

Grundbelopp egna kommunen 2021

86 713

75 801

88 255

113 445

109 597

120 300

64 372

68 051

102 390

Grundbelopp egna kommunen 2020

94 276

80 287

100 328

112 712

108 864

119 567

66 260

61 337

113 945

Differens, kronor per elev

-8 429

-5 351

-12 939

793

1 819

1 685

-2 753

5 848

-12 421

26

31

20

54

32

Programmets brytpunkt per åk, beräknat
Programmets lärarresurs, tjänster

6,1

6,6

5,5

6,5

3,8

4,3

9,5

6,3

3,3

Antal elever per lärarresurs, beräknat

12,9

14,0

11,0

7,0

7,3

6,6

17,0

15,0

9,1

Bilaga 4:2
Jämförelse grundbelopp 2021-riksprislista 2020, exklusive löneuppräkningar för år 2021
Undervisning

BF

EK

HA

HT

HU

RL

SA

56 091

43 123

76 707

81 323

58 766

64 319

47 740

74 463

59 898

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

56 336

43 368

76 952

81 568

59 011

64 564

47 985

74 708

60 143

65 485

8 340

7 907

13 211

11 216

8 346

12 604

7 077

19 375

9 007

9 318

375

375

375

375

375

375

375

375

375

375

1 747

1 747

1 747

1 747

1 747

1 747

1 747

1 747

1 747

1 747

Centrala kompetensutvecklingsmedel
Undervisning, slutlig
Lärverktyg
Kapitalkostnader centrala kostnader
IT-övrigt centrala kostnader
Lärverktyg, slutlig

Esbil

Esmus

VO
65 240

10 462

10 029

15 333

13 338

10 468

14 726

9 199

21 497

11 129

11 440

Elevvård

2 527

2 527

2 527

2 527

2 527

2 527

2 527

2 527

2 527

2 527

Måltider

6 612

6 612

6 612

6 612

6 612

6 612

6 612

6 612

6 612

6 612

26 271

26 271

26 271

26 271

26 271

26 271

26 271

26 271

26 271

26 271

Administration

3 066

2 664

3 831

3 909

3 147

3 441

2 778

3 948

3 200

3 370

Mervärdesskatt

6 316

5 488

7 892

8 054

6 482

7 088

5 722

8 134

6 593

6 942

111 591

96 960

139 417

142 280

114 518

125 229

101 094

143 698

116 475

122 647

100 500

85 800

117 000

144 200

100 900

106 800

92 900

145 600

87 200

105 700

11 091

11 160

22 417

-1 920

13 618

18 429

8 194

-1 902

29 275

16 947

11,0%

13,0%

19,2%

-1,3%

13,5%

17,3%

8,8%

-1,3%

33,6%

16,0%

IMY

NA

SF

105 063

50 931

Lokaler

Grundbelopp
Riksprislista
Differens grundbelopp-riksprislista
Procentuell differens

Jämförelse grundbelopp 2021-riksprislista 2020, exklusive löneuppräkningar för år 2021
Undervisning
Centrala kompetensutvecklingsmedel
Undervisning, slutlig
Lärverktyg
Kapitalkostnader centrala kostnader
IT-övrigt centrala kostnader
Lärverktyg, slutlig

BA

EE

FT

61 715

58 106

69 511

IMA
99 421

IMS
96 038

TE

VF

55 351

80 673

NB

245

245

245

245

245

245

245

245

245

61 960

58 351

69 756

99 666

96 283

105 308

51 176

55 596

80 918

20 659

13 357

14 405

9 685

9 220

10 898

9 102

8 361

17 377

375

375

375

375

375

375

375

375

375

1 747

1 747

1 747

1 747

1 747

1 747

1 747

1 747

1 747

22 781

15 479

16 527

11 807

11 342

13 020

11 224

10 483

19 499

Elevvård

2 527

2 527

2 527

2 527

2 527

2 527

2 527

2 527

2 527

Måltider

6 612

6 612

6 612

6 612

6 612

6 612

6 612

6 612

6 612

33 260

28 676

26 271

26 271

26 271

26 271

26 271

26 271

33 260

Administration

3 814

3 349

3 651

4 406

4 291

4 612

2 934

3 045

4 284

Mervärdesskatt

7 857

6 900

7 521

9 077

8 840

9 501

6 045

6 272

8 826

138 812

121 893

132 864

160 367

156 166

167 851

106 789

110 806

155 927

130 100

122 700

145 700

93 500

100 000

128 900

8 712

-807

-12 836

13 289

10 806

27 027

6,7%

-0,7%

-8,8%

14,2%

10,8%

21,0%

Lokaler

Grundbelopp
Riksprislista
Differens grundbelopp-riksprislista
Procentuell differens
Genomsnittlig differens grundbelopp-riksprislista 2020

10,8% BA inriktningen anläggningsfordon 186 400kr

Genomsnittlig differens grundbelopp-riksprislista 2019

10,3%

Genomsnittlig differens grundbelopp-riksprislista 2018

20,7%

Genomsnittlig differens grundbelopp-riksprislista 2017

28,5%

Genomsnittlig differens grundbelopp-riksprislista 2016

28,6%

Bilaga 5
GVN 2020/9
Investeringsbudget 2021-2022, tkr samt plan 2023-2025
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Möbler/inventarier Wisbygymnasiet
Vuxenskolan, KCG
Möbler/inventarier Vuxenskolan
Summa lokalinvesteringar

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

500

300
5 000

0

0

500

5 300

4 000
1 000
5 000

IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

Summa GVN/UAF

4 700

9 500

9 200

4 200

4 200

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/186
19 oktober 2020

Jimmy Söderström
Ekonomichef
Lena Nordström
Förvaltningsstrateg

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kostnadsjämförelse producerad utbildning
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisad
uppdragsbeskrivning och tidplan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna att
kostnadsutredningen i ett första skede begränsas till den kommunala
vuxenutbildningen.

•

Sammanfattning

Vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 1 oktober
beslutade nämnden att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden i
november med förslag på tidplan och uppdragsbeskrivning beträffande
utbildningskostnader för olika skolformer inom nämndens ansvarsområde.
Förvaltningen föreslår att uppdraget i ett första skede begränsas till den kommunala
vuxenutbildningen.
Uppdragsbeskrivning

Förvaltningen ser att en utredning enligt uppdraget till viss del bör följa ”Region
Gotlands projektmodell”1, där tyngdpunkten för utredningen ligger på en
ambitionsnivå motsvarande en förstudie med plan för genomförande. Följande ska
ingå och belysas samt sammanfattas:


1

Omvärldsanalys
-

Hur stor del av budget väljer andra kommuner att lägga för
vuxenutbildning i förhållande till demografin?

-

Vilka bakomliggande resonemang finns för tilldelad storlek av budget för
vuxenutbildning?

Fastställd av regiondirektören, 2019-05-16, version 2.0
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-

Finns annan modell att tillämpa än anslagsfinansierad budget som tilldelas
rektor?

-

Jämföra utbildningskostnad för köpt utbildning respektive utbildning
producerad i egen regi hos fem jämförbara kommuner.

-

Jämförelsen görs för grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala kurser,
yrkesutbildningar samt för sfi kurser.

-

Jämförelsen omfattar undervisning i klassrum samt distansstudier.

-

Beakta Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Skolinspektionen,
utredningar och rapporter där eventuellt en viss storlek på budgeten för
utbildning rekommenderas samt bakomliggande resonemang



Referensgrupp från verksamheterna, delar av ledningsgrupp för
vuxenutbildningen



Sammanfattande slutsats - rekommendation



Förslag på genomförandeplan

Tidplan

En muntlig avrapportering om hur arbetet fortgår med förstudien är beräknad att
delges Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott i december. Slutlig
avrapportering av förstudien blir till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
sammanträde i maj månad 2021.
Ärendebeskrivning

Vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 1 oktober
beslutade nämnden att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden i
november med förslag på tidplan och uppdragsbeskrivning på ett utredningsarbete
med fokus på att utreda utbildningskostnader för olika skolformer inom nämndens
ansvarsområde. Förvaltningen föreslår att uppdraget i ett första skede begränsas till
den kommunala vuxenutbildningen.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att tidplanen och uppdragsbeskrivningen uppfyller
beslutat utredningsarbete kring utbildningskostnader för den kommunala
vuxenutbildningen.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende GVN 2020/25
12 november 2020

Hanna Sällström Jonasson
Rektor Vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning yrkeshögskola
Förslag till beslut

•
•

Informationen godkännes
Nästa rapport lämnas till nämnd i maj 2021

Förvaltningen har i uppdrag att kontinuerligt lämna information om utbildningar
inom yrkeshögskola, detta ska göras i juni och december.
Uppföljning

Föregående rapport lämnades i maj 2020. Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
(UAF) är engagerade i flera olika yrkeshögskoleutbildningar (YH).
Drift- och underhållstekniker

Den utbildning Vuxenutbildningen är utbildninganordnare för är Drift- och
underhållstekniker. Där har vi under de senaste fyra åren antagit fyra olika grupper av
studerande. Den grupp som nu läser är den sista. Utbildningen avslutas i juni 2021.
Utbildningens ledningsgrupp gör analysen att nuvarande utbildning behöver
förändras och mer anpassas efter de behov som finns idag.
Ett halvår efter varje examen har frågan ställts till de som slutat om de har en
anställning och om den kan kopplas till YH-utbildningens innehåll. För flera av de
examinerande studenterna är det nu ett par år sedan de slutade, därför finns inte
några exakta siffror hur det har gått för dem och vilka arbeten de har idag. Vi kan
dock konstatera att flera av de studerande arbetar som tekniker inom Region
Gotlands teknikförvaltning (VA, fastighet och lasarettet), Cementa AB, Gotlands
Gummifabrik, Foodmark, Gotlands Slagteri, Kuststaden (fastighetsbolag) med flera
gotländska arbetsgivare. Några före detta studerande arbetar också på fastlandet,
bland annat Arla i Linköping och Gnesta kommuns VA-avdelning.
Dock har inte alla som påbörjat utbildningen fullföljt den. I juni 2020 slutade 14
studerande. Av dem tog 10 sin examen och övriga lämnat med ett utbildningsbevis.
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Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2020/25

Satellitortsutbildning YH och Lärcentrum

YH-utbildningar syftar till att utbilda personer i bristyrken, där det saknas tillräckligt
kompetenta människor att anställa. Ett problem den gotländska arbetsmarknaden har
är att även om bristen på tillgänglig kompetens är stor är den sällan så stor att den
kan hantera en hel årskull som examineras samtidigt. Risken är att studenter kan
känna sig ”lurade” om det inte är på Gotland de hittar sin anställning.
Ett annat problem är vår egen kompetens att utbilda. En YH-utbildning är en form
av spetsutbildning och ska vi själva kunna bedriva en sådan måste vi vara säkra på att
det finns kompetenta lärare och anpassade lokaler och utrustning.
Mot bakgrund av detta har vi samtidigt som vi bedriver en egen YH-utbildning
arbetat fram samarbeten med andra YH-utbildare med bas på fastlandet. Detta kallas
för satellitortsutbildningar. Syftet är att en mindre grupp av studerande läser deras
utbildning med Gotland som bas.
Lernia i Östersund och Piteå

Utbildningen Medicinska sekreterare har funnits i fyra år och fem till sju gotlänningar
läser utbildningen varje år. HSF har kunnat erbjuda de flesta arbete efter
utbildningen. Nu är kompetensförsörjningsbehovet avseende denna yrkeskategori
mättad inom och därför avslutar Region Gotland sitt engagemang i utbildningen.
Nackademin

Efter sommaren påbörjades en YH-utbildning i Nackademins regi till Arbetsledare
bygg och anläggning med en studiegrupp på Gotland. Byggmästareföreningen
Stockholm-Gotland är engagerade i utbildningen och har länge önskat utbildningen.
Fyra studerande med flera års erfarenhet från byggbranschen läser idag utbildningen
från Gotland. Resten av de studerande läser i Stockholm. I augusti 2021 sker
ytterligare en antagning av studerande. I Nackademins YH-utbildning till
Energiingenjör finns en Gotlänning som läser utbildningen härifrån.
KUI

Utbildningsanordnaren KUI har en utbildning till specialistundersköterska multisjuka
äldre där idag fem gotlänningar läser utbildningen med Gotland som bas.
Det gemensamma för alla dessa utbildningar är att Vuxenutbildningen finns med
som stöd. Stödet kan se olika ut beroende på utbildning. Utbildningsanordnarna får
låna lokaler och teknisk utrustning av oss. Eleverna kan nyttja vår tentamensservice
och de får också annan praktisk hjälp såsom att förmedla kontakter inför LIA
(praktik).
Fördelen med detta engagemang är att det möjliggör studiegrupper inom
yrkesutbildningar där det gotländska samhället behöver stärka sin kompetens.
Nackdelen är att det inte ger Vuxenutbildningen några intäkter. Idag låter vi
utbildningsanordnaren låna våra lokaler och utrustning gratis. Det sker inom ramen
för Lärcentrum. Lärcentrums finansiering ska enligt dagens modell rymmas inom den
kommunala rambudgeten. Ramen har dock inte justerats i takt med att behovet av
Lärcentrums tjänster har ökat.
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YH-utbildare på Gotland
Folkuniversitetet

Folkuniversitetet bedriver YH-utbildning till tandsköterska. De första 15 studenterna
tog sin examen i våren 2020 och den sista årskursen avslutar utbildningen våren
2021. I den första årskursen har flera fått anställning som tandsköterska. Risken finns
dock att den andra årskursen kommer att ha svårare att hitta anställning då bristen nu
minskat. Någon fortsättning på utbildningen efter våren 2021 planeras ej.
I samarbete med sin YH-utbildning i Stockholmsområdet till Drifttekniker –
Fastighetstekniker planerar Folkuniversitetet att påbörja en utbildningsgrupp på
Gotland. Den planeras att starta i slutet av november 2020. Den har möjligjorts med
stöd av extra pengar från riksdagen med anledning av coronapandemin.
Yrkesakademin

Yrkesakademin driver sin utbildning till Affärsutvecklare inom besöksnäringen med
Gotland som bas. Det är till stora delar en distansutbildning vilket gör att det inte
bara är gotlänningar som läser. Hur utbildningen och dess examinerande studenter
har mottagits av besöksnäringen på Gotland har Vuxenutbildningen inte kännedom
om.
Ansökningar av nya YH-utbildningar

Vuxenutbildningen har lämnat in en ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskolan
om att få bedriva en utbildning till Processtekniker. Den är tänkt att ersätta Driftoch underhållstekniker. Den är på 300 YH-poäng och ska läsas på heltid. Först ett
studieår med i huvudsak skolförlagd utbildning och därefter ett halvårs LIA (praktik).
Innehållsmässigt har verkstadstekniken tonats ner medan kunskaper i elkunskap
betonas. Tanken är att det främst är den gotländska industrin som är tänkta
arbetsgivare efter utbildningen.
Vuxenutbildningen har tillsammans med HSF också engagerat sig i en utbildning
som utbildningsanordnaren Plushögskolan – Vårdyrkeshögskolan har lämnat in om
en utbildning till specialitundersköterska inom akutsjukvård.
Folkuniversitet har lämnat in en ansökan om att få bedriva en utbildning i ekonomi,
administration och försäljning på 425 YH-poäng, två år bunden utbildning. Den
ansökan är inte Vuxenutbildningen engagerad i.
I årets ansökningsomgång om att få bedriva YH-utbildningar finns ytterligare tre
ansökningar (se nedan) där Gotland nämns som en av flera inblandade län.
Vuxenutbildningen hade inte kännedom om dessa ansökningarna innan de blev
offentliga och vet ännu inte något om innehåll, målsättning och upplägg.
-Business Inovation & change management 140 YH-poäng på distans ansökt av
YrkesAkademin YH AB. De anger Stockholm och Gotland som län.
-Drift- och fastighetstekniker 300 YH-poäng på distans även den ansökt av
YrkesAkademin YH AB med Stockholm (Nynäshamn) och Gotland som län.
-Stödpedagog 200 YH-poäng på distans med KUI som ansökande
utbildningsanordnare med Stockholm och Gotland som län. Denna utbildning kan
mycket väl ha socialförvaltningen på Gotland med i sin ansökan. För ett år sedan var
det så. Behovet av stödpedagoger finns inom socialförvaltningens verksamhet.
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Stöd i andra YH-processer

Sjöfartsnäringen har stora kompetensbehov i framtiden. Bland annat på grund av
stora pensionsavgångar. Idag utbildas endast högsta nivån av
sjökaptener/maskinbefäl eller den lägsta nivån. Näringen önskar utbildning till sjöoch maskinbefäl på mellannivå. Här finns dock många utmaningar, inte minst av
administrativ karaktär. Vuxenutbildningen och UAF finns med i detta arbete i
egenskap av profession kring YH. Sjöfartsnäringen är relativt stor på Gotland och
har stor betydelse för vårt näringsliv. Om arbetet slutar med en ansökan om att
bedriva en YH-utbildning med Gotland som bas eller om slutresultatet blir något
annat är osäkert.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. Så inleder regeringen sin
nationella strategi för digitalisering av skolväsendet.
I förskola och skola ges barn och elever en möjlighet att utveckla förmågan att
använda och skapa med digital teknik och få förståelse för hur digitaliseringen
påverkar individen och samhällets utveckling. Digitaliseringen är viktig ur ett
jämlikhetsperspektiv för att alla ska få lika förutsättningar. Skolväsendet har ett
tydligt uppdrag i läroplanerna för att alla barn och elever ska ha samma möjligheter
att utveckla sin digitala kompetens.
Eftersom digitaliseringen går framåt och kraven på hur vi förhåller oss till
digitaliseringen har ändrats i och med EU:s dataskyddsförordning, anser
förvaltningen att handlingsplanen för digitalisering behöver uppdateras.
Beslutsunderlag
Handlingsplan digitalisering 2018–2022

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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1. Inledning
Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. Så inleder regeringen sin nationella
strategi för digitalisering av skolväsendet.
I förskola och skola ges barn och elever en möjlighet att utveckla förmågan att använda
och skapa med digital teknik och få förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen
och samhällets utveckling. Digitaliseringen är viktig ur ett jämlikhetsperspektiv för att alla
ska få lika förutsättningar. Skolväsendet har ett tydligt uppdrag i läroplanerna för 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, samverkan och en mer tillgänglig förvaltning.
I vår egen plan för digitalisering har vi valt att ha skolväsendets nationella strategi med sina
tre fokusområden; Digital kompetens, Likvärdig tillgång och användning, samt Forskning och
uppföljning som utgångspunkt, men är utökad för att gälla alla våra verksamheter1 och
medarbetare i förvaltningen. Vår handlingsplan är därmed en del av regionens strategi för
att nå regeringens mål för digitaliseringen av hela Sverige, se bild hur detta hänger ihop.

Digitaliseringen är en pågående process och öppnar nya möjligheter för lärande och för att
effektivisera administrationen. Digitaliseringen ger möjlighet till ökad variation, samarbete
och individanpassning. För att åstadkomma detta krävs ett strategiskt fokus på
digitaliseringens olika aspekter. Digitalisering skall ses som en naturlig del i
verksamhetsutvecklingen och inte längre vara ett eget område. Digitaliseringens möjligheter
får däremot inte överskugga de utmaningar och svårigheter som de kan innebära. I de av
våra verksamheter som riktar sig till barn och unga är det viktigt att de digitala verktygen
används på ett pedagogiskt/planerat och medvetet sätt.
Handlingsplanen skall integreras i det systematiska kvalitetsarbetet och synliggöras i
verksamhetsplaner med tillhörande aktivitetsplan, och Medarbetarkontrakt.

Dvs även medarbetare och deltagare vid folkhögskola, arbetsmarknadsenhet, integrationsenhet, Fenomenalen, kulturskolan, barn- och
elevhälsan samt medarbetare i central förvaltning.
1
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2. Digital kompetens för alla i utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, UAF
2.1. Alla barn, elever och deltagare ska efter förmåga










Förstå digitaliseringens påverkan på samhället och individen
Hantera att leva i en digitaliserad värld med stort och ständigt informationsflöde
Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier i sin utbildning och i sin vardag
Lösa problem och omsätta idéer i handling
Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
Nå en högre och ökad måluppfyllelse
Utvecklas utifrån sina olika förutsättningar och behov.
Vara medveten hur distraktioner påverkar arbetet
Kännedom om EU:s dataskyddsförordning.

2.1.1 Förutsättningar











Medarbetare inom utbildningen har pedagogisk, ämnes och teknisk/digital kompetens
Medarbetare har kompetens att använda och värdera digitala verktyg i undervisningen
och/eller i arbetslivet, samt har ett källkritiskt förhållningssätt
Pedagogisk personal har kunskap om digitaliseringens påverkan, särskilt på unga, och
vägleder barn och elever till ett sunt förhållningssätt till digitala miljöer
Barn, elever och deltagare har tillgång till tidsenliga digitala lärmiljöer och lärverktyg
Alla elever2 har ett eget digitalt lärverktyg.
Digitaliseringens möjlighet och påverkan ska beaktas vid varje (tillämplig) aktivitet
Elevhälsans kompetens och expertis ska tillvaratas
Teknisk support KD, 9999 val 1
UAF support 9200 IT-support för interna system. support.uaf@gotland.se

2.1.2 Exempel på aktiviteter för medarbetare inom utbildning
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2

Utveckla kollegialt lärande i verksamheten och i andra forum
Pedagogiskt stöd av DigU-teamet UAF
Tillgodogöra sig Skolverkets lärportal: Digital kompetens
Riktad kompetensutveckling

Elever i grundskola, gymnasieskola och särskola
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2.2. Chefer3 och ledning4 ska leda digitalt utvecklingsarbete genom

ett strategiskt ledarskap samt styrning och ledning i hela styrkedjan i regionen
att föregå som goda exempel, att våga prova
att tillse att det finns kompetenser inom pedagogik, teknik, ekonomi, samt juridik
behövs för att samordna utveckling, support, inköp och beställningar.
ansvara för egen samt verksamhetens kompetensutveckling, t ex genom Skolverket
att tillägna sig den digitala kompetens som krävs för att kunna leda och ge personalen
stöd
utvärdera de digitala verktygen och arbetssätten genom ett systematiskt kvalitetsarbete
och kollegialt lärande och förändra/planera framåt.
att digitaliseringen ska bidra till högre och ökad måluppfyllelse utifrån barns och elevers
olika behov och förutsättningar
skolbiblioteksverksamheten bidrar med utveckling av informationssökning och
källkritik
Vara medveten hur distraktioner påverkar arbetet
När försteläraruppdragen fördelas skall det ingå att vara drivande i arbetet med
digitaliseringen.
Säkra att EU:s dataskyddsförordning (GDPR) följs i verksamheterna.
Kunna delta och om behov finns kunna hålla i ett digitalt möte via Teams.














2.2.1 Förutsättningar

Det finns en organisation som främjar, underlättar och förvaltar digitaliseringen inom
UAF
Huvudman och chefer har en vision och tydliga mål för digitaliseringen som är kända
för alla medarbetare i organisationen.
Chefer är förändringsledare och tar till vara på digitaliseringens möjligheter
Huvudman och chefer skapar förutsättningar i verksamheten som främjar kollegialt
lärande gällande digitalisering.
Elevhälsans kompetens och expertis ska tillvaratas
Digitaliseringens möjlighet och påverkan ska beaktas vid varje tillämplig aktivitet
Teknisk support KD, 9999 val 1
UAF support 9200 IT-support för interna system. support.uaf@gotland.se
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2.2.2 Exempel på aktiviteter

Stöd från DigU-teamet UAF, till exempel utbildning, handledning, information
Digitalisering är synlig i verksamheternas aktivitetsplaner
Digital kompetens ingår i lönekriterierna




3

Alla chefer inom UAF
Politik och förvaltningsledning

4 4
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Skolverkets lärportal, Leda digitalisering
Använda sig av “Gröna Listan” som visar vilka digitala verktyg som är godkända och etjänsten “Beställa digitala verktyg” för att säkra att EU:s dataskyddsförordning följs.
2.3. Medarbetare ska bidra genom att












utveckla sin digitala kompetens, att våga prova
utveckla sitt arbete eller verksamhet genom att ta tillvara på de möjligheter som
digitaliseringen möjliggör
vara förtrogen med och använda ändamålsenliga digitala verktyg
använda digitala plattformar för administration, samarbete, kommunikation,
information. För lärare tillkommer även bedömning.
utvärdera de digitala verktygen och arbetssätten genom kollegialt lärande
ta eget ansvar för sin egen och verksamhetens kompetensutveckling,
skolbiblioteksverksamheten bidrar med utveckling av informationssökning och
källkritik
Vara medveten hur distraktioner påverkar arbetet
Säkra att EU:s dataskyddsförordning (GDPR) följs i verksamheterna.
Kunna delta och om behov finns kunna hålla i ett digitalt möte via Teams.

2.3.1 Förutsättningar
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I enhetens aktivitetsplan är utvecklingen av digitaliseringen synliggjord och därmed en
del av respektive medarbetares ansvar
Medarbetare ska ha förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens, vilket innebär
att man är förtrogen med och kan använda digitala verktyg och tjänster samt har
förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på samhället och
individen.
Kollegialt lärande på enheten och mellan enheter/verksamheter
Ha tillgång till tidsenliga digitala verktyg och fungerande trådlösa nätverk
All personal ska ha tillgång till minst en personlig digital enhet
Digitaliseringens möjlighet och påverkan ska beaktas vid varje tillämplig aktivitet
Elevhälsans kompetens och expertis ska tillvaratas
Teknisk support KD, 9999 val 1
UAF support 9200 IT-support för interna system. support.uaf@gotland.se

2.3.2 Förslag på aktivitet






Använda sig av Office365 och Pedagog Gotland för att främja det kollegiala lärandet
och dela-kulturen inom UAF
Pedagogiskt stöd från DigU-teamet UAF, till exempel utbildning, handledning,
information
Känna till intranätet Insidans uppbyggnad och innehåll.
Skolverkets lärportal: Digital kompetens
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Skolbiblioteksutveckling
Övriga medarbetare – delakultur och effektivisera arbetet
Använda sig av “Gröna Listan” som visar vilka digitala verktyg som är godkända och etjänsten “Beställa digitala verktyg” för att säkra att EU:s dataskyddsförordning följs.

3. Likvärdig tillgång och användning
Barn, elever, deltagare och medarbetare ska ha ändamålsenlig och likvärdig tillgång
till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera
verksamheten.
3.1. Huvudmannen ansvarar för:
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5
6

Att utvärdera de digitala enheter, verktyg och tjänster genom ett systematiskt
kvalitetsarbete.
Ändamålsenlig tillgänglighet på våra nät, både det fasta och det trådlösa nätverket
Att realisera konsolidering av skoladministrativa system och inför SIS/TK 450 ITstandard för Lärande5
Att vidareutveckla teknisk support och logistik för digitala klassrum
Att samordna gemensamma digitala lärverktyg utifrån regionens
systemförvaltningsmodell
Att öka kunskapen i organisationen för skydd av den personliga integriteten (GDPR6)
och hur det påverkar val av lärresurser
Att utveckla skolans administrativa processer med stöd av digitaliseringen.
Att effektivisera processerna med E-tjänster och automatisera manuella rutiner så långt
möjligt.
Att införa standarder för basdata och öppna gränssnitt mellan system. Använda oss av
E-tjänsteutvecklarna för att stödja förvaltningen i dessa processer.
Att i det systematiska kvalitetsarbetet/resultatsammanställning utnyttja automatiserad
datainsamling och kraftfulla analysverktyg
Underlätta tillgängligheten för personal och elever till digitala verktyg genom att samla
dem under en inloggning.
Att successivt utöka antalet digitalt verktyg med målsättningen att alla elever har tillgång
till ett eget lärverktyg.
Att successivt utöka antalet digitala verktyg så att alla medarbetare har tillgång till eget
verktyg.

SIS Swedish Standard Institute
GDPR, General Data Protection Regulation, är den nya dataskyddsförordningen som ersätter PUL, personuppgiftslagen
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Användningen av verksamhetsspecifika program, t ex lärplattformar, utifrån en lägsta
nivå bestäms av respektive verksamhet. Detta så att medarbetare vet vad som ska
utföras så att likvärdighet mellan enheterna kan uppnås.



3.1.1 Förutsättningar

Inarbeta processerna i strategisk plan och budget
Inarbeta processerna i upphandlingsprocessen
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet avseende infrastruktur och digitalisering av
lokaler
3.1.2 Förslag på aktivitet

Projekt med Skolfederation7 och digitala läromedel
Arbete med strategisk plan och budget
Påbörja projektet digitala läromedel i syfte att skapa en bas av ändamålsenliga
lärarresurser
Dialog och samverkan med regionens samlade it-resurs för att öka tillgänglighet på nät,
för att utrusta det digitala klassrummet och synkronisera utvecklingen.
Uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer







4. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter
För att digitaliseringens möjligheter ska kunna bidra till ökad måluppfyllelse, likvärdighet
och jämställdhet i skolväsendet är det betydelsefullt med forskning som grund för att
kunna utveckla såväl verksamhet som insatser.
Huvudmannen ansvarar för:
Aktiviteter

Starta samarbete med Uppsala universitet och näringslivet för att utveckla och
utvärdera digitaliseringens påverkan på undervisningen.
Följa och tillämpa digitala uppföljningssystem som förenklar arbetet med att analysera,
bedöma och följa elevers progression inom ramen för EU:s dataskyddsförordning
(GDPR.8 )
Samarbete med andra kommuner9
Uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet och årlig rapportering i nämnd






Ärendenr BUN 2020/1071 GVN2020/207 Datum 2018-03-21



Chefer och medarbetare ansvarar för:
 att följa aktuell forskning inom digitaliseringen samt i det kollegiala lärandet ansvara för
att kunskap sprids

7

En samlad inloggning till digitala resurser
Till exempel ”learning analytics”

8))

9 Till exempel genom SKR Leda för digital utveckling samt IT-fångarna
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Utvecklingen av digitaliseringen sker i snabb takt och denna handlingsplan kommer att
behöva revideras och anpassas efter förändrade förutsättningar på både regional och
nationell nivå.
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Fredrik Johansson
Utredare

Barn- och utbildningsnämnden /
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss från Utbildningsdepartementet. Promemorian En mer
likvärdig och effektiv skoltillsyn
Förslag till beslut

•

Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har remitterat promemorian En mer likvärdig och effektiv
skoltillsyn (U2020/04703/GV) till Gotlands kommun (Region Gotland). Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har som Region
Gotlands facknämnder givits möjlighet att lämna synpunkter på promemorian.
Förvaltningen har utarbetat ett, för de båda utbildningsnämnderna, gemensamt
förslag till yttrande.
Ärendebeskrivning

Promemorian En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn1 har remitterats, bland annat
till Region Gotland, för inhämtande av synpunkter på dess innehåll.
I promemorian görs bedömningen att Skolinspektionen inte har tillräckligt lagstöd
för att stänga skolor, såväl fristående som kommunala, trots konstaterade och
återkommande allvarliga brister. För att ändra på detta föreslås att en huvudman som
återkommande bryter mot skollagen inte längre ska kunna komma undan med att
vidta tillfälliga åtgärder som löser problemet för stunden, men som inte klarar
uppdraget över tid.
Förslaget innebär att Skolinspektionen kommer att kunna besluta att en skola ska
åtgärda ett allvarligt missförhållande och kunna stänga skolan även om
missförhållandet åtgärdats. För att skolan ska kunna stängas krävs att huvudmannen
tidigare har visat bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter och att

Regeringskansliet länk: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/09/enmer-likvardig-och-effektiv-skoltillsyn/ (hämtad 2020-10-12)
1
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samma missförhållande eller ett nytt allvarligt missförhållande upptäcks inom två år
efter det första beslutet.
I promemorian föreslås också att kommuner och enskilda huvudmän görs mer
likställda genom att kommunala skolor med allvarliga brister ska kunna få ett
verksamhetsförbud tills vidare, vilket motsvarar sanktionen återkallande av godkännande för
enskilda huvudmän som driver fristående skolor2.
Av skollagen och barnkonventionen följer ett krav på att utbildningen ska vara
likvärdig. I promemorian görs bedömningen att Skolinspektionens tillsyn är ett av de
medel som staten använder för att säkerställa skolornas regelefterlevnad och därmed
en likvärdig utbildning. En utgångspunkt för de förslag som tas fram är därför att
möjligheterna till ingripande ska vara så likvärdiga som möjligt för kommunala och
enskilda skolhuvudmän - eftersom en likvärdig utbildning förutsätter en likvärdig
tillsyn.
Dagens sanktion statliga åtgärder för rättelse, det vill säga att staten tillfälligt tar över
driften av en kommunal skola ska finnas kvar som undantag i det fall det är olämpligt
att stänga en kommunal skola, till exempel i små kommuner där bara en skola
erbjuder utbildning för alla grundskolans årskurser.
Kommunerna utövar tillsyn över verksamhet som de har lämnat godkännande för,
bl.a. fristående förskolor. Genom de föreslagna ändringarna i promemorian ges
kommunerna, liksom Skolinspektionen, bättre möjligheter att ingripa tidigare mot
enskilda huvudmän som vid upprepade tillfällen visar en bristande förmåga eller vilja
att följa gällande regler. Kortsiktigt kan förslaget leda till en viss ökning av
arbetsbördan för kommunerna eftersom fler beslut om återkallelse väntas kunna tas.
De beslut som fattas med stöd av de föreslagna nya bestämmelserna föreslås vidare
få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Bestämmelserna föreslås träda i kraft
den 1 januari 2022.
Bedömning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande som bifogas. Den sammantagna
bedömningen i yttrandet är att Region Gotland tillstyrker förslagen i promemorian
eftersom utgångspunkten är att alla barn och elever har rätt till en likvärdig utbildning
oavsett huvudman, vilket materialet i promemorian ger förutsättningar för. Förslaget
är därför att utbildningsnämnderna godkänner förvaltningens yttrande som sitt eget
under förutsättning att nämnderna fattas samma beslut.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats:
Förvaltningen bedömer att ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta
beslut med anledning av jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet eller det
ekonomiska perspektivet.
När det gäller barn- och elevperspektivet så är bedömningen att förslaget kan
förstärka barnrättsperspektivet enligt barnkonventionen och skollagen, dvs att alla
barn och elever har samma rätt till en likvärdig utbildning - oavsett huvudman.

Skolinspektionen. Nuvarande påföljder. Länk: https://www.skolinspektionen.se/inspektion-och-tillstand/inspektion-steg-forsteg/efter-inspektion/ (hämtad 2020-10-12)
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103 33 Stockholm
e-post: u.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över promemoria En mer likvärdig och effektiv
skoltillsyn
Diarienummer U2020/04703/GV
Region Gotland (Gotlands kommun) har av Utbildningsdepartementet utsetts till
remissinstans för att lämna yttrande över remiss avseende departementspromemorian
En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn. För yttrandet ansvarar utbildningsnämnderna
inom Region Gotland.
Yttrande

Region Gotland (utbildningsnämnderna) tillstyrker förslagen i promemorian eftersom
utgångspunkten är att alla barn och elever har rätt till en likvärdig utbildning oavsett
huvudman - och förslagen ger förutsättningar för detta. Förslagen i promemorian har
kopplingar till delar av Skolkommissionen arbete1 och steget mot likvärdighet mellan
huvudmän har tagits fullt ut. Förslagen kommer ge ökade befogenheter för staten
och kommunerna att kunna ingripa i kvalitetsmässigt dålig verksamhet, vilket givetvis
är positivt. Samtidigt vill Region Gotland lämna nedanstående kommentarer på
materialet. Främst då bedömningar, och förslagens ingripande natur, kan resultera i
bland annat bristande förutsägbarhet för huvudmännen.
7.1 En likvärdig tillsyn är en förutsättning för en likvärdig utbildning
I utredningen görs bedömningen bland annat att villkoren för Skolinspektionens
tillsyn måste vara så likvärdig som möjligt, oavsett om tillsynen riktas mot en
fristående eller kommunal skolverksamhet.
Kommentar: Kommunerna har det övergripande ansvaret för skolväsendet i
kommunen och måste ha beredskap för att tillhandahålla utbildning till skolpliktiga
elever, exempelvis då en fristående skola av någon anledning läggs ner. Den
kommunala huvudmannen kan därav drabbas av oförutsedda kostnader och
försämrade planerings-/organisationsförutsättningar som riskerar påverka kvaliteten
kort eller långsiktigt, och således även elevernas rätt till likvärdig utbildning på den
1

SOU 2017:35 Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Slutbetänkande av 2015 års skolkommission.
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kommunala skolan. Tillsynen ska vara likvärdig men den kommunala förutsättningen
för att upprätthålla god kvalitet inför en tillsyn kan utifrån oförutsedda händelser
(exempelvis om flera skolor stängs ner) ges försämrade möjligheter till detta. Det kan
alltså därav finnas klara skäl till att behandla enskilda och kommunala huvudmän
olika – något som Skolinspektionen bör ta i beaktande inför varje enskilt fall och
förhållande. Frågan är då om det möjligt att en likvärdig tillsyn kan bedömas vara en
huvudregel.
Det bör tilläggas att ett tydligt regelverk för kompensation vid oförutsedda kostnader
för den kommunala huvudmannen – utifrån det kommunala ansvaret att ha
beredskap för ett varierande elevunderlag2 - samtidigt kan leda till en bättre
förutsättning för en likvärdig tillsyn.
7.4 Det kan i vissa fall vara olämpligt att stänga en kommunal skola
I utredningen ges förslag på att staten på kommunens bekostnad ska kunna besluta
om statliga åtgärder för rättelse, i de fall då verksamhetsförbud är olämpligt.
Kommentar: Det är positivt att utredningen som undantagslösning föreslår att statliga
åtgärder för rättelse ska finnas kvar, i de fall då verksamhetsförbud för kommunala
skolor bedöms vara olämpliga. Samtidigt så vill Region Gotland påtala vikten av att
varje berörd huvudman, då verksamhetsförbud föreligger, ska ges en chans att
inkomma med synpunkter. Det behöver inte alltid vara omständigheter som små
kommuner, glesbygd eller stora skolenheter, som gör att verksamhetsförbud är ett
olämpligt val av sanktion, utan det kan finnas andra faktorer att ta hänsyn till. Även
här bör Skolinspektionen i varje enskilt fall göra en rättssäker bedömning så att rätten
till utbildning kan tillgodoses, på kort och lång sikt, för de elever som riskerar att få
byta skola på grund av ett verksamhetsförbud.
Det bör tilläggas att Region Gotland på grund av sitt ö-läge har små möjligheter till
samarbete med andra kommuner. Det råder alltså redan begränsade möjligheter att
hantera eventuella verksamhetsförbud. Särskilt gäller detta den enda kommunala
gymnasieskolan (Wisbygymnasiet) som finns på Gotland. Även om Region Gotland
(kommunen) enligt lag inte har någon skyldighet att själv anordna
gymnasieutbildning, så blir det närmast omöjligt att ingå ett samverkansavtal med
någon annan kommun för att erbjuda utbildning åt eleverna på ön. Region Gotland
får väl i det avseende anses vara ett ständigt undantag från huvudregeln, om inte
skolorganisationen på Gotland förändras.
8 Skoltillsynen ska bli mer effektiv (bl.a.)
I utredningen görs bedömningar och förslag utifrån begreppet allvarligt missförhållande.
Kommentar: Det behövs ett tydliggörande av begreppet allvarligt missförhållande.
Utredningen konstaterar bland annat att vägledning av begreppet allvarligt
missförhållande inte ges i förarbetena till 2010 års skollag men att viss praxis har
hunnits utarbetats3. Vidare beskrivs skäl som vad i tillämpningen ansetts utgöra
allvarliga missförhållanden4 - och att det är en sammantagen bedömning om bristerna
utgör ett allvarligt missförhållande. För att tillsynsmyndigheten ska kunna tillämpa en
likvärdig tillsyn oavsett huvudman är det ändå viktigt att tydliggöra begreppet, främst

SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, s. 528-530: Utredningen om
en mer likvärdig skola har föreslagit att kommuner, som har ofrånkomliga merkostnader på grund av sitt ansvar för att ha
beredskap för ett varierande elevunderlag i sin förskoleklass och grundskola, ska få göra avdrag för sådana merkostnader vid
beräkningen av bidrag till enskilda huvudmän.
3 Promemorian En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn, sid 39
4 Promemorian En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn, sid 76-78
2
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för att kunna särskilja de olika ingripandena och för att det är en grund för
föreläggande förenat med vite.
11.6.2 Kommuner som tillsynsmyndigheter
I utredningen framgår det att kommunerna utövar tillsyn över verksamhet som de
har lämnat godkännande för, bland annat för fristående förskolor.
Kommentar: Gällande utredningens konsekvensbeskrivning vill Region Gotland bara
göra ett kort inspel att det är viktigt att kommunerna, vid kommunal tillsyn av de
fristående förskolorna (utifrån tillståndsgodkännande) följer Skolinspektionens
upplägg av tillsyn. Tillsynen ska vara likvärdig och det ska inte göra skillnad på tillsyn
oavsett om det är den fristående eller den egna förskolan. Samtidigt, om tillsynen ska
vara likvärdig, är det då rimligt att anta att varje enskild kommun kan bedriva tillsyn
utifrån samma förutsättningar som Skolinspektionen, om det inte ges samma
utrymme för kompetens och resurser.

Stefan Nypelius
Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland

Andreas Unger
Ordförande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Region Gotland
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En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn

Förord

Genom beslut den 12 november 2019 anställde Regeringskansliet chefsrådmannen Johan Lundmark som ämnessakkunnig i Regeringskansliet med
uppgift att biträda Utbildningsdepartementet i uppdraget att utreda hur
gällande bestämmelser kan ändras för att öka möjligheterna för Statens
skolinspektion att stänga skolor med stora brister, såväl fristående som
kommunala (U 2019:C).
Sekreterare har varit beredningsjuristen Emilia Pettersson.
Utredaren och sekreteraren har inom ramen för uppdraget haft löpande
avstämningar med experter på framför allt Utbildningsdepartementet och
Skolinspektionen. Synpunkter har också inhämtats vid möten med Sveriges
Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund samt Sollentuna och Umeå kommuner.
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Sammanfattning

I promemorian lämnas förslag som syftar till att öka möjligheterna för
Statens skolinspektion att stänga skolor, såväl fristående som kommunala,
med stora brister. Utgångspunkter för de överväganden som har gjorts har
varit att möjligheterna till ingripande ska vara så likvärdiga som möjligt för
kommunala och enskilda skolhuvudmän och att Skolinspektionen ska ha så
effektiva och tydliga verktyg som möjligt för sin tillsyn.
Förslagen innebär att den nuvarande mest ingripande sanktionen vid brister i
kommunala skolor – statliga åtgärder för rättelse – som huvudregel ersätts
med ett verksamhetsförbud tills vidare. Det innebär att även kommunala
skolor med stora brister kommer att kunna stängas och inte kan öppnas igen
förrän bristerna är åtgärdade. I vissa fall – t.ex. i mycket små kommuner där
bara en skola erbjuder utbildning för alla grundskolans årskurser – kan ett
verksamhetsförbud i praktiken vara mycket svårt att genomföra. Den
nuvarande möjligheten att ingripa genom statliga åtgärder för rättelse bör
därför finnas kvar som en undantagslösning för de fall då det visserligen
finns förutsättningar för ett verksamhetsförbud, men ett sådant med hänsyn
till omständigheterna bedöms vara olämpligt.
Vidare innebär förslagen att möjligheterna att komma åt brister i huvudmannens ansvarstagande förbättras, genom att en ny grund för återkallelse
av bl.a. godkännande respektive verksamhetsförbud eller statliga åtgärder för
rättelse införs. Denna grund innebär att den mest ingripande sanktionen kan
aktualiseras inom två år från ett föreläggande även i de fall det har följts, om
föreläggandet har gällt ett allvarligt missförhållande och två ytterligare förutsättningar är uppfyllda. Den ena förutsättningen är att huvudmannen tidigare
har visat bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter som
huvudman för verksamheten, den andra är att ett allvarligt missförhållande i
verksamheten ändå föreligger.
Därutöver föreslås att tillsynsmyndigheterna i de förelägganden som
meddelas ska ange om de påtalade bristerna bedöms utgöra ett allvarligt
missförhållande. De beslut som fattas med stöd av de föreslagna nya
bestämmelserna föreslås vidare få överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
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1. Författningsförslag
1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)
dels att 26 kap. 10, 15, 17 och 18 §§ och 28 kap. 2 och 5 §§ ska ha följande
lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 26 kap. 16 a, 16 b, 16 c och
16 d §§, och närmast före 16 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

26 kap.
10 §1
En tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt denna lag står
under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller,
i fråga om enskild huvudman, de villkor som gäller för godkännandet eller
beslutet om rätt till bidrag.
Statens skolinspektion får förelägga en utförare av utbildning där
distansundervisning används i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan att fullgöra sina
skyldigheter om distansundervisningen inte uppfyller de krav som följer av
de föreskrifter som gäller för undervisningen eller de villkor som gäller för
godkännandet som sådan utförare.
Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart.
Ett föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna. Om en analys enligt 2 §
andra stycket ger stöd för det, kan åtgärderna omfatta förändringar i
lärarresurserna.
Om de påtalade bristerna bedöms utgöra
ett allvarligt missförhållande ska detta
anges i föreläggandet.
15 §
Återkallelse enligt 13 § får beslutas
Om ett föreläggande enligt 10 § har gällt
även om rättelse har skett vid pröv- ett allvarligt missförhållande får återningstillfället, om det kan befaras att kallelse av ett beslut som avses i 13 § ske
det på nytt kommer att uppstå sådana inom två år från föreläggandet även när det
missförhållanden som utgör grund har följts, om
för återkallelse.
1

Senaste lydelse 2020:605.
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1. huvudmannen tidigare har visat
bristande förmåga eller vilja att fullgöra
sina skyldigheter som huvudman för verksamheten, och
2. något allvarligt missförhållande i
verksamheten ändå föreligger.

Verksamhetsförbud
16 a §
Statens skolinspektion får när det gäller
en verksamhet som bedrivs av en kommun
eller en region förbjuda huvudmannen att
tills vidare driva verksamheten vidare, om
1. ett föreläggande enligt 10 § inte har
följts, och
2. missförhållandet är allvarligt.
16 b §
Om ett föreläggande enligt 10 § har gällt
ett allvarligt missförhållande får ett verksamhetsförbud beslutas inom två år från
föreläggandet även när det har följts, om
1. huvudmannen tidigare har visat
bristande förmåga eller vilja att fullgöra
sina skyldigheter som huvudman för verksamheten, och
2. något allvarligt missförhållande i verksamheten ändå föreligger.
16 c §
Statens skolinspektion får besluta att ett
verksamhetsförbud ska gälla trots att det
inte har fått laga kraft.
16 d §
Ett beslut om verksamhetsförbud enligt
16 a § eller 16 b § ska upphävas om
huvudmannen begär det och förutsättningar
för ett sådant förbud inte längre föreligger.
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17 §2
Statens skolinspektion får när det gäller
Om förutsättningar för ett verksamhetsen verksamhet som bedrivs av en kommun förbud enligt 16 a eller 16 b § föreligger,
eller en region besluta att staten på men ett sådant beslut med hänsyn till
kommunens eller regionens be- omständigheterna är olämpligt, får Statens
kostnad ska vidta de åtgärder som skolinspektion i stället besluta att staten
behövs för att åstadkomma rättelse, på kommunens eller regionens
om kommunen eller regionen
bekostnad ska vidta de åtgärder som
1. inte har följt ett föreläggande enligt behövs för att åstadkomma rättelse.
10 §, och
2. missförhållandet är allvarligt.
Har staten haft kostnader för en åtgärd som vidtagits med stöd av denna
paragraf, får denna kostnad kvittas mot belopp som staten annars skulle ha
betalat ut till kommunen eller regionen.
18 §
Om det är sannolikt att ett beslut
Om det är sannolikt att ett beslut
om återkallelse enligt 13 § eller ett beslut om ingripande enligt 13, 15, 16 a, 16 b
om statliga åtgärder för rättelse enligt 17 § eller 17 § kommer att fattas, och
kommer att fattas, och beslutet inte beslutet inte kan avvaktas med hänkan avvaktas med hänsyn till allvarlig syn till allvarlig risk för barnens eller
risk för barnens eller elevernas hälsa elevernas hälsa eller säkerhet eller av
eller säkerhet eller av någon annan någon annan särskild anledning, får
särskild anledning, får tillsynsmyndig- tillsynsmyndigheten förbjuda huvudheten förbjuda huvudmannen att tills mannen att tills vidare, helt eller
vidare, helt eller delvis, driva verk- delvis, driva verksamheten vidare.
samheten vidare.
Beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte annat beslutas och
får gälla i högst sex månader.
28 kap.
2 §3
Beslut av Statens skolinspektion får överklagas till allmän förvaltningsdomstol i fråga om
1. godkännande enligt 2 kap. 5 §,
1. godkännande enligt 2 kap. 5 §,
22 kap. 9 § eller 24 kap. 3 a § eller 22 kap. 9 § eller 24 kap. 3 a § eller
återkallelse av sådant godkännande återkallelse av sådant godkännande
enligt 26 kap. 13 eller 14 §, enligt 26 kap. 13, 14, eller 15 §,
2. medgivande enligt 24 kap. 4 a §
2. medgivande enligt 24 kap. 4 a §
eller återkallelse av sådant med- eller återkallelse av sådant medgivande enligt 26 kap. 13 §,
givande enligt 26 kap. 13 eller 15 §,
3. förklaring om rätt till bidrag
2

Senaste lydelse 2019:947.

3

Senaste lydelse 2020:605.
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enligt 24 kap. 6 § eller återkallelse av
sådan rätt enligt 26 kap. 13 §,
4. statliga åtgärder för rättelse enligt
26 kap. 17 §,
5. tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap. 18 §, eller
6. vitesföreläggande enligt 26 kap.
27 §.

3. förklaring om rätt till bidrag
enligt 24 kap. 6 § eller återkallelse av
sådan rätt enligt 26 kap. 13 eller 15 §,
4. verksamhetsförbud enligt 26 kap.
16 a, 16 b eller 16 d §,
5. statliga åtgärder för rättelse enligt
26 kap. 17 §,
6. tillfälligt verksamhetsförbud enligt 27 kap. 18 §, eller
7. vitesföreläggande enligt 26 kap.
27 §.

5 §4
Beslut av en kommun eller en region får överklagas till allmän förvaltningsdomstol i fråga om
1. godkännande enligt 2 kap. 5 §
1. godkännande enligt 2 kap. 5 §
eller återkallelse av sådant god- eller återkallelse av sådant godkännande enligt 26 kap. 13 eller 14 §, kännande enligt 26 kap. 13, 14 eller
15 §,
2. bidrag enligt 8 kap. 21 §, 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 14 kap.
15 §, 16 kap. 52 §, 17 kap. 35 §, 19 kap. 45 § eller 22 kap. 18 §,
3. avstängning enligt 5 kap. 17 eller 19 §,
4. föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter enligt
7 kap. 23 §,
5. skolskjuts enligt 9 kap. 15 b § första stycket, 9 kap. 15 c § första stycket,
10 kap. 32 § första stycket, 10 kap. 33 § första stycket, 11 kap. 31 § första
stycket, 11 kap. 32 § första stycket, 18 kap. 30 § första stycket eller 18 kap.
31 § första stycket,
6. ekonomiskt stöd till inackordering enligt 15 kap. 32 § eller 18 kap. 32 §
första stycket,
7. medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt eller återkallelse av
sådant medgivande enligt 24 kap. 23 eller 24 §,
8. rätt till bidrag enligt 25 kap. 10
8. rätt till bidrag enligt 25 kap. 10
eller 15 § eller återkallelse av sådan eller 15 § eller återkallelse av sådan
rätt enligt 26 kap. 13 §,
rätt enligt 26 kap. 13 eller 15 §,
9. bidrag enligt 25 kap. 11 §,
10. tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap. 18 §, eller
11. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §.

4

Senaste lydelse 2020:605.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid prövning i domstol av beslut
fattade före ikraftträdandet.
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2. Möjligheterna att stänga skolor med allvarliga missförhållanden
behöver bli mer likvärdiga och effektiva

Syftet med tillsynen enligt skollagen är att kontrollera om den verksamhet
som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I
tillsynen ingår att fatta de beslut som är nödvändiga för att den huvudman
som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen.
Tillsynsmyndigheten – Statens skolinspektion eller i vissa fall en kommun –
ska i första hand tillämpa mindre ingripande sanktioner såsom föreläggande
med eller utan vite eller anmärkning. I fråga om sådana ingripanden gäller
samma allmänna bestämmelser oavsett om huvudmannen är offentlig eller
enskild.
Om en huvudman inte har följt ett föreläggande och missförhållandet är
allvarligt kan mer ingripande sanktioner aktualiseras. I utredningsuppdraget
(se bilagan) pekas på att regelverket här skiljer sig åt beroende av om det är
en kommunal eller enskild huvudman som är ansvarig för verksamheten.
Om det är fråga om verksamhet i en fristående skola får godkännandet för
den enskilde huvudmannen återkallas, vilket i praktiken innebär att verksamheten måste stängas ned. Om det är fråga om kommunal verksamhet
tillämpas i stället bestämmelserna om statliga åtgärder för rättelse, vilket
innebär att det i nuläget inte inom ramen för tillsynen är möjligt att beordra
en kommunal skola att stänga trots att det är fråga om allvarliga och
upprepade missförhållanden.
Det kan på goda grunder ifrågasättas om det finns sakliga skäl för en ordning
som innebär att fristående skolor där det finns allvarliga missförhållanden i
praktiken kan stängas ned, men där motsvarande ingripande inte är möjligt i
fråga om kommunala skolor med samma allvarliga brister. Av bl.a. skollagen
och barnkonventionen – som numera gäller som svensk lag – följer ett krav
på att utbildningen ska vara likvärdig (se avsnitt 3.1). Kravet på likvärdig
utbildning medför att staten måste se till att den utbildning som ges inom
ramen för skollagens regelverk lever upp till de bestämmelser som följer av
svensk rätt. Skolinspektionens tillsyn är ett av de medel som staten använder
för att säkerställa skolornas regelefterlevnad och därmed en likvärdig
utbildning i landet. En likvärdig utbildning förutsätter alltså en likvärdig
tillsyn. En utgångspunkt för de förslag som tas fram måste därför vara att
möjligheterna till ingripande ska vara så likvärdiga som möjligt för
kommunala och enskilda skolhuvudmän.
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I utredningsuppdraget sägs vidare att det har förekommit att en huvudman,
trots återkommande förelägganden från Skolinspektionen om brister vid en
skolenhet, fortsätter att bedriva verksamheten vid skolenheten. En anledning
är att när Skolinspektionen har följt upp ett föreläggande om att åtgärda en
brist så har bristen vid uppföljningstillfället varit åtgärdad, och att det, när
det återigen uppdagas att det finns allvarliga missförhållanden i verksamheten, har varit fråga om andra brister än vad som tidigare varit fallet.
Skolinspektionen har därmed inte återkallat tillståndet. I utredningsuppdraget anges att det – för att säkra alla elevers rätt till en utbildning av hög
kvalitet – finns skäl att utreda hur de nu gällande bestämmelserna ytterligare
kan skärpas för att säkerställa att verksamheter med undermålig kvalitet och
där bristerna är allvarliga inte kan drivas vidare, om bristerna återkommande
har uppmärksammats av Skolinspektionen.
Bland Skolinspektionens tillsynsbeslut går det att hitta ett flertal konkreta
exempel på att verksamheter med stora och återkommande brister har fått
drivas vidare under flera år innan ett beslut om återkallelse har fattats (se
avsnitt 5.3). Detta har lett till att barn och elever inte har fått den utbildning
som de har rätt till och innebär att allmänna medel har använts för att
finansiera bristfällig verksamhet. Det har också i många fall lett till att en
dålig arbetsmiljö för lärare och annan skolpersonal inte har åtgärdats under
lång tid. Det måste därmed – inte minst från ett barnperspektiv – uppfattas
som ett stort problem att så har fått ske.
Sammanfattningsvis kan således konstateras att det finns ett behov av att
överväga om skollagens bestämmelser kan ändras i syfte att göra möjligheterna att stänga skolor med allvarliga missförhållanden mer likvärdiga och
effektiva.
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3. Några rättsliga utgångspunkter
3.1 Barn har rätt till utbildning som är likvärdig

Att barn har rätt till utbildning som är likvärdig följer såväl av svensk lag
som av Sveriges internationella åtaganden. Bestämmelser om barns rätt till
utbildning finns i bl.a. regeringsformen, Europakonventionen och barnkonventionen. Rätten till utbildning är av grundläggande betydelse i vår demokrati och en viktig utgångspunkt vid överväganden som rör tillsynen på
skolområdet.
3.1.1 Regeringsformen

Barns rätt till skolgång följer av 2 kap. 18 § regeringsformen (RF), där det
anges att alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till
kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Det allmänna ska också
svara för att högre utbildning finns. Rätten till kostnadsfri grundläggande
utbildning har alltså knutits till den skolplikt som regleras i skollagen. Rätten
till utbildning omfattar dock endast utbildning vid de skolor som det allmänna bedriver och inte utbildning vid fristående skolor eller andra skolor
med enskilda huvudmän.5 Det innebär att regleringen i regeringsformen inte
medför någon rätt att genomgå utbildning vid en fristående skola eller hos
en viss enskild huvudman. Att rätten till utbildning endast omfattar
utbildning vid skolor som det allmänna bedriver hänger samman med att det
endast är det allmänna som har en skyldighet att erbjuda skola på alla platser
i landet. Det är därmed endast sådana skolor som måste finnas att tillgå över
hela landet. Fristående skolor finns endast på de orter där dessa valt att
etablera sig. En plats i en fristående skola kan därmed inte garanteras för alla
som omfattas av skolplikt. Inget hindrar dock att skolplikten fullgörs genom
utbildning vid en fristående skola om en sådan finns på den ort där skolgången ska genomföras och eleven blir mottagen i denna.
3.1.2 Skollagen

Den rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning som föreskrivs i
regeringsformen konkretiseras genom regleringen om skolplikt i 7 kap.
skollagen. Skolplikten har beskrivits som en av hörnstenarna i det svenska
utbildningssystemet och tillförsäkras genom en rätt till likvärdig utbildning
för eleven.6 Skolplikten innebär enkelt uttryckt att barn inom ett visst ålders5

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s. 698.

6

Prop. 2009/10:165, s. 333.
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spann är skyldiga att genomgå utbildning i de skolformer som anordnas för
barn. Barnens hemkommuner har ett ansvar för att denna rätt tillgodoses
och för att bevaka att skolplikten fullgörs. Det är barnets vårdnadshavare
som ska se till att barnet går i skolan.
Skollagens första kapitel innehåller grundläggande bestämmelser om
utbildning inom skolväsendet och anger t.ex. syftena med utbildningen och
hur utbildningen ska vara utformad. Av 1 kap. 4 § skollagen framgår att
utbildningen syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och
lärande och en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I 1 kap. 8 § skollagen
stadgas att alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om
inte annat följer av särskilda bestämmelser i skollagen. Av 1 kap. 9 §
skollagen följer att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom
varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.
Ett likvärdigt skolsystem innebär inte att utbildningen behöver utformas på
samma sätt överallt eller att undervisningen ska vara likadan för alla elever.
Likvärdighet innebär inte likformighet eller att alla elever ska få lika mycket
resurser. Likvärdighet upprätthålls av mål i skollag och läroplaner, betygskriterier, bestämmelser om minsta garanterade undervisningstid, ämnen,
lärarbehörighet, särskilt stöd, överklagande samt tillsyn och kvalitetsgranskning. De fastställda målen kan nås på olika sätt beroende på lokala
behov och förutsättningar. Kvaliteten i verksamheten ska dock ha lika hög
nivå oavsett var i landet verksamheten bedrivs.7
Skollagens reglering bygger vidare på en princip om att villkoren för skolor
med offentlig och med enskild huvudman i så stor utsträckning som möjligt
ska vara gemensamma. I skollagspropositionen sades bl.a. att de i huvudsak
gemensamma bestämmelserna för skolor med offentliga och enskilda
huvudmän i skollagen lägger grunden för ett likvärdigt skolväsende.8

7

Prop. 2009/10:165, s. 229.

8

Se prop. 2009/10:165, s. 203 och s. 206.
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3.1.3 Europakonventionen

Sverige ratificerade den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) år
1952. Den införlivades med svensk rätt den 1 januari 1995 genom lagen
(1994:1219) om den Europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Samtidigt infördes
en ny bestämmelse i regeringsformen (2 kap. 19 § RF) som innebär att lag
eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt
Europakonventionen. Konventionen har därmed getts en särställning i
svensk rätt.
I artikel 2 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen anges att
”ingen må förvägras undervisning”. Detta innebär enligt Europadomstolens
praxis en rätt att ta del av den utbildning som det offentliga anordnar vid en
viss tidpunkt. Artikeln ställer dock inte något krav på staten att anordna
utbildning av ett visst slag eller på en viss nivå. Europadomstolen har uttalat
att rätten till utbildning är av grundläggande betydelse i ett demokratiskt
samhälle och att en restriktiv tolkning av rätten till utbildning skulle vara i
strid med bestämmelsens syfte. Staten har dock ett stort eget nationellt
handlingsutrymme för att avgöra hur skolväsendet ska organiseras för att
uppfylla kraven i Europakonventionen.
3.1.4 EU:s rättighetsstadga

Av artikel 14(1) i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan) framgår att var och en har rätt till utbildning samt
tillträde till yrkesutbildning och fortbildning. Enligt artikel 14(2) innefattar
denna rättighet möjligheten att kostnadsfritt följa den obligatoriska undervisningen i en medlemsstat. Enligt artikel 52 i rättighetsstadgan ska rättigheter i stadgan som motsvarar rättigheter i Europakonventionen ha samma
innebörd och räckvidd som i konventionen. Det innebär att den praxis som
finns från Europadomstolen är relevant också när det gäller tolkningen av
artikel 14 i stadgan.
3.1.5 Barnkonventionen

Sverige var ett av de första länderna som ratificerade FN:s konvention om
barnets rättigheter – barnkonventionen – vilket skedde den 21 juni 1990.
Riksdagen beslutade den 13 juni 2018 att barnkonventionens artiklar 1–42
ska ges ställning som svensk lag (prop. 2017/18:186, bet. 2017/18:SoU25,
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rskr. 2017/18:389). Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention
om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 januari 2020.
Lagstiftaren har inte angett vilka av barnkonventionens bestämmelser som
blir direkt tillämpliga vid svenska domstolar och myndigheter efter
inkorporeringen. I avvaktan på att svenska domstolar avgör mål om
barnkonventionens tillämpning är det därför oklart i vilken omfattning
specifika artiklar i konventionen kommer att vara direkt tillämpliga.9
Centrala för tolkningen av barnkonventionen är konventionens s.k. grundprinciper. Dessa är artikel 2 om icke-diskriminering, artikel 3 om barnets
bästa, artikel 6 om rätten till liv, överlevnad och utveckling samt artikel 12
om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli hört. Det som bedöms som
barnets bästa ska beaktas i första hand vid alla åtgärder som rör barn, vare
sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ. Vidare ska barnet
tillförsäkras rätten att fritt uttrycka sina egna åsikter, och dessa åsikter ska
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. I relation till
skolväsendet har barnrättsperspektivets likabehandlingsdimension betonats,
dvs. att alla elever och barn har samma rätt till en likvärdig utbildning.
Av artikel 28 första punkten följer att konventionsstaterna erkänner barnets
rätt till utbildning och särskilt åtar sig bl.a. att göra grundskoleutbildning
obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla, uppmuntra utvecklingen av
olika former av undervisning efter grundutbildning, såväl allmän utbildning
som yrkesutbildning, vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i
skolan och minska antalet studieavbrott. Enligt andra punkten ska medlemsstaterna säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är
förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med
barnkonventionen.
3.1.6 Vad innebär barns rätt till utbildning i förhållande till skoltillsynen?

Barn har alltså rätt att – inom ramen för skolverksamhet som bedrivs av det
allmänna – ta del av kostnadsfri grundläggande utbildning som omfattas av
skolplikten. Någon lagreglerad rätt att genomgå utbildning vid en fristående
skola eller hos en viss enskild huvudman finns inte.

9

Jfr prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter , s. 88–89.

18 (130)

Utbildningen ska vara likvärdig. Kravet på likvärdig utbildning medför att
staten måste säkerställa att all den utbildning som ges lever upp till de krav
som följer av svensk rätt. Skolinspektionens tillsyn är ett av de medel som
staten använder för att kunna säkerställa skolornas regelefterlevnad och därmed en likvärdig utbildning i landet. En fungerande tillsyn är därmed en
förutsättning för att Sverige ska kunna leva upp till bl.a. sina internationella
åtaganden.
Samtidigt som tillsynen är en förutsättning för att säkerställa att barns rätt till
likvärdig utbildning tillgodoses, får tillsynen inte medföra en risk för att barn
fråntas den utbildning som de har rätt till. Att t.ex. en skola med stora brister
måste stängas ned får alltså inte innebära att barn blir utan utbildning som de
har rätt till.
Av intresse för tillsynen är också den i barnkonventionen fastlagda principen
om att barnets bästa ska beaktas i första hand vid alla åtgärder som rör barn.
Denna princip medför bl.a. att reglerna om tillsyn måste vara utformade med
barnets bästa som övergripande målsättning. Vid en analys av tillsynsregleringens konsekvenser bör därmed konsekvenserna för barn väga tyngre
än konsekvenserna för t.ex. enskilda eller offentliga skolhuvudmän.
3.2 Rättssäkerhetsprinciper av betydelse för skoltillsynen

Utöver de regler i skollagen som styr tillsynsverksamheten finns vissa
allmänna rättssäkerhetsprinciper som ska tillämpas av tillsynsmyndigheten
och som även är relevanta att beakta vid överväganden som gäller
tillsynsregleringen.
Sådana grundläggande rättssäkerhetsprinciper är legalitets-, objektivitets- och
proportionalitetsprinciperna. Legalitets- och objektivitetsprinciperna återfinns bland regeringsformens bestämmelser om statsskickets grunder (1 kap.
1 och 9 §§ RF). Proportionalitetsprincipen har utvecklats i tillämpningen av
Europakonventionen och utgör även en allmän rättsprincip i EU-rätten. Alla
dessa tre principer finns numera också reglerade i 5 § förvaltningslagen
(2017:900).
Legalitetsprincipen brukar framhållas som ett skydd mot en nyckfull och
godtycklig maktutövning från det allmännas sida och utgör en av de
principer som anses känneteckna en rättsstat. I regeringsformen uttrycks
principen som att ”den offentliga makten ska utövas under lagarna” (1 kap.
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1 § RF). Detta innebär att alla samhällsorgan är underkastade rättsordningens
regler, som inkluderar inte bara lagar och andra författningar utan även t.ex.
sedvanerätt.10 På förvaltningsrättens område hänvisas ofta till legalitetsprincipen då man ställer upp krav på författningsmässigt stöd för myndigheternas beslutanderätt, dvs. när det gäller befogenheten att avgöra ärenden.11
Legalitetsprincipen har i 5 § första stycket förvaltningslagen uttryckts så att
en myndighet endast får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.
Objektivitetsprincipen ställer krav på att myndigheter ska beakta allas likhet
inför lagen och agera sakligt och opartiskt. Den har sin största betydelse när
det finns utrymme för lämplighetsöverväganden inom förvaltningen.
Objektivitetsprincipen kan beskrivas som ett förbud för myndigheterna att
låta sig vägledas av andra intressen än sådana som de har i uppdrag att tillgodose eller att vid sina avgöranden ta hänsyn till andra omständigheter än
sådana som enligt tillämpliga författningar får beaktas. Objektivitetsprincipen
gäller inte bara vid myndigheternas beslutfattande, utan ska beaktas vid all
förvaltningsverksamhet.12 I 5 § andra stycket förvaltningslagen har principen
uttryckts som ett krav på att myndigheten i sin verksamhet ska vara saklig
och opartisk.
Proportionalitetsprincipen är central inom EU-rätten och innebär, förenklat
uttryckt, att en ingripande åtgärd ska vara ägnad att tillgodose det åsyftade
ändamålet, vara nödvändig för att uppnå detta ändamål och medföra fördelar
som står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar.13 Det
måste således finnas en balans mellan mål och medel och åtgärder får inte
vara mer långtgående än vad som krävs för att uppnå syftet med dessa. I 5 §
tredje stycket förvaltningslagen uttrycks principen som att en myndighet får
ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det
avsedda resultatet samt att åtgärden aldrig får vara mer långtgående än vad
som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt
förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden
riktas mot.

10

KU 1973:26 Betänkande med anledning av propositionen 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny
riksdagsordning m.m. jämte motioner, s. 59.
11

SOU 2010:29 En ny förvaltningslag, s. 143.

12

SOU 2010:29 En ny förvaltningslag, s. 149.

13

Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – Ny förvaltningslag, s. 60–61.
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3.3 Rätten till domstolsprövning

I regeringsformens kapitel om grundläggande fri- och rättigheter finns
bestämmelser om rättssäkerhet, som bl.a. innebär att en rättegång ska
genomföras rättvist och inom skälig tid (2 kap. 11 § andra stycket RF).
Av artikel 6.1 i Europakonventionen följer vidare en rätt för var och en, vid
prövningen av bl.a. hans eller hennes civila rättigheter och skyldigheter, till
en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig
och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. Vad som avses med
begreppet ”civila rättigheter och skyldigheter” förändras successivt genom
Europadomstolens praxis. Europadomstolen har i ett antal fall ansett artikel
6.1 vara tillämplig på förfaranden som avser rätten att bedriva viss
ekonomisk verksamhet eller att få ett tillstånd som har betydelse för möjligheterna att bedriva sådan verksamhet.14
En tvist som gäller en fråga om återkallelse av tillstånd eller andra
ingripanden riktade mot en enskild skolhuvudman omfattas av rätten till
domstolsprövning enligt art. 6.1 Europakonventionen. Rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen anses dock inte gälla för andra än
enskilda fysiska och juridiska personer.15 Det innebär att kommuner inte kan
hävda en rätt till domstolsprövning baserad på Europakonventionen. Enligt
förvaltningsrättslig praxis får dock kommunstyrelsen eller någon annan
kommunal nämnd överklaga en statlig myndighets beslut som påverkar
kommunens intressen på samma sätt som gäller i fråga om enskilda. En
förutsättning är att den kommunala nämnd som klagar har till uppgift att
bevaka kommunens intresse på området. När det gäller Skolinspektionens
beslut om ingripanden inom ramen för myndighetens tillsyn har även
kommuner som huvudmän för skollagsreglerad verksamhet en rätt att enligt
28 kap. 2 § skollagen överklaga besluten.
Huvudregeln är att ett förvaltningsbeslut inte får verkställas förrän det har
fått laga kraft (35 § förvaltningslagen), dvs. när det inte längre går att överklaga till högre instans. Det finns dock specialförfattningar – däribland
skollagen – som ger den beslutande myndigheten möjlighet att bestämma att
vissa beslut får verkställas innan de har fått laga kraft (se 26 kap. 16 §
skollagen). Om ett sådant beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol
14

Se bl.a. Tre Traktörer AB mot Sverige, Europadomstolen den 7 juli 1989, och Fredin mot Sverige,
Europadomstolen den 18 februari 1991.
15

Prop. 1987/88:69 om europakonventionen och rätten till domstolsprövning i Sverige , s. 26.
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kan domstolen besluta om inhibition, vilket innebär att det överklagade
beslutet tills vidare inte ska gälla (28 § förvaltningsprocesslagen [1971:291]).
Verkställigheten av beslutet skjuts därmed upp. För att ett beslut om
inhibition ska meddelas har i praxis vanligen ställts krav på en tämligen hög
grad av sannolikhet för att avgörandet kommer att ändras i sak. Kravet har
dock satts lägre om målet varit av sådan karaktär att det för en enskild kan
antas medföra betydande olägenheter om beslutet ska gälla omedelbart och
det inte finns något motstående intresse som starkt talar för att beslutet ska
gälla omedelbart. Inhibition har då ansetts kunna meddelas redan när
utgången i målet framstår som oviss.16
3.4 Den kommunala självstyrelsen

Den kommunala självstyrelsen har en central ställning i Sverige och utgör en
viktig del av vårt demokratiska system. Någon allmän definition av vad som
avses med kommunal självstyrelse finns dock inte. I förarbetena till
regeringsformen sägs bl.a. att det varken är lämpligt eller möjligt att en gång
för alla dra orubbliga och preciserade gränser i grundlag kring en kommunal
självstyrelsesektor och att arbets- och befogenhetsfördelningen mellan stat
och kommun i ganska vid omfattning i stället måste kunna ändras i takt med
samhällsutvecklingen. Vidare sägs i förarbetena att det är av grundläggande
betydelse för kommunernas kompetens att de, utöver sina särskilda
åligganden, har en fri sektor inom vilken de kan ombesörja egna angelägenheter och att det inom detta område finns utrymme för en kommunal
initiativrätt. Det anförs även att denna initiativrätt kan sägas bilda en kärna i
den kommunala självbestämmanderätten som bör komma till klart uttryck i
regeringsformen.17 Principen om kommunal självstyrelse gäller för all
kommunal verksamhet (14 kap. 2 § RF).18
Föreskrifter ska meddelas genom lag om de avser grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala
beskattningen eller om de gäller kommunernas befogenheter i övrigt och
deras åligganden (8 kap. 2 § 3 RF). Riksdagen kan dock genom lag
bemyndiga regeringen att meddela vissa föreskrifter (8 kap. 3 § RF).
Den 1 januari 2011 trädde en ny bestämmelse i kraft som innebär att
inskränkningar i den kommunala självstyrelsen ska göras med tillämpning av
16

Se bl.a. RÅ 1990 ref. 82 och RÅ 1998 not. 93.

17

Prop. 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m. , s. 190.

18

Se vidare prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 210–211 och 295–296.
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en proportionalitetsprincip. I bestämmelsen anges att en inskränkning i den
kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med
hänsyn till de ändamål som har föranlett den (14 kap. 3 § RF). I förarbetena
till bestämmelsen sägs bl.a. att det inte är ovanligt att den kommunala självstyrelsen i lagstiftningsärenden ställs mot andra intressen och att det ibland
uppstår en omfattande diskussion kring kommunernas krav på en lokal eller
regional bestämmanderätt och nationella krav på en enhetlig reglering.
Vidare framhålls att det i sådana sammanhang är viktigt att konsekvenserna
för den kommunala självstyrelsen blir föremål för ingående överväganden.
Bestämmelsen innebär alltså att riksdagen regelmässigt måste pröva
kommunernas självstyrelseintresse när begränsningar av självstyrelsen övervägs. Grundlagsutredningen framhöll att en grundlagsbestämmelse, som
innebär att det vid all lagstiftning som kan få betydelse för den kommunala
självstyrelsen ska prövas om skälen för den tänkta regleringen motiverar det
eventuella intrång i den kommunala självstyrelsen som regleringen innebär,
skulle fylla en viktig funktion till skydd för den kommunala självstyrelsen. En
sådan ordning skulle enligt Grundlagsutredningen också leda till att riksdagen får ett bättre underlag när det gäller att bedöma olika besluts följder
för den kommunala självstyrelsen.19

19

Prop. 2009/10:80, s. 212, och SOU 2008:125 En reformerad grundlag, s. 538.
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4. Den svenska skolan och dess huvudmän
4.1 Från folkskola till grundskola

Riksdagen beslutade i mitten av 1800-talet att införa en allmän obligatorisk
fyraårig grundläggande folkskola i Sverige. I 1842 års folkskolestadga fastslogs en skyldighet för stadsförsamlingarna och socknarna att inrätta fasta
skolor. Folkskolorna i socknarna hade under många årtionden ett nära förhållande till kyrkan – kyrkoherden var ordförande för skolstyrelsen och
sedermera skolrådet. Även staten tog ett fastare grepp om skolan, bl.a.
genom Folkskoleinspektionen, vars särskilda inspektörer besökte skolorna
med jämna mellanrum. År 1878 indelades skolan i en småskola med två
klasser och en folkskola med fyra klasser.
Utvecklingen under 1900-talets första hälft kännetecknades av en alltmer
långtgående statlig styrning av skolan. År 1919 infördes en nationell läroplan,
som var normerande för rikets skolor, och två år senare antogs en ny folkskolestadga som gav staten större inflytande över kommunerna än tidigare.
Statens möjlighet att utöva tillsyn och kontroll utökades på flera sätt. På
1930-talet skildes folkskolan formellt från kyrkan och blev sjuårig.20
Vid sidan av folkskolan fanns läroverken, vars primära syfte var att förbereda
för högre studier och som under en lång tid hade dominerats av latin. I och
med 1905 års läroverksstadga delades läroverken in i dels en nedre del utan
latin – realskola – med en inriktning på en allmän medborgerlig bildning,
dels en övre del – gymnasium – som förberedelse för högre studier. Realskolan blev sexårig och gymnasiet fyraårigt. Övergången skedde från realskolans femte klass. Därmed hade man skapat två parallella skolformer,
realskola och folkskola.21
Ett principbeslut om att det parallella systemet med folkskolor och realskolor skulle ersättas med en enhetlig nioårig grundskola för alla barn
fattades år 1950. Efter försöksverksamhet med så kallad enhetsskola infördes
den nioåriga grundskolan år 1962. Den nya grundskolan ersatte även flera
skolformer utöver folkskolan och realskolan, bl.a. den kommunala mellanskolan och flickskolan. Efter att grundskolan införts expanderade också den
gymnasiala utbildningen kraftigt under 1960-talet. Genom 1968 års stora
20

Christina Florin, Från folkskola till grundskola 1842-1962, lararnashistoria.se, 2010.

21

Sven Salin, Läroverkens utveckling i Sverige, lararnashistoria.se, 2010.
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gymnasiereform integrerades gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan i en
gemensam organisation, som kom att kallas gymnasieskola.22
Under 1970- och 80-talen ökade intresset för decentralisering av skolan och
en klarare ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Internationellt
diskuterades två huvudlinjer som också fanns med i den svenska debatten.
En var att decentralisera starkt centrala system och ge större utrymme för de
professionella. En annan väg var att öppna för en marknad. Kraven på
decentralisering motiverades allt mer av argument om ökad effektivitet och
produktivitet.23
4.2 Kommunaliseringen

Kommunerna fick genom 1991 års kommunaliseringsreform ett samlat
verksamhetsansvar för skolan och därmed ett odelat arbetsgivaransvar för all
personal, däribland lärarna som tidigare hade haft statligt reglerade tjänster. 24
Genom ytterligare en förändring av statsbidragssystemet år 1993 fick
kommunerna även ansvaret för att besluta om fördelningen av resurser
mellan skolan och annan kommunal verksamhet. I och med kommunaliseringsreformen blev det också kommunernas ansvar att organisera skolan
och vuxenutbildningen och att följa upp, utvärdera och utveckla den egna
verksamheten. Antalet nationella regler som styrde organisation, tjänstetillsättning och resursfördelning reducerades betydligt. Kommunerna skulle
ha stor frihet att anpassa och organisera skolan inom den ram som
bestämdes av regering och riksdag.
Kommunaliseringen genomfördes under förutsättningen att staten skulle
garantera den nationella likvärdigheten i skolan genom de nationella mål som
riksdag och regering beslutade om, genom den statliga tillsynen som innebar
en kontroll av att de nationella målen och reglerna efterlevdes och genom
det sektorsbidrag som staten betalade ut till kommunerna och som bara fick
användas för skolverksamhet. Likvärdigheten skulle även värnas genom den
statliga lärarutbildningen och de regler om meritvärdering i samband med
anställning av lärare som regeringen beslutat. Flera av dessa statliga styrinstrument kom dock – under trycket av den ekonomiska krisen under 1990-

22

Christina Florin, Från folkskola till grundskola 1842-1962, lararnashistoria.se, 2010 och Sven Salin,
Läroverkens utveckling i Sverige, lararnashistoria.se, 2010.
23

Ulf P. Lundgren, Skolans huvudmannaskap och styrning, lararnashistoria.se, 2010

24

Se prop. 1990/91:18 om ansvaret för skolan.
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talet – att avskaffas eller förändras i grunden kort efter det att kommunerna
tagit över det samlade verksamhetsansvaret för skolan.
Även andra skolpolitiska reformer som genomfördes vid sidan av kommunaliseringen ändrade förutsättningarna för kommunerna. Exempelvis innebar
gymnasiereformen som beslutades år 1991 att gymnasieskolan övergick till
att bestå av nationella och specialutformade program som alla var treåriga
och ämnade att ge grundläggande högskolebehörighet.25
4.3 Friskolereformen

Kring år 1980 gick ungefär en halv procent av grundskole- och gymnasieeleverna i landet i drygt 30 fristående grundskolor och drygt 40 fristående
gymnasieskolor. Det rörde sig bl.a. om internatskolor och skolor som bedrev
utbildning på utländska språk eller utifrån specifika pedagogiska profiler.
Dessa skolor kunde drivas både med stöd av offentliga bidrag och med
privat finansiering. Andelen elever som gick i fristående skolor kom att öka
relativt lite under 1980-talet. Reglerna för att starta och driva fristående
skolor förenklades dock något under andra halvan av årtiondet. Kravet på att
fristående skolor, för att få statsbidrag, skulle driva en verksamhet som gav
värdefulla erfarenheter för skolväsendet i stort, togs bort. För att godkännas
för att få statsbidrag skulle den fristående skolan dock utgöra ett komplement och tillföra något som inte fanns inom den offentliga verksamheten,
dvs. erbjuda en särskild profil och inriktning såsom exempelvis waldorf- eller
montessoriskolor.
I början av 1990-talet fattades flera beslut som syftade till att enskilda huvudmän för fristående skolor lättare skulle kunna få bidrag för sin verksamhet.
Fristående grundskolor skulle ha rätt till bidrag från den kommun där de var
verksamma, och varje elev skulle tilldelas ett belopp som motsvarade
kommunens genomsnittskostnad per elev i den egna grundskolan.
Kommunen gavs rätt att vid tilldelningen dra av högst 15 procent av genomsnittskostnaden i kommunen. År 1992 beslutades om ett nytt bidragssystem
för skolor över grundskolenivån som drevs i enskild regi. Skolorna delades
upp i två grupper. Huvudmän för fristående skolor som bedrev utbildning
som motsvarade gymnasieskolan inom det offentliga skolväsendet
benämndes fristående gymnasieskolor och kunde av regeringen förklaras
berättigade till offentligt stöd. Stödet bestod av både bidrag från elevernas
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Angående detta avsnitt, se vidare SOU 2014:5 Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den
svenska skolan.
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hemkommuner och statligt stöd. Den andra gruppen av skolor, vars
utbildning kompletterade gymnasieskolan och var av nationellt intresse,
kunde ges statligt stöd för verksamheten.
Villkoren för fristående skolor ändrades år 1996. Bland annat förbjöds de
fristående skolorna att ta ut elevavgifter och det bestämdes att Skolverket
skulle pröva om en huvudman för en fristående skola skulle förklaras
berättigad till bidrag. Sådan förklaring skulle inte lämnas om etableringen
bedömdes innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i den
kommun där skolan var belägen.
Riksdagen beslutade år 2006 att en kommun ska vara skyldig att lämna tillstånd att bedriva enskild förskola eller fritidshem om vissa angivna kvalitetskrav är uppfyllda. Det beslutades även att kommunen, om tillstånd finns och
verksamheten är öppen för alla barn, skulle kunna lämna bidrag till verksamheten. År 2009 förtydligades bidragsreglerna för fristående skolor i syfte att
fristående och kommunala skolor skulle ges likvärdiga ekonomiska förhållanden. Kommunerna skulle inte längre kunna träffa överenskommelser om
bidragets storlek. Strävan efter att skapa likvärdiga villkor mellan kommunala
och enskilda huvudmän präglar även 2010 års skollag (se vidare avsnitt
4.5.5).
4.3.1 Friskolorna under 2000-talet – statistik

Antalet elever i fristående grund- eller gymnasieskolor har ökat i relativt
snabb takt sedan millennieskiftet. Andelen elever som gick i fristående
grundskolor ökade från drygt 3 till cirka 15 procent mellan läsåren 2000/01
och 2019/20. I gymnasieskolan ökade under samma tidsperiod andelen
elever i fristående skolor från cirka 5 till 28 procent. Andelen barn i fristående förskolor ökade under den aktuella tidsperioden från cirka 15 till
cirka 21 procent. De senaste åren har andelen barn och elever i fristående
skolor och förskolor varit relativt konstant. Läsåret 2019/20 drevs drygt var
fjärde förskola, drygt var sjätte grundskola och var tredje gymnasieskola av
en enskild huvudman.26
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Beräknat utifrån Skolverkets statistik, www.skolverket.se.
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4.4 Det nuvarande skolväsendet och andra utbildningsformer

Skolväsendet omfattar enligt 1 kap. 1 § skollagen följande skolformer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

förskola,
förskoleklass,
grundskola,
grundsärskola,
specialskola,
sameskola,
gymnasieskola,
gymnasiesärskola, och
kommunal vuxenutbildning.

I skolväsendet ingår också fritidshem, som kompletterar utbildningen i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och
vissa särskilda utbildningsformer.
Varje skolform regleras närmare i ett särskilt kapitel i skollagen (8–20 kap.).
Därutöver finns det gemensamma bestämmelser för flera skolformer i
främst 1–6 kap. skollagen. Dessa gäller bl.a. huvudmän inom skolväsendet,
ansvarsfördelning inom ramen för utbildningen, barn och elevers utveckling
mot målen med utbildningen, systematiskt kvalitetsarbete och inflytande,
trygghet och studiero och åtgärder mot kränkande behandling.
Vid sidan om skolväsendet finns det enligt 1 kap. 2 § skollagen särskilda
utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, som närmare regleras i
lagens 24 och 25 kap. Dessa utbildningsformer och verksamheter omfattas
som huvudregel inte av de för skolväsendet gemensamma bestämmelserna.
Det handlar om:
•
•
•
•
•
•
•

internationella skolor,
utbildning vid särskilda ungdomshem,
utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt,
utbildning vid folkhögskola som motsvarar kommunal vuxenutbildning i
svenska för invandrare,
utbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus eller annan
motsvarande institution,
utbildning i hemmet eller på annan lämplig plats,
annat sätt att fullgöra skolplikten,
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•
•
•
•

pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem,
öppen förskola eller fritidsverksamhet,
omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, och
annan pedagogisk verksamhet på nationella minoritetsspråk.

4.5 Huvudmän på skolområdet

Huvudman för en skola eller annan skollagsreglerad verksamhet är den
juridiska person som ansvarar för verksamheten. Det kan vara antingen ett
offentligrättsligt organ – en kommun, en region eller staten – eller en enskild
huvudman. Enskilda huvudmän kan vara t.ex. ett bolag eller en stiftelse.
Kommuner har en skyldighet att anordna viss skolverksamhet och behöver
inte något särskilt tillstånd för att göra det. Enskilda huvudmän behöver ett
godkännande från Skolinspektionen, eller från en kommun om det är fråga
om förskola, för att få bedriva skolverksamhet.
4.5.1 Kommunerna har ett övergripande ansvar för skolväsendet

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna förskoleklass och
grundskola i den omfattning som krävs för att bereda utbildning för alla i
kommunen som är berörda (9 kap. 12 § och 10 kap. 24 § skollagen).
Kommunen ansvarar därutöver för att flera andra utbildningsformer
kommer till stånd och erbjuds barn och ungdomar i kommunen, men har
inte någon absolut skyldighet att anordna utbildningen i egen regi.
Kommunen ansvarar för att förskola kommer till stånd, en skyldighet som
kan fullgöras även genom att barnet erbjuds motsvarande utbildning i
fristående förskola (8 kap. 12 § skollagen). När det gäller grundsärskola kan
hemkommunen själv anordna sådan eller komma överens med en annan
kommun om mottagande av eleverna i den kommunen (11 kap. 24 §
skollagen). Även utbildning i gymnasie- eller gymnasiesärskola kan erbjudas
antingen genom att hemkommunen anordnar den eller genom utbildning
som anordnas av en annan kommun eller en region enligt samverkansavtal
(15 kap. 30 § och 18 kap. 27 § skollagen). Kommunerna är därutöver huvudmän för kommunal vuxenutbildning (komvux). Detta ansvar innebär att
kommunerna ska tillhandahålla komvux på grundläggande och gymnasial
nivå, som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå och som
svenska för invandrare (20 kap. 3 § skollagen).
Kommuner har ingen skyldighet att erbjuda alla elever fritidshem, men ska
se till att fritidshem erbjuds elever som går i en särskild utbildningsform
enligt 24 kap. skollagen. En kommun får också, efter medgivande från
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Skolinspektionen, vara huvudman för en internationell skola på grundskolenivå (24 kap. 4 a § skollagen).
Skyldigheten att anordna förskoleklass och grundskola innebär att alla
landets 290 kommuner är huvudmän för sådan utbildning. Enligt
Skolverkets statistik för läsåret 2019/20 var 243 kommuner även huvudmän
för grundsärskola, 230 för gymnasieskola och 141 för gymnasiesärskola.
Förskola och fritidshem anordnades av samtliga kommuner.27
Kommunen har ett övergripande ansvar för skolväsendet i kommunen. I
ansvaret ingår bl.a. att fatta beslut om mottagande i grund- och gymnasiesärskola och att se till att skolpliktiga elever fullgör sin skolplikt även om de
inte går i kommunens egen grundskola (7 kap. 5 och 21 §§ skollagen). Det
övergripande ansvaret innebär också att kommunen alltid måste ha en
beredskap för att tillhandahålla utbildning till alla som har rätt till det. Visar
det sig att vissa av eleverna väljer att fullgöra grundskoleutbildningen på
annat sätt är hemkommunen inte skyldig att anordna utbildning för dem,
men om dessa elever av någon anledning inte avser att fortsätta en sådan
utbildning är hemkommunen skyldig att ta emot dem i sin grundskola. En
skolpliktig elevs hemkommun måste exempelvis kunna ta emot eleven om
denne väljer att sluta vid en fristående skola eller om den fristående skolan
av någon anledning läggs ned. Bestämmelserna innebär således att hemkommunen inte kan neka att i grundskola som den själv bedriver ta emot alla
i kommunen som har rätt att gå i grundskolan. Hemkommunen kan inte
hänvisa till en fristående skola eller annan utbildning som motsvarar
grundskolan i eller utanför kommunen.28
Om det finns särskilda skäl får kommunen komma överens med en annan
kommun om att denna ska ta emot barn eller elever vars utbildning i
förskola, förskoleklass eller grundskola hemkommunen ansvarar för (8 kap.
12 §, 9 kap. 12 § och 10 kap. 24 § skollagen). Möjligheten är främst avsedd
för situationer där de geografiska förhållandena medför att utbildning i en
annan kommun leder till betydligt kortare väg eller skolskjuts för de berörda
barnen eller eleverna.29
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Skolverkets statistik, www.skolverket.se.
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Prop. 2009/10:165, s. 737.
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Prop. 2009/10:165, s. 737.
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4.5.2 Enskilda får bedriva skolverksamhet efter godkännande

Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, fritidshem och internationell skola på grundskolenivå. Med enskild avses dels
juridiska personer som aktiebolag och handelsbolag, ekonomiska och ideella
föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, dels fysiska personer.30
Skolinspektionen handlägger ärenden om godkännande av enskild som
huvudman för alla de ovan nämnda skolformerna utom förskola och vissa
fritidshem. I fråga om sådana verksamheter är det i stället kommunen där
utbildningen ska bedrivas som ansvarar för handläggningen av ansökningar
om godkännande (2 kap. 5 och 7 §§ och 24 kap. 3 a § skollagen).
Det finns även vissa typer av utbildning som inte kräver ett godkännande,
nämligen internationella skolor på gymnasienivå och pedagogisk omsorg
som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. Sådana verksamheter kan
dock ha rätt till bidrag från elevernas hemkommuner (24 kap. 6 § och
25 kap. 10 § skollagen). I de flesta övriga fall fattas, till skillnad från vad som
gällde enligt tidigare skollagstiftning, inte något särskilt beslut om rätten till
bidrag från hemkommunen. Enskilda huvudmäns rätt till bidrag för varje
barn eller elev vid en förskole- eller skolenhet följer i stället av
godkännandet.31
Ett godkännande avser viss utbildning vid en viss skolenhet. Skollagens
bestämmelser om prövningen av enskilda som huvudmän inom skolväsendet
har förtydligats och utökats genom en lagändring som trädde i kraft den
1 januari 2019. Grundläggande krav för att tillståndsmyndigheten ska bevilja
ett godkännande är att den enskilde genom erfarenhet eller på annat sätt har
förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa dessa föreskrifter och i övrigt bedöms som
lämplig. Den enskilde ska också i övrigt ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen (2 kap. 5 § andra och tredje stycket
skollagen). I fråga om en juridisk person ska prövningen av insikt och
lämplighet – det som brukar kallas för ägar- och ledningsprövningen –
sammantaget avse företrädare för den juridiska personen och andra som har
ett väsentligt inflytande över verksamheten (2 kap. 5 a § skollagen).
Utbildningen får inte innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för
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Prop. 2009/10:165, s. 631.

31

Prop. 2009/10:165, s. 241.
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eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i
den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser
gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner
för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas.
Avser godkännandet förskoleklass, grundskola eller grundsärskola krävs
vidare att elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna
bedrivas långsiktigt (2 kap. 5 § fjärde stycket skollagen).
När det gäller kravet på insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten
anges i förarbetena att bedömningen bör ske samlat för hela den berörda
kretsen. Det innebär att kravet i ett aktiebolag ska vara uppfyllt av styrelsen,
den verkställande direktören och ägare tillsammans. Varje ledamot i en
styrelse behöver alltså inte ha kunskapen, men kompetensen måste sammantaget finnas i den berörda kretsen.32 Kravet på insikt omfattar, utöver krav på
kunskap om innehållet i den lagstiftning som reglerar den specifika verksamheten, även kunskap om bl.a. de arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler
som gäller för verksamheten. Vidare krävs att företrädarna kan visa att de
har kunskap om de ekonomiska regelverk som styr den aktuella associationsformen.33 I kravet på ekonomiska förutsättningar ligger att verksamheten ska
bedrivas på ett sätt som innebär att den bär sina kostnader och att det finns
ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar. Om det är fråga om ett
bolag som ingår i en koncern bör det även beaktas om ekonomin i koncernen som helhet påverkar aktörens ekonomiska förutsättningar.34 Om
lämplighet i övrigt sägs i förarbetena att det kan räcka med att det finns
brister i detta hänseende hos en person i kretsen för att lämplighetskravet
inte ska anses uppfyllt, eftersom syftet med prövningen är att förhindra att
oseriösa aktörer verkar inom välfärdssektorn. Vid lämplighetsprövningen är
det fråga om att beakta viljan och förmågan att fullgöra skyldigheterna mot
det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Om
företrädarna tidigare har drivit en verksamhet vars godkännande har återkallats, om verksamhet bedrivits olagligen eller om ansvarig myndighet i sin
tillsyn har funnit allvarliga brister i verksamheten, kan det också påverka
bedömningen av företrädarnas lämplighet.35
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Prop. 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden, s. 121–122.
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Prop. 2017/18:158, s. 46–47.
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Prop. 2017/18:158, s. 122.
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Prop. 2017/18:158, s. 49–50 och 122.
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4.5.3 Kort om regioner och staten som huvudmän

En region får vara huvudman för gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna (2 kap. 3 §
skollagen). En region har rätt att anordna utbildningar på gymnasieskolans
nationella program och komvux som avser naturbruk eller omvårdnad, och
efter överenskommelse med en kommun får regionen även anordna
utbildning på andra nationella program och inom andra områden (15 kap.
31 § och 20 kap. 18 § skollagen). Regionerna har dock inte någon lagstadgad
skyldighet att tillhandahålla utbildning i någon form. Av landets 21 regioner
var det under läsåret 2019/20 sju som anordnade gymnasieskola (tolv
skolenheter) och fem som anordnade gymnasiesärskola (åtta skolenheter).
Tre av regionerna tillhandahöll komvux.
Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan (2 kap. 4 § skollagen).
När det gäller specialskolan har Specialpedagogiska skolmyndigheten denna
uppgift, medan ansvaret för sameskolan vilar på Sameskolstyrelsen.36 Under
läsåret 2019/20 fanns totalt tio specialskolenheter och fem skolenheter inom
sameskolan.37
4.5.4 Huvudmannen ansvarar för utbildningen

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med
bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar (2 kap. 8 § skollagen). Sådana föreskrifter finns i bl.a.
skolförordningen (2011:185), gymnasieförordningen (2010:2039) och
läroplanerna för de olika skolformerna. I förarbetena anges att huvudmannen har det yttersta ansvaret för att skolans personal följer reglerna. En
huvudman får inte förhålla sig passiv om den genom uppföljning och
utvärdering upptäcker brister i verksamheten, utan måste vidta de åtgärder
som krävs.38 Det är också huvudmannen som genom resurstilldelning och
övergripande planering bestämmer ramarna för verksamheten. Ett visst
ansvar ligger också hos skolchefen, som biträder huvudmannen med att tillse
att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs (2 kap. 8 a § skollagen).
Om skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till vissa författnings-
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Prop. 2009/10:165, s. 642.
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Skolverkets statistik, www.skolverket.se.
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Se prop. 2009/10:165, s. 248–249.
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krav ska denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter.
Det ankommer dock på huvudmannen som ytterst ansvarig att se till att
skolchefen har den kompetens som bedöms nödvändig för uppdraget.39
4.5.5 Likvärdiga villkor mellan offentliga och enskilda huvudmän

Som nämnts i avsnitt 3.1.2 bygger skollagen på en princip om att villkoren
för skolor med offentlig och med enskild huvudman i så stor utsträckning
som möjligt ska vara gemensamma.40 Principen om lika villkor innebär att
samma krav ska ställas på utbildningen oavsett vem som är huvudman för
den. Det finns även regler om kommunala bidrag till enskilda huvudmän
som syftar till att säkerställa att fristående skolor tillförsäkras resurser på
motsvarande grunder som kommunala skolor.
Ett område där regleringen fortfarande inte är likvärdig är sanktionerna inom
ramen för tillsynen av utbildningen. Flera sanktionsmöjligheter kan tillämpas
för alla sorters huvudmän, men när det kommer till de mest ingripande
sanktionerna kvarstår emellertid skillnader. Detta diskuteras närmare i det
följande.
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Prop. 2017/18:182, s. 42.
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Se prop. 2009/10:165, s. 203, 207 och 238–24.
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5. Tillsynen på skolområdet

Skolans verksamhet har under lång tid varit föremål för granskning av staten,
och på senare år har inspektionen fått ett förstärkt uppdrag och utökade
resurser. Som ett verktyg för att säkerställa rätten till likvärdig utbildning av
hög kvalitet finns det bestämmelser i skollagen om tillsyn av skolverksamheterna som innebär statlig kontroll av om den verksamhet som granskas
uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter (26 kap. 2 §
skollagen). Skolinspektionen utövar den statliga tillsynen över skollagsreglerad verksamhet, såväl offentligt som enskilt driven (26 kap. 3 §
skollagen). Kommuner har dock tillsynsansvaret över sådan enskilt bedriven
verksamhet som kommuner beslutar om godkännande för, nämligen
fristående förskolor, vissa enskilt bedrivna fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet (26 kap. 4 § skollagen). Skolinspektionen utövar i sin tur tillsyn
över kommunernas tillståndsgivning och tillsyn.
5.1 Skolinspektionens tillsynsverksamhet

Statens skolinspektion bildades år 2008. Ett viktigt motiv för att inrätta
Skolinspektionen var att ge en myndighet möjlighet att fokusera på
inspektion som huvuduppgift. Detta skulle öka förutsättningarna för en
effektiv tillsyn och granskning. Inspektionsverksamheten hade dessförinnan
legat hos Statens skolverk, som då liksom nu även ansvarade för bl.a.
normeringen inom skolväsendet. Ett annat viktigt motiv för att inrätta en
särskild tillsynsmyndighet var att elevernas kunskapsresultat hade sjunkit i
internationella jämförelser.41 Skolinspektionens uppdrag blev att genom
granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla barn och elever
får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i
en trygg miljö, samt att bidra till förbättrade kunskapsresultat (1 §
förordningen [2011:556] med instruktion för Statens skolinspektion).
I Skolinspektionens tillsynsverksamhet ingår regelbunden tillsyn, riktad tillsyn, tematisk tillsyn, etableringskontroll och förstagångstillsyn. Inom ramen
för den regelbundna tillsynen granskar Skolinspektionen på regelbunden basis all
skolverksamhet i hela landet. I den regelbundna tillsynen granskas grundskolor och gymnasieskolor med högskoleförberedande program på sex olika
områden. Gymnasieskolor med yrkesprogram granskas på sju olika områden.
När inspektionen får signaler om missförhållanden på en skola kan myndigheten inleda en riktad tillsyn som fokuserar på det signalen visar. En riktad
41

Se SOU 2007:79 Tre nya skolmyndigheter och prop. 2007/08:50 Nya skolmyndigheter.
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tillsyn kan innebära att Skolinspektionen begär in information från huvudmannen eller att ett besök – anmält eller oanmält – genomförs i den aktuella
verksamheten. Tematisk tillsyn genomförs främst när Skolinspektionen har
sammanställt en riskbild av ett utvalt område. En etableringskontroll (26 kap.
9 a § skollagen) görs innan en verksamhet i en fristående skola startas eller
utökas och består i att Skolinspektionen granskar huvudmannens förberedelser. Omkring 5–7 månader efter att en verksamhet i en fristående
skola har startat gör Skolinspektionen en tillsyn av skolan och huvudmannens ansvarstagande för skolenheten, en så kallad förstagångstillsyn.42
Skolinspektionens granskande verksamhet omfattar också kvalitetsgranskning av samtliga skolor som står under inspektionens tillsyn och
skolor som står under kommunal tillsyn. Kvalitetsgranskningen ska avse den
granskade utbildningens eller verksamhetens kvalitet i förhållande till mål
och andra riktlinjer (26 kap. 19–23 §§ skollagen).
Skolinspektionen har, liksom kommuner, rätt att på plats granska verksamhet som står under dess tillsyn. Det innebär bl.a. att tillsynsmyndigheterna
ska beredas tillträde till lokaler m.m. som används i verksamheten i den
omfattning det behövs för tillsynen (26 kap. 6 § skollagen). Vidare är skolhuvudmän skyldiga att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar
och tillhandahålla dokumentation (26 kap. 7 § skollagen).
5.2 Sanktioner inom ramen för tillsynen

I tillsynen enligt skollagen ingår att tillsynsmyndigheterna ska fatta de beslut
om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid tillsynen. Sanktionerna kan bara användas inom ramen för tillsyn och alltså inte i samband med Skolinspektionens
kvalitetsgranskning. De sanktioner som tillsynsmyndigheterna på skolområdet kan använda sig av är mer eller mindre ingripande, varför man
brukar tala om en ”sanktionstrappa”. En viktig utgångspunkt är att mildare
åtgärder prövas i första hand och att mer ingripande sanktioner kan användas vid grövre överträdelser. I förarbetena uttalas att tillsynsmyndigheten
ska använda en mer ingripande form av åtgärd vid konstaterade brister
endast om andra medel för rättelse har prövats eller bedömts som verkningslösa. Avsteg bör dock kunna göras om det bedöms lämpligt utifrån
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missförhållandenas art. Proportionalitetsprincipen ska naturligtvis tillämpas,
så att inte mer ingripande åtgärder tillgrips än vad som är nödvändigt med
hänsyn till frågans art och bristens omfattning.43
En annan utgångspunkt i förslaget till 2010 års skollag var, som nämnts
ovan, att regleringen av verksamhet i offentlig respektive enskild regi skulle
vara så lika som möjligt. Ett första steg var att tillsynen i båda fallen
reglerades i lag. Det konstaterades dock att det inte är möjligt att skapa en i
alla avseenden helt likformig reglering för offentlig och enskild verksamhet,
bl.a. på grund av att offentliga huvudmän har ett mer långtgående ansvar att
erbjuda alla barn och ungdomar utbildning än enskilda huvudmän.44
5.2.1 Samtliga huvudmän kan föreläggas eller tilldelas anmärkningar

Tillsynsmyndigheten kan förelägga en huvudman att fullgöra sina skyldigheter om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter
som gäller för verksamheten eller, i fråga om en enskild huvudman, de villkor som gäller för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. I ett föreläggande ska de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att
avhjälpa de påtalade bristerna anges (26 kap. 10 § skollagen). Angivandet av
åtgärder är endast en rekommendation till hjälp för huvudmannen. Inget
hindrar att huvudmannen väljer ett annat sätt att avhjälpa bristen om detta är
möjligt.45
Ett föreläggande får förenas med vite, och om föreläggandet avser en eller
flera brister som allvarligt försvårar förutsättningarna för eleverna att nå
målen för utbildningen ska tillsynsmyndigheten förena föreläggandet med
vite om det inte av särskilda skäl är obehövligt (26 kap. 27 § skollagen). För
att en brist ska anses allvarligt försvåra förutsättningarna för eleverna att nå
målen får den inte vara tillfällig. Hur länge en brist ska ha funnits för att
skyldigheten att vitesförelägga ska gälla beror dock på vilken typ av brist det
är fråga om. Särskilda skäl som gör det obehövligt att förelägga en huvudman vid vite kan t.ex. vara att en enskild huvudman har försatts i konkurs
eller att huvudmannen på annat sätt har upphört med verksamheten.46
Bestämmelser om bl.a. vitesförelägganden och utdömande av vite finns i
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Prop. 2009/10:165, s. 546. Jfr också 5 § tredje stycket förvaltningslagen och vad som sägs om
proportionalitetsprincipen i avsnitt 3.2 ovan.
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Prop. 2009/10:165, s. 541.
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Prop. 2009/10:165, s. 898.
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Prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m., s. 86.
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lagen (1985:206) om viten. Tillsynsmyndigheten kan ansöka hos
förvaltningsrätt om att vite ska dömas ut (6 § lagen om viten).
Sedan 2010 års skollag började tillämpas den 1 juli 2011 har, fram till och
med december 2019, totalt 586 av Skolinspektionens förelägganden mot
huvudmän att fullgöra sina skyldigheter förenats med vite. Under år 2019
fattade inspektionen 99 beslut om föreläggande vid vite och vitesbeloppen
varierade mellan 50 000 och 7 000 000 kronor. Myndigheten har under
samma år ansökt om utdömande av vite hos förvaltningsrätten i 22 fall.47
Om det är fråga om mindre allvarliga överträdelser får tillsynsmyndigheten, i
stället för att meddela ett föreläggande, utdela en anmärkning (26 kap. 11 §
skollagen). Om överträdelsen är ringa, om huvudmannen vidtar nödvändiga
rättelser eller om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt finns
särskilda skäl får tillsynsmyndigheten avstå från att ingripa (26 kap. 12 §
skollagen).
De nämnda bestämmelserna kan tillämpas oavsett vem som är huvudman
för den verksamhet som är föremål för tillsyn. Förelägganden med eller utan
vite och anmärkningar kan alltså riktas mot kommuner, regioner, staten och
enskilda.48
5.2.2 Godkännandet för en enskild huvudman att bedriva utbildning vid en
skolenhet kan återkallas
5.2.2.1 Återkallelse får ske när ett föreläggande inte har följts och ett
allvarligt missförhållande föreligger

Den mest ingripande sanktionen som kan tillämpas när det är fråga om en
enskild huvudman är att återkalla huvudmannens godkännande eller medgivande att bedriva utbildning vid en skolenhet. Återkallelse kan också ske av
beslut om rätt till bidrag. Som nämnts ovan fattas numera, i de allra flesta
fall, inget särskilt beslut om rätt till bidrag. Det finns dock fortfarande
bestämmelser i skollagen om vissa verksamheter där endast beslut om rätt till
bidrag, och alltså inte godkännande, förekommer (se avsnitt 4.5.2 ovan).
Även kommuner kan i särskilda fall beröras av bestämmelsen om
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Statens skolinspektion, Årsredovisning 2019, dnr 2019:10074.
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Prop. 2009/10:165, s. 550.
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återkallelse, eftersom den omfattar återkallelse av medgivande för en
kommun att vara huvudman för en internationell skola på grundskolenivå.49
En återkallelse av ett godkännande, ett medgivande eller ett beslut om rätt
till bidrag förutsätter dels att huvudmannen inte har följt ett föreläggande
som tillsynsmyndigheten har meddelat, dels att missförhållandet är allvarligt
(26 kap. 13 § skollagen). Det är det bakomliggande missförhållandet som har
föranlett föreläggandet som ska vara allvarligt. Med hänsyn till att ett beslut
om återkallelse är mycket ingripande för både huvudmannen och eleverna
kan, enligt förarbetena till bestämmelsen, ett sådant beslut bara komma i
fråga vid missförhållanden som på ett allvarligt sätt rubbar förutsättningarna
för verksamheten.50
Mer vägledning om innebörden av begreppet ”allvarligt missförhållande” ges
inte i förarbetena till 2010 års skollag. I propositionen Samling för skolan
bedömdes en närmare redogörelse för begreppets innebörd inte som
nödvändig med hänvisning till att viss praxis hunnit utarbetas och att det
enskilda fallet förutsätter en helhetsbedömning.51
Om huvudmannen åtgärdar de brister som föranlett ett föreläggande faller
normalt sett grunden för återkallelse. Detta gäller oavsett om rättelsen vidtas
före tillsynsmyndighetens återkallelsebeslut eller, om detta överklagas, under
pågående process i domstol.52
5.2.2.2 Vid ägar- och ledningstillsyn kan återkallelse ske utan föregående
föreläggande

Ett godkännande av en enskild som huvudman inom skolväsendet får även
återkallas om den enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1 och 2, tredje stycket och 6 §
(26 kap. 14 § skollagen). Bestämmelsen om återkallelse på denna grund
hänvisar till krav som ställs inom ramen för ägar- och ledningsprövningen
och ändrades samtidigt som dessa regler (se avsnitt 4.5.2 ovan). Återkallelse
får alltså ske bl.a. om den enskilde inte längre bedöms ha insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, inte har ekonomiska förutsättningar att
följa föreskrifterna eller inte bedöms lämplig i övrigt. Dessa förutsättningar
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Prop. 2009/10:165, s. 900.
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för godkännande ska därmed vara uppfyllda hela tiden under verksamhetens
bedrivande. Enligt förarbetena är bestämmelsen främst avsedd att användas
om huvudmannen saknar rättslig eller faktisk möjlighet att åtgärda de brister
som aktualiserat frågan om återkallelse av godkännandet, och därmed saknar
förutsättningar att följa ett föreläggande. Huvudmannen kan t.ex. sakna
förutsättningar att följa ett föreläggande om denne är försatt i konkurs eller
uppvisar kraftigt vikande ekonomiska förutsättningar och inte har någon
möjlighet att avhjälpa bristen. Utrymmet för huvudmannen att följa ett
föreläggande kan också vara mycket begränsat eller obefintligt om huvudmannen exempelvis är ett aktiebolag där samtliga aktier övergått till en
person som bedöms vara olämplig att bedriva den aktuella verksamheten. 53
5.2.2.3 I vissa fall är återkallelse möjlig trots att rättelse har skett

I vissa fall har tillsynsmyndigheten möjlighet att återkalla ett godkännande,
ett medgivande eller ett beslut om rätt till bidrag även om huvudmannen har
vidtagit rättelse vid prövningstillfället. Ett sådant beslut förutsätter att det
kan befaras att sådana missförhållanden som utgör grund för återkallelse
kommer att uppstå på nytt (26 kap. 15 § skollagen). Bestämmelsen innebär
att återkallelse under vissa förutsättningar kan ske även om huvudmannen
har åtgärdat de brister som påtalats i föreläggandet före prövningen av återkallelsefrågan. Syftet med bestämmelsen, som det beskrivs i förarbetena, är
att förhindra att huvudmän sätter i system att på ett sent stadium i handläggningen åtgärda missförhållanden i verksamheten. I förarbetena till
regleringen uttalas vidare att sådana återkallelsebeslut ska vara möjliga endast
om det i det enskilda fallet har framkommit konkreta omständigheter som
ger stöd för ett antagande om att allvarliga missförhållanden kommer att
uppstå på nytt samt att en sådan bedömning i praktiken torde förutsätta att
verksamheten vid upprepade tillfällen har varit föremål för ingripanden av
tillsynsmyndigheten.54
5.2.2.4 Tillsynsmyndigheten får besluta att beslutet om återkallelse ska gälla
trots att det inte har fått laga kraft

Som nämnts i avsnitt 3.3 ovan får en tillsynsmyndighet som återkallar ett
godkännande enligt skollagen besluta att återkallelsebeslutet ska gälla trots att
det inte har fått laga kraft (26 kap. 16 § skollagen). I förarbetena anges att
bestämmelsen, med hänsyn till att ett beslut om återkallelse får mycket
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ingripande effekter för såväl huvudmannen som barnen eller eleverna, måste
tillämpas med försiktighet och urskillning. För att ett beslut om återkallelse
ska gälla omedelbart bör det krävas att situationen är så ohållbar att det inte
är meningsfullt att låta verksamheten fortsätta en kortare tid för avveckling. 55
5.2.2.5 En tidigare återkallelse kan påverka bedömningen vid ny ansökan om
godkännande

Det finns ingenting som hindrar att en enskild som har fått ett godkännande
återkallat ansöker på nytt om godkännande för att driva motsvarande skolenhet. Några särskilda regler om återfående av ett tidigare indraget godkännande finns inte, utan en ansökan från en enskild aktör som vill återuppta
driften av en skola prövas enligt samma ordning som en förstagångsansökan
(se avsnitt 4.5.2). Sökanden måste visa att alla förutsättningar för godkännande är uppfyllda och den myndighet som ska pröva ansökan gör bl.a.
en ägar- och ledningsprövning. Av förarbetena till bestämmelserna om ägaroch ledningsprövning framgår att om företrädarna för sökanden tidigare har
drivit en verksamhet vars godkännande har återkallats, om verksamhet
bedrivits olagligen eller om ansvarig myndighet i sin tillsyn funnit allvarliga
brister i verksamheten, kan det påverka bedömningen av lämpligheten.56
5.2.2.6 Statistik i fråga om Skolinspektionens återkallelsebeslut

Under år 2019 beslutade Skolinspektionen att återkalla godkännandet för sex
fristående skolenheter som drevs av fem olika huvudmän. I tre av besluten
bidrog ägar- och ledningstillsynen eller tillsynen av ekonomiska förutsättningar till att Skolinspektionen återkallade godkännandet.57
Skolinspektionen har under perioden 2010–2019 återkallat totalt 31 godkännanden för 28 huvudmän. Möjligheten till återkallelse enligt 26 kap. 15 §
skollagen har än så länge inte använts av Skolinspektionen.
5.2.3 Kommunala skolor kan bli föremål för statliga åtgärder för rättelse

När det gäller den mest ingripande sanktionen mot en enskild huvudman,
dvs. att huvudmannen får sitt godkännande att bedriva utbildningen vid den
aktuella skolenheten återkallat, finns det ingen direkt motsvarighet för
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offentliga huvudmän.58 Om huvudmannen är en kommun eller en region
tillämpas i stället bestämmelserna om statliga åtgärder för rättelse. Det
innebär att Skolinspektionen kan besluta att staten, på kommunens eller
regionens bekostnad, ska vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma
rättelse (26 kap. 17 § skollagen). Liknande bestämmelser har funnits en
längre tid, men befogenheten att besluta om sanktionen tillföll tidigare
regeringen.59
Ett beslut om statliga åtgärder för rättelse förutsätter, liksom återkallelse, att
huvudmannen inte har följt ett föreläggande. Enligt bestämmelsens tidigare
lydelse krävdes vidare att huvudmannen ”grovt eller under längre tid åsidosatt sina skyldigheter” enligt skolförfattningarna. I propositionen Samling för
skolan konstaterades att det inte finns någon saklig orsak till att i lag ha olika
kriterier för när sanktioner kan aktualiseras och att det inte är rimligt att en
kommunal verksamhet med allvarliga brister får fortsätta utan att tillsynsmyndigheten använder sig av alla de verktyg som står till buds, när den mest
ingripande sanktionsmöjligheten hade tillämpats om huvudmannen varit
enskild. Därför föreslogs en bestämmelse som innebär att statliga åtgärder
för rättelse kan beslutas om det är frågan om ett allvarligt missförhållande,
dvs. samma rekvisit som gäller för återkallelse av godkännande för en enskild
huvudman. Förslaget, som byggde på 2015 års skolkommissions betänkande
Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, bifölls
av riksdagen.60 Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018, men fick inte
tillämpas förrän efter utgången av 2018. Skolinspektionen beslutade om
statliga åtgärder för rättelse för första gången i början av år 2019.
Här kan noteras att en statlig skola (specialskola eller sameskola) inte kan bli
föremål för statliga åtgärder för rättelse eller någon annan mer ingripande
sanktion än ett föreläggande.
5.2.3.1 Åtgärderna för rättelse anpassas efter omständigheterna

I förarbetena till 2010 års skollag anges att åtgärderna ska anpassas efter
omständigheterna och att Skolinspektionen vid behov bör kunna ta hjälp av
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Det enda undantaget är ett medgivande för en kommun att driva internationell skola på grundskolenivå,
vilket kan återkallas med stöd av 26 kap. 13 § skollagen .
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Sanktionen statliga åtgärder för rättelse infördes första gången efter förslag i prop. 1991/92:150, Bilaga II:5,
s. 152.
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andra skolmyndigheter för att genomföra åtgärderna.61 Vidare sägs att det
inte kan anges generellt vilka statliga åtgärder för rättelse som kan bli
aktuella, utan att det ska avgöras i det enskilda fallet. Exempelvis nämns att
statliga åtgärder för rättelse kan vara fortbildning av lärare, tillfälligt tillhandahållande av skolmåltider eller skolskjuts eller att kommunens
skolenheter förses med ändamålsenliga läromedel.62
2015 års skolkommission gjorde reflektionen att de exempel på åtgärder som
angetts i tidigare förarbeten framstår som inte helt tidsenliga och inte helt
adekvata i förhållande till de allvarliga eller långvariga brister som förekommer i praktiken. När allvarliga brister i kommunens ansvarstagande
uppstår kan det, enligt Skolkommissionen, bero på att det saknas kompetens
och andra resurser för ett systematiskt kvalitetsarbete, analys av kompetensutvecklingsbehov etc. Även i dessa nyare förarbeten har det dock framhållits
att det att det inte är möjligt att närmare, eller uttömmande, försöka beskriva
de åtgärder som kan bli aktuella, utan att det måste vara upp till
Skolinspektionen att avgöra vilka åtgärder som ska användas i det enskilda
fallet. Enligt Skolkommissionen kan det handla om insatser för att få till
stånd ett fungerande kvalitetsarbete, insatser för att säkerställa trygghet och
studiero i skolan eller insatser för att förstärka rektorsfunktionen eller
undervisningsresurserna.63
Eftersom bestämmelsen hittills bara har tillämpats i ett fall är
Skolinspektionens praxis gällande statliga åtgärder för rättelse mycket
begränsad. Det första exemplet på implementering var beslutet om statliga
åtgärder för rättelse på den kommunala grundskolan Storvretsskolan, se
vidare avsnitt 5.3.
5.2.3.2 Möjligheten att stänga kommunala skolor har övervägts tidigare

Andra sanktioner för offentliga huvudmän än statliga åtgärder för rättelse
diskuterades översiktligt i Skolkommissionens betänkande. Kommissionen
bedömde att det för närvarande inte är möjligt, eller ändamålsenligt, att
överväga att på ett övergripande plan ta ifrån en kommun rätten att driva
skola, då kommuner har det övergripande ansvaret för att elever får sin rätt
till utbildning enligt skollagen tillgodosedd och att skolplikten fullgörs.
Skolkommissionen bedömde att ändringen av rekvisitet för när statliga
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åtgärder för rättelse kan tillämpas har förutsättningar att skapa mer likvärdig
tillämpning av sanktioner inom ramen för tillsynen mellan kommunala och
enskilda huvudmän. Skulle inte förslagen leda till ett tillfredsställande resultat
bör dock, enligt Skolkommissionen, mer ingripande förändringar utredas
vidare.64 Regeringen konstaterade således i propositionen att några förslag
om att staten ska kunna stänga kommunala skolor inte hade lämnats eller
utretts av Skolkommissionen.65
5.2.4 Både enskilda och kommunala huvudmän kan tillfälligt förbjudas att
driva verksamhet vidare

Under vissa omständigheter får en tillsynsmyndighet förbjuda en kommunal
eller enskild huvudman att driva en verksamhet vidare. Ett sådant beslut
gäller omedelbart och får gälla i högst sex månader. Det rör sig alltså om ett
tillfälligt verksamhetsförbud. Den ena förutsättningen för ett tillfälligt verksamhetsförbud är att det är sannolikt att tillsynsmyndigheten kommer att
fatta ett beslut om återkallelse av ett godkännande, medgivande eller rätt till
bidrag eller ett beslut om statliga åtgärder för rättelse. Den andra förutsättningen är att beslutet inte kan avvaktas med hänsyn till allvarlig risk för
barnens eller elevernas hälsa eller säkerhet eller av annan särskild anledning
(26 kap. 18 § skollagen).
I förarbetena till bestämmelsen om tillfälligt verksamhetsförbud anges att det
kan handla om fall där inomhusklimatet är direkt hälsovådligt eller där
byggnaden till följd av bristande underhåll är farlig att vistas i. Även den
psykosociala miljön kan vara sådan att den bedöms som hälsofarlig. Vidare
anges att ett förbud mot att driva verksamheten kan vara motiverat också på
grund av andra exceptionella omständigheter än risk för hälsa eller säkerhet.
Det kan exempelvis handla om att utbildningen uppenbart strider mot skolväsendets värdegrund. I extrema fall kan det också ha uppstått en skolmiljö i
så hög grad präglad av kränkningar av elever eller personal, att det framstår
som nödvändigt att tills vidare förbjuda verksamheten på det sätt som den
för tillfället bedrivs. En annan särskild anledning att tillfälligt förbjuda verksamheten kan, enligt resonemanget i förarbetena, vara att huvudmannen vid
upprepade tillfällen och under lång tid på ett medvetet sätt försvårat
tillsynen.66
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I praktiken innebär sanktionen att en tillsynsmyndighet, i de fall förutsättningarna är uppfyllda, kan besluta om omedelbar stängning av såväl en
kommunal som en fristående skola. Sedan 2010 års skollag infördes har
Skolinspektionen tillämpat bestämmelsen fem gånger, samtliga avseende
fristående skolor. Under åren 2018 och 2019 fattades inte några beslut om
tillfälligt verksamhetsförbud.
5.3 Exempel på beslut om återkallelse och statliga åtgärder för
rättelse

I detta avsnitt refereras ett urval bestående av dels nio beslut om återkallelse
av godkännanden, dels ett beslut om statliga åtgärder för rättelse. Besluten
har fattats av Skolinspektionen under perioden 2014–2019.
Snitz gymnasieskola (2014-10-15)67 – fristående gymnasieskola

Det första föreläggandet mot huvudmannen meddelades i mars 2013. Vid
uppföljningen bedömdes vissa brister ha blivit avhjälpta, och avseende de
kvarstående meddelades ett nytt föreläggande. När Skolinspektionen på nytt
besökte skolan i december 2013 pågick en omfattande omorganisation,
varför inspektionen fortsatte uppföljningen med tre besök under våren 2014.
Då uppmärksammades ett stort antal brister i verksamheten, som flera
bedömdes vara av allvarligt slag och sådana som tidigare bedömts som
avhjälpta, inom områdena omfattning, innehåll och resurstillgång, särskilt
stöd, pedagogiskt ledarskap och utveckling av utbildningen, personalkompetens, undervisning och lärande, grundläggande värden och inflytande,
trygghet och studiero, bedömning och betygssättning samt erbjudande av
utbildning. I juni 2014 förelades huvudmannen därför att vidta och
skriftligen redovisa de åtgärder som krävs för att verksamheten ska uppfylla
lagens krav. I samband med föreläggandet ålades huvudmannen ett tillfälligt
verksamhetsförbud.
När huvudmannens skriftliga redovisning kommit in bedömde
Skolinspektionen att den var för vag och oprecis och att den inte gav någon
övertygande förklaring till hur verksamheten framöver skulle kunna försäkra
eleverna en skola som uppfyller lagens krav. Skolinspektionen bedömde att
de allvarliga missförhållanden som legat till grund för föreläggandet kvarstod. Vidare ansåg Skolinspektionen att det kunde befaras att det på nytt
skulle komma att uppstå sådana missförhållanden som utgör grund för åter-
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kallelse. Återkallelse av huvudmannens godkännande skedde med stöd av
26 kap. 13 § skollagen, även om en hänvisning också fanns till 26 kap. 15 §
skollagen.
Beslutet om återkallelse överklagades av huvudmannen till förvaltningsrätten, som avslog överklagandet.68
Energigymnasiet Täby (2016-04-19)69 – fristående gymnasieskola

Huvudmannen förelades under hösten 2015 att vidta åtgärder för att avhjälpa ett flertal brister i verksamheten, varav en brist bedömdes utgöra en
hälsofara för eleverna. Skolinspektionen beslutade samtidigt om ett tillfälligt
verksamhetsförbud för huvudmannen. I beslutet beskrev inspektionen att
missförhållanden pågått under mycket lång tid och att huvudmannen
tidigare, vid flera tillfällen, hade förelagts att vidta åtgärder för att komma till
rätta med bristerna. Beslutet om verksamhetsförbud överklagades av huvudmannen till förvaltningsrätten, som avslog överklagandet.70
Efter att huvudmannen lämnat in skriftliga redovisningar över vidtagna
åtgärder konstaterade Skolinspektionen att huvudmannen inte följt föreläggandet eller på annat sätt redovisat tillräckliga åtgärder för att avhjälpa de
brister som var påtalade i beslutet. Bristerna förekom inom flera områden
och gällde bl.a. att huvudmannen inte hade visat att elevernas behov av
särskilt stöd skulle tillgodoses eller hur elevhälsans arbete och det förebyggande arbetet mot kränkande behandling skulle bedrivas. Vidare
bedömdes det systematiska kvalitetsarbetet som bristfälligt, på såväl
skolenhets- som huvudmannanivå. Det fanns även kvarvarande brister i
arbetet kring det arbetsplatsförlagda lärandet samt bedömning och betygssättning. Skolinspektionen bedömde att de kvarstående bristerna innebar
allvarliga missförhållanden i verksamheten och att huvudmannen inte kunde
visa att bristerna skulle komma att vara åtgärdade vid ett återöppnande av
skolan. Mot bakgrund av detta beslutade inspektionen att huvudmannens
godkännande skulle återkallas enligt 26 kap. 13 § skollagen.
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Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 30 juni 2015 i mål nr 27238 -14.

69

Skolinspektionens beslut dnr 44-2015:3831.
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Fjällbyns gymnasieskola (2018-03-05)71 – fristående gymnasieskola

Fjällbyns gymnasieskola hade elever med neuropsykiatriska diagnoser som
målgrupp. Under hösten 2014 besöktes skolan av Skolinspektionen och i
januari 2015 förelades huvudmannen att vidta åtgärder för att uppfylla författningarnas krav inom flera bedömningsområden. Huvudmannens första
redovisning av vidtagna åtgärder ansågs bristfällig, men efter komplettering
bedömde inspektionen i september 2015 att bristerna i verksamheten hade
förutsättningar att avhjälpas. Vid ny tillsyn som inleddes under hösten 2016,
och som pågick fram till beslut om vitesföreläggande under sommaren 2017,
konstaterade Skolinspektionen flera allvarliga brister i verksamheten och att
huvudmannen inte tog sitt ansvar.
I beslut om återkallelse enligt 26 kap. 13 § skollagen bedömde
Skolinspektionen att bristerna i princip kvarstod i sin helhet. Framför allt
ansåg myndigheten att huvudmannen inte uppfyllde sitt ansvar att se till att
verksamheten följer de bestämmelser som gäller för utbildningen. De
åtgärder huvudmannen vidtagit för att avhjälpa brister hade i flera fall lett till
större brister eller att de tidigare bristerna kvarstått. Vid en närmare
granskning av huvudmannens påståenden kunde Skolinspektionen också
konstatera att uppgifterna inte varit förenliga med de faktiska förhållandena i
verksamheten. Vidare konstaterades följande brister:
•
•

•

Undervisningen bedrevs av lärare som inte hade legitimation och som
saknade behörighet för den undervisning de bedrev.
Den lärare som undervisade var inte alltid den som beslutade om betyg,
och betygskatalogen fördes inte i enlighet med föreskrifterna. Betyg
sattes inte efter avslutad kurs, i syfte att eleverna inte skulle få betyget F.
Elevernas individuella studieplaner, åtgärdsprogram för särskilt stöd och
schema motsvarade inte författningarnas krav.

Vid tidpunkten för återkallelsebeslutet hade kammarrätten meddelat
prövningstillstånd avseende inspektionens beslut om föreläggande, som
överklagats dit av huvudmannen. Kammarrätten upphävde senare föreläggandet i den del huvudmannen förelagts att se till att i enlighet med
skollagen och godkännandet för utbildningen fullgöra de uppgifter och det
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ansvar som följer av huvudmannaskapet. Kammarrätten fann dock inte skäl
att sätta ned vitesbeloppet med anledning av det partiella upphävandet.72
Beslutet om återkallelse överklagades av huvudmannen till förvaltningsrätten, som avslog överklagandet, och därefter till kammarrätten som
beslutade att inte meddela prövningstillstånd.73
Gryningeskolan (2018-06-25)74 – fristående grundskola och förskoleklass

Beslutet om återkallelse enligt 26 kap. 13 § skollagen fattades efter den tredje
omgången av tillsyn på skolan. Brister hade konstaterats vid varje tidigare
tillsyn (2009 och 2012, med senaste uppföljning 2014), men bedömdes då ha
blivit avhjälpta efter uppföljning av förelägganden. Under den aktuella
tillsynsomgången, som inleddes våren 2017, meddelades två vitesförelägganden. Efter uppföljningen av det andra föreläggandet bedömde
Skolinspektionen att bristerna som huvudmannen förelagts att avhjälpa i
princip kvarstod i sin helhet och att huvudmannen inte tog sitt ansvar för att
följa bestämmelserna för utbildningen. De kvarstående bristerna fanns inom
flera bedömningsområden och bestod enligt beslutet bl.a. i följande:
•

•

•

•
•
•

72

Elever fick inte den undervisning de hade rätt till. Bland annat gavs inte
elever undervisning i samtliga ämnen enligt kursplanen. Det aktiva
lärarstödet var otillräckligt, liksom anpassningen av undervisningen
utifrån elevers behov och förutsättningar.
Elever hade inte utretts för särskilt stöd trots att ett behov av utredning
hade funnits en tid. Det fanns också elever som hade utretts och
bedömts behöva särskilt stöd men som ändå inte fick det.
Studiemiljön präglades inte av trygghet och studiero. Det var stökigt på
lektionerna och det förekom incidenter. Huvudmannen hade inte ett
målinriktat arbete mot kränkande behandling.
Elevhälsan arbetade inte förebyggande och hälsofrämjande.
Eleverna fick inte studie- och yrkesvägledning.
Det saknades ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete för att
följa upp och utveckla utbildningen. Brister avhjälptes inte trots att
huvudmannen varit medveten om dem en lång tid.

Kammarrätten i Stockholms dom den 16 april 2018 i mål nr 6188 -17.
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Därutöver noterades att ytterligare brister hade tillkommit vid uppföljningen.
En analys av lärarresurserna visade bl.a. att andelen behöriga lärare på skolan
var mycket låg. Skolinspektionen bedömde att bristerna sammantaget innebar ett allvarligt missförhållande och betonade framför allt att huvudmannen
brast i sin förmåga att ta ansvar för verksamheten.
Fria InterMiliaskolan i Motala (2018-12-11)75 – fristående grundskola och
förskoleklass

Även Fria Intermiliaskolan hade varit föremål för tillsyn för tredje gången
när godkännandet återkallades enligt 26 kap. 13 § skollagen. Efter tidigare
tillsyn (2009 och 2013, med uppföljning senast i maj 2014) hade brister
bedömts som avhjälpta efter förelägganden. Omfattande och allvarliga
brister konstaterades på nytt vid regelbunden tillsyn under våren 2018, varpå
Skolinspektionen utfärdade ett vitesföreläggande i juni 2018. Vid uppföljning
bedömde inspektionen att bristerna som fanns i verksamheten i samband
med föreläggandet till övervägande del kvarstod:
•
•

•
•

•

•
•

75

Elever gavs inte ett tillräckligt aktivt lärarstöd och undervisningen
anpassades inte utifrån elevernas behov och förutsättningar.
Elever gavs inte extra anpassningar och det fanns elever i behov av
särskilt stöd som inte fick sådant stöd. Åtgärdsprogram för särskilt stöd
utformades inte korrekt och arbetet med uppföljning och utvärdering av
åtgärdsprogram fungerade inte.
Det fanns omfattande formella fel i skolans betygskatalog. Det förekom
t.ex. att det saknades uppgift om vem som beslutat om betyg.
Elever hade inte en studiemiljö som präglades av studiero. Eleverna blev
störda och lärarna saknade adekvata metoder för att skapa studiero
under lektioner.
Det fanns brister i det målinriktade arbetet mot kränkande behandling.
Dokument och rutiner för hantering av kränkande behandling var inte
implementerade i verksamheten och det rådde oklarhet hos personalen
om hur uppgifter om kränkande behandling skulle anmälas.
Elevhälsan arbetade inte främst förebyggande och hälsofrämjande.
Hemkommunen informerades inte alltid när en elev slutade eller hade
hög frånvaro.
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•

Det fanns brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudmannen
saknade ett tillräckligt underlag för utveckling av utbildningen, bl.a.
avseende kunskapsresultat.

En analys av lärarresurserna visade vidare bl.a. att skolan hade en låg andel
behöriga lärare och att undervisningen inte var organiserad så att behöriga
lärare som faktiskt fanns i organisationen undervisade efter sin behörighet.
Skolinspektionen bedömde att omfattningen av bristerna ledde till allvarliga
missförhållanden samt att huvudmannen saknade förmåga att komma till
rätta med bristerna.
Huvudmannen överklagade beslutet om återkallelse till förvaltningsrätten
och anförde bl.a. att bristerna blivit åtgärdade. Domstolen instämde dock i
den bedömning som Skolinspektionen gjort och konstaterade att vad huvudmannen anfört om att bristerna åtgärdats inte föranledde någon annan
bedömning. Överklagandet avslogs därmed.76
Kilowattskolan (2018-12-17)77 – fristående grundskola

Av beslutet om återkallelse framgår att huvudmannen var föremål för tillsyn
första gången under år 2012, då Skolinspektionen förelade huvudmannen att
vidta åtgärder för att uppfylla författningarnas krav. Efter uppföljning
bedömdes bristerna som avhjälpta. Nästa tillsyn genomfördes 2017 och i
april riktade inspektionen på nytt ett föreläggande mot huvudmannen, denna
gång med vite. Två uppföljande besök senare beslutade Skolinspektionen om
ett nytt vitesföreläggande i mars 2018, som avsåg alla utom en av de tidigare
konstaterade bristerna och flera ytterligare brister. Bristerna innefattade
aktivt lärarstöd, individanpassning, lärares tillit, elevinflytande, extra
anpassningar, bedömning och betygssättning, trygghet och studiero och
åtgärder mot kränkande behandling, elevernas deltagande i utbildningen,
tillgång till studie- och yrkesvägledning samt skolenhetens och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Huvudmannen inkom med en
redovisning och fyra ytterligare besök gjordes på skolan under 2018.
Skolinspektionen bedömde att bristerna enligt föreläggandet kvarstod och
noterade även att de hade ökat i omfattning sedan tillsynen inleddes.
Eftersom de kvarstående bristerna bedömdes utgöra ett allvarligt miss-
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förhållande återkallades godkännandet för huvudmannen med stöd av
26 kap. 13 § skollagen.
Skolinspektionen ansökte om utdömande av vite enligt det först meddelade
vitesföreläggandet. Förvaltningsrätten avslog ansökan med hänvisning till att
bolaget vid tidpunkten för rättens prövning var försatt i konkurs och därmed
saknade möjlighet att följa föreläggandet.78 Beslutet om återkallelse
överklagades inte.
Elma School (2019-06-28)79 – fristående grundskola

Godkännandet för huvudmannen Elma School AB, sedermera English
School Scandinavia AB, återkallades enligt 26 kap. 14 § skollagen sedan
Skolinspektionen funnit att huvudmannens ägar- och ledningskrets (i
huvudsak en person som var ensam ägare och styrelseledamot samt verkställande direktör i bolaget) dels inte förvärvat insikt i skolförfattningarna,
dels inte var lämplig utifrån personliga och ekonomiska förhållanden.
Skolinspektionen konstaterade att den skolverksamhet som bolagets företrädare ägt, drivit och varit rektor för, vid ett stort antal tillfällen – under i
princip hela tiden sedan tillstånd meddelades år 2000 – hade varit föremål
för ingripanden på grund av att verksamheten på olika sätt bedrivits i strid
med skolförfattningarna. Vidare hade ekonomisk misskötsamhet observerats
i fråga om skyldigheter mot det allmänna, bl.a. avseende arbetsgivardeklarationer och skatt i övrigt, även på det privata planet.
Under perioden 2013–2018 meddelade Skolinspektionen sex förelägganden
mot huvudmannen i tre olika tillsynsärenden avseende Elma School.
Bristerna gällde centrala områden såsom undervisning och lärande, extra
anpassningar och särskilt stöd, trygghet och studiero, åtgärder mot
kränkande behandling, bedömning och betygssättning och systematiskt
kvalitetsarbete. Bristerna bedömdes visserligen som avhjälpta efter varje
tillsynsärende, men återkom gång på gång kort efter att Skolinspektionen
bedömt att de avhjälpts. Även i återkallelsebeslutet konstaterades ett stort
antal allvarliga brister i verksamheten vid Elma School.
Huvudmannen överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som biföll
begäran om inhibition. Vid den slutliga prövningen avslog förvaltningsrätten
78

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 27 juni 2019 i mål nr 13797 -18.
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huvudmannens överklagande. Domen överklagades av huvudmannen till
kammarrätten, som inte fann anledning att göra någon annan bedömning än
förvaltningsrätten och därmed avslog överklagandet.80
MTH Utbildning (2019-12-04)81 – fristående grundskola

Skolinspektionen konstaterade ett flertal brister på skolan vid förstagångstillsyn under våren 2018 och förelade huvudmannen att avhjälpa dessa. Vid
uppföljning kvarstod flera av bristerna vilket föranledde inspektionen att
under våren 2019 förelägga huvudmannen på nytt, denna gång med vite, och
att rikta beslutet särskilt mot huvudmannens ansvar för att se till att verksamheten följer de bestämmelser som gäller för utbildningen.
Efter uppföljning i form av bl.a. tillsynsbesök och redovisningar kom
Skolinspektionen fram till att bristerna kvarstod i princip i sin helhet, vilket
även – och särskilt – gällde bristerna i huvudmannaskapet. Bristerna som
konstaterats i verksamheten bestod bl.a. i att betyg inte beslutades och
dokumenterades i betygskatalog i enlighet med författningarnas krav, att en
elevs behov av särskilt stöd inte utreddes tillräckligt skyndsamt, att en elev
med behov av särskilt stöd inte gavs sådant stöd på det sätt och i den
omfattning som behövdes samt att åtgärdsprogram och beslut om anpassad
studiegång inte utformades i enlighet med författningarnas krav. När det
gällde huvudmannaskapet bedömde inspektionen att uppföljningen på ett
tydligt sätt visade att huvudmannen inte förmådde styra verksamheten, att
huvudmannen inte kunde redogöra för hur vissa delar av verksamheten
bedrevs och att det hade kommit fram ett flertal omständigheter av allvarlig
karaktär som rubbade förtroendet för huvudmannen. Skolinspektionen
konstaterade att de brister som fortfarande förelåg var allvarliga och att
bristerna i huvudmannaskapet på ett allvarligt sätt rubbade förutsättningarna
för verksamheten, varför godkännandet återkallades enligt 26 kap. 13 §
skollagen.
Huvudmannen överklagade återkallelsebeslutet och begärde i samband med
överklagandet inhibition. Förvaltningsrätten avslog begäran och kammar-

80

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 14 februari 2020 i mål nr 16843 -19 och Kammarrätten i
Stockholms dom den 11 maj 2020 i mål nr 1073-20.
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rätten meddelade inte prövningstillstånd i inhibitionsfrågan. Vid den slutliga
prövningen avslog förvaltningsrätten huvudmannens överklagande. 82
Safirskolan (2019-12-09)83 – fristående grundskola och förskoleklass

Skolinspektionen öppnade ett tillsynsärende under våren 2019 i syfte att
genomföra en ägar- och ledningsprövning av huvudmannen Safirskolan AB.
Inspektionen kom därvid fram till att en person som var ägare, vd och
styrelseledamot i bolaget inte hade den lämplighet som krävs för att bedriva
skolverksamhet. Bedömningen grundades på att personen inte var en helt
oberoende ägare utan bedömdes ha en långsiktig koppling till en tidigare
ägare, som av bl.a. Säkerhetspolisen bedömts utgöra ett hot mot rikets
säkerhet och inte ansågs lämplig att bedriva skolverksamhet eller på annat
sätt ha ett inflytande över sådan verksamhet. Skolinspektionen bedömde att
det förelåg stora risker i skolmiljön för eleverna, och beaktade även att det
vid tidigare tillsyn av huvudmannens verksamhet kunnat konstateras brister i
grundläggande delar av skolornas arbete. Huvudmannen hade dessutom,
enligt inspektionens bedömning, visat sig beredd att försöka kringgå lagstiftningen och fick därmed sägas sakna möjlighet att följa ett föreläggande.
Huvudmannens godkännande återkallades därmed enligt 26 kap. 14 §
skollagen.
Safirskolan AB överklagade Skolinspektionens beslut till förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten instämde dock i Skolinspektionens bedömning och avslog
överklagandet. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd.84
Storvretskolan (2019-01-09)85 – kommunal grundskola

Skolinspektionen genomförde tillsyn under hösten 2016 och fattade i
december samma år beslut om att förelägga Botkyrka kommun att vidta
åtgärder för att avhjälpa brister. Föreläggandet förenades med vite. Vid
uppföljning konstaterade Skolinspektionen att flertalet brister inte hade
avhjälpts, och vitet dömdes efter ansökan ut av förvaltningsrätten86. Ett nytt
vitesföreläggande beslutades i januari 2018 avseende dels de kvarvarande
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bristerna, dels nytillkomna brister. Efter uppföljning av föreläggandet
bedömde Skolinspektionen att följande brister kvarstod:
•
•
•
•

Elever fick inte det särskilda stöd som de var i behov av. Nya rutiner för
processen särskilt stöd var inte en tillräcklig åtgärd.
Det bedrevs i princip inte något kontinuerligt förebyggande värdegrundsarbete i vissa årskurser.
Det brast i studieron och elever upplevde sig otrygga på skolan trots att
kommunen vidtagit vissa åtgärder för att öka tryggheten.
Lärarna fick inte tillräckligt stöd i att anpassa undervisningen. Ämnesövergripande samverkan förekom endast i begränsad utsträckning och
skolbiblioteket användes i princip inte i utbildningen.

Skolinspektionen beslutade att på kommunens bekostnad vidta statliga
åtgärder för rättelse. Åtgärderna för rättelse bestod i att två särskilda rådgivare skulle tjänstgöra under åtta månader och vidta vissa åtgärder, bl.a.
bistå med handledning för att utveckla undervisningen, säkerställa att skolbiblioteket används, verka för en generell kompetensutveckling i aktivt
värdegrundsarbete och verka för att särskild stöd ges till elever som behöver
det. Skolinspektionen skulle också se till att kompetensutveckling av skolans
lärare genomfördes.
Efter att de åtta månaderna hade passerat bedömde Skolinspektionen att de
påtalade bristerna hade avhjälpts. Kommunen hade fördelat resurser till
Storvretskolan, genomfört organisatoriska åtgärder och anställt en ny rektor
och biträdande rektor som hade arbetat med att åtgärda brister.87
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6. Jämförelse med tillsyn på andra områden
6.1 Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsområde

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn över socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I IVO:s instruktion anges att syftet med
myndighetens tillsyn är att granska att befolkningen får vård och omsorg
som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra
föreskrifter (2 § förordningen [2013:176] med instruktion för Inspektionen
för vård och omsorg).
6.1.1 Kommunen har ett övergripande ansvar för socialtjänst och insatser
till funktionshindrade

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det
yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver
(2 kap. 1 socialtjänstlagen [2001:453], förkortad SoL). Uppgifterna inom
socialtjänsten fullgörs av socialnämnden eller någon annan nämnd som
kommunfullmäktige bestämt. Till socialnämndens uppgifter hör bl.a. att
svara för omsorg och service till dem som behöver det (3 kap. 1 § SoL).
Varje kommun ska även svara för de flesta insatserna för särskilt stöd och
service till funktionshindrade personer som är bosatta i kommunen (2 och
16 §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade [1993:387],
förkortad LSS).
I kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen ingår exempelvis att inrätta
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som
behöver särskilt stöd (5 kap. 5 § SoL) och bostäder med särskild service för
människor med funktionshinder (5 kap. 7 § SoL). Kommunen ansvarar även
för att det finns tillgång till familjehem, hem för vård eller boende och
stödboende (6 kap. 2 § SoL). Bland insatserna för funktionshindrade ingår
verksamheter som personlig assistans, bostäder med särskild service och
daglig verksamhet (9 § LSS).
Vissa verksamhetsformer inom socialtjänsten och de flesta verksamheter för
funktionshindrade får även bedrivas av enskilda som har tillstånd från IVO.
För att tillstånd ska beviljas en enskild krävs bl.a. att sökanden vid en ägaroch ledningsprövning bedöms ha förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller
för verksamheten och i övrigt bedöms lämplig (7 kap. 2 § SoL och 23 § LSS).
Kommuner och regioner som bedriver verksamhet behöver inte något
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tillstånd, men ska anmäla verksamheten till IVO innan den påbörjas (7 kap.
1 § SoL och 23 § LSS).
6.1.2 IVO får återkalla tillstånd och förbjuda verksamhet inom det sociala
området

IVO utövar tillsynen över socialtjänsten (13 kap. 1 § SoL) och över verksamhet som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (25 § LSS). Därmed avses tillsyn över all verksamhet enligt lagstiftningen oavsett driftsform, dvs. oavsett om verksamheten drivs i offentlig
eller enskild regi.
Om IVO finner att det i verksamhet som står under myndighetens tillsyn
förekommer ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter
att kunna få de insatser de har rätt till, får IVO förelägga den som svarar för
verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Ett beslut om föreläggande får
förenas med vite (13 kap. 8 § SoL och 26 f § LSS). Om ett missförhållande är
allvarligt och ett föreläggande inte har följts, får IVO besluta att helt eller
delvis återkalla tillståndet för verksamheten om den är tillståndspliktig. Om
verksamheten inte är tillståndspliktig, t.ex. kommunal verksamhet, får IVO i
stället besluta att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet (13 kap. 9 §
SoL och 26 g § LSS). Tidigare gällde möjligheten att förbjuda fortsatt
verksamhet även tillståndspliktig verksamhet, men sanktionen har ersatts
med återkallelse av tillstånd då ett sådant förfarande ansågs vara mer
ändamålsenligt.88
IVO får besluta om återkallelse av tillstånd eller förbud mot fortsatt verksamhet utan föregående föreläggande om ett missförhållande innebär fara
för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt. Ett tillstånd att
bedriva verksamhet får även återkallas utan föregående föreläggande om
tillståndshavaren inte uppfyller kraven på insikt i föreskrifterna och på
lämplighet i övrigt (13 kap. 9 § SoL och 26 g § LSS). Denna ordning med
ägar- och ledningstillsyn överensstämmer med den som finns i skollagen
avseende skolväsendet.89
Vidare har IVO möjlighet att besluta att tills vidare förbjuda fortsatt verksamhet i högst sex månader om det finns sannolika skäl för att tillståndet för
verksamheten kommer att återkallas eller för att den kommer att förbjudas.
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Prop. 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten, s. 84.
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Reglerna ändrades senast efter förslag i prop. 2017/18:158.
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Om det finns synnerliga skäl får beslutets giltighet förlängas med ytterligare
sex månader (13 kap. 10 § SoL och 26 h § LSS).
Den statliga tillsynen över socialtjänsten och verksamhet enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade skärptes genom en lagändring år
2009. En anpassning till de sanktionssystem som finns inom hälso- och
sjukvården gav då tillsynsmyndigheten fler befogenheter. I fråga om de
konsekvenser som ändringarna innebar för den kommunala självstyrelsen
uttalades följande i propositionen.
Regeringens ambition är att skärpa statens tillsyn över socialtjänsten och
en del av regeringens förslag innebär en ökning av den statliga kontrollen
av socialtjänsten och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Den kommunala självstyrelsen begränsas i viss mån
genom ökad statlig tillsyn. Syftet med förslagen är dock ytterst att förbättra enskildas möjligheter att få de rättigheter som riksdagen genom lag
tillerkänt dem och en utökad statlig kontroll måste därför anses godtagbar. Utredningens förslag om sanktioner utgör en viktig del i uppdraget
att stärka den statliga tillsynen och ger tillsynsmyndigheten en möjlighet
att när det finns särskilda skäl ställa krav på förändring. Människor som
berörs av kommunens socialtjänst befinner sig av olika skäl i en utsatt
situation. En tillsynsmyndighet måste därför ges verktyg för att kunna
säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som riksdagen beslutat om.
Regeringens förslag får anses nödvändiga och godtagbara för att inom det
sociala området tillförsäkra människor sådan vård, omsorg, stöd och
service som riksdagen beslutat om.90
6.1.3 En verksamhet inom hälso- och sjukvården kan förbjudas

Det huvudsakliga ansvaret för att erbjuda hälso- och sjukvård ligger på
regionerna (8 kap. hälso- och sjukvårdslagen [2017:30]). Kommunerna
ansvarar dock för hälso- och sjukvård inom ramen för verksamhet enligt
socialtjänstlagen (12 kap. hälso- och sjukvårdslagen).
Verksamhet inom hälso- och sjukvården kräver i de flesta fall inte tillstånd.
Den vårdgivare, offentlig eller enskild, som avser att bedriva verksamhet
som står under IVO:s tillsyn ska dock anmäla verksamheten till IVO (2 kap.
1 § patientsäkerhetslagen [2010:659], förkortad PSL). IVO är också den
myndighet som utövar tillsynen över hälso- och sjukvården och dess
personal (7 kap. 1 § PSL). Den tillsyn som IVO utövar ska främst inriktas på
granskning av att vårdgivare, såväl offentliga som enskilda, fullgör sina
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skyldigheter att exempelvis kontrollera att kravet på god vård uppfylls, att
anmäla vissa inträffade händelser och att informera patienter om inträffade
vårdskador (7 kap. 3 § och 3 kap. PSL).
Om IVO finner att en vårdgivare inte fullgör sina skyldigheter och om det
finns skäl att befara att underlåtenheten medför fara för patientsäkerheten
eller säkerheten för andra, ska IVO förelägga vårdgivaren eller enheten att
fullgöra sina skyldigheter om det inte är uppenbart obehövligt. Ett beslut om
föreläggande får förenas med vite (7 kap. 24 § PSL). Om ett föreläggande
inte följs och om missförhållandena utgör en fara för patientsäkerheten eller
annars är av allvarligt slag, får IVO besluta att helt eller delvis förbjuda verksamheten (7 kap. 26 § PSL). Om det är påtaglig fara för patienters liv, hälsa
eller personliga säkerhet i övrigt, får IVO besluta att förbjuda verksamheten
utan föregående föreläggande (7 kap. 27 § PSL).
Vidare har IVO möjlighet att tills vidare förbjuda fortsatt verksamhet i högst
sex månader om det finns sannolika skäl för att verksamheten helt eller delvis kommer att förbjudas. Om det finns synnerliga skäl får beslutets giltighetstid förlängas en gång med ytterligare sex månader (7 kap. 28 § PSL).
6.2 Något om Arbetsmiljöverkets tillsyn

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn enligt arbetsmiljölagen (1977:1160). Lagens
ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt
uppnå en god arbetsmiljö (1 kap. 1 § arbetsmiljölagen). Arbetsmiljöverket
har inom ramen för sin tillsyn möjlighet att rikta förelägganden eller förbud
mot den som har skyddsansvar enligt lagen, ofta en arbetsgivare, när det
behövs för att lagstiftningen ska efterlevas (7 kap. 7 § arbetsmiljölagen).
Förelägganden och förbud får förenas med vite och kan riktas mot både
enskilda och offentliga arbetsgivare.
Ett förbud enligt arbetsmiljölagen innebär att den som beslutet gäller inte får
lov att utföra en viss handling, t.ex. att använda viss arbetsutrustning till dess
att den har gjorts säkrare för de anställda. Ett beslut om förbud betyder inte
nödvändigtvis att en hel arbetsplats måste stängas, men i praktiken är ett
sådant resultat möjligt. Om Arbetsmiljöverket bedömer att det behövs för
att kraven på arbetsmiljön ska efterlevas kan verket besluta att förbjuda en
verksamhet som en enskild eller offentlig aktör ansvarar för. Dessutom kan
verket förordna att beslutet ska gälla – och därmed följas – redan innan det
fått laga kraft (9 kap. 5 § arbetsmiljölagen).
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Arbetsmiljöverket får besluta att rättelse ska ske på den skyddsansvariges
bekostnad om denne inte följer ett föreläggande. Härvid avses främst statliga
myndigheter och kommuner där en fast budget kan vara ett hinder mot att
åtgärder vidtas enligt föreläggande, och bestämmelsen syftar till att i vissa
speciella fall åstadkomma ett snabbt resultat av tillsynsmyndighetens
ingripande.91
6.3 Sammanfattning och analys
6.3.1 Kommuner och regioner har enligt lag ett ansvar för vård och omsorg

Kommunen har ett övergripande ansvar inom social omsorg som påminner
om det ansvar som kommunen har för skolväsendet. Liksom kommunen
alltid måste ha en beredskap för att anordna eller erbjuda utbildning till alla
kommuninvånare som har rätt till det ska kommunen ansvara för att bl.a.
stöd och service ges till de personer i kommunen som behöver det, t.ex. i
form av boenden med särskild service. Den huvudsakliga skyldigheten att
erbjuda hälso- och sjukvård ligger på regionerna.
6.3.2 Både offentlig och enskild verksamhet kan i praktiken stängas

Det sanktionssystem som IVO har till sitt förfogande skiljer inte i någon
större utsträckning på om den som bedriver verksamheten är en kommun,
en region eller en enskild. Sanktionerna återkallelse av tillstånd och förbud
mot fortsatt verksamhet motsvarar varandra och ger ungefär samma resultat.
Såväl enskilt som offentligt bedriven verksamhet inom social omsorg och
hälso- och sjukvård kan i praktiken stängas av tillsynsmyndigheten. Av detta
kan slutsatsen dras att kommunernas och regionernas grundläggande samhällsuppgifter inte har betraktats som ett hinder mot att kommunal verksamhet kan förbjudas av en statlig tillsynsmyndighet. Den begränsning som en
ökad statlig tillsyn har inneburit i den kommunala självstyrelsen har ansetts
som nödvändig och godtagbar för att tillförsäkra människor sådan vård,
omsorg, stöd och service som riksdagen har beslutat om. I detta avseende
skiljer sig sanktionsmöjligheterna på IVO:s tillsynsområde från tillsynen av
skolväsendet. Skolinspektionen har inte möjlighet att mer än tillfälligt förbjuda verksamheter som drivs av kommuner och regioner, utan får tillgripa
statliga åtgärder för rättelse i en situation som hade lett till återkallelse av
godkännandet för en enskild verksamhetsutövare.
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Någon motsvarighet till statliga åtgärder för rättelse finns inte inom ramen
för IVO:s tillsyn. I arbetsmiljölagstiftningen har det dock öppnats för rättelse
på en arbetsgivares bekostnad när arbetsgivaren är förhindrad att följa ett
föreläggande från Arbetsmiljöverket. Bestämmelsen är främst avsedd för
offentliga aktörer med fast budget. I övrigt gör inte arbetsmiljölagen någon
skillnad mellan arbetsplatser som leds av enskilda respektive offentliga
aktörer.
6.3.3 Vid fara för säkerheten kan verksamhet stängas utan föregående
föreläggande

En av förutsättningarna som ska vara uppfyllda för återkallelse av tillstånd
eller förbud mot fortsatt verksamhet inom social omsorg och hälso- och
sjukvård är att ett föreläggande inte har följts. Regleringen möjliggör dock att
den mest ingripande sanktionen kan tillämpas även utan att något föreläggande har meddelats om missförhållandet innebär fara för enskildas eller
patienters liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt. IVO:s möjligheter att
besluta om sanktioner som i praktiken leder till att en verksamhet stängs kan
alltså sägas vara mindre beroende av vem som driver verksamheten, men
också mindre bundna till ett föregående föreläggande än motsvarande
möjligheter inom ramen för skoltillsynen.
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7. Villkoren för enskilda och kommunala huvudmän ska vara så
likvärdiga som möjligt
7.1 En likvärdig tillsyn är en förutsättning för en likvärdig utbildning

Bedömning: Kravet enligt bl.a. skollagen och barnkonventionen på
likvärdig utbildning medför att staten måste säkerställa att all den
utbildning som ges lever upp till de krav som följer av svensk rätt. Genom
Skolinspektionens tillsyn säkerställs skolornas regelefterlevnad och därmed
en likvärdig utbildning i landet. Villkoren för tillsynen måste således vara
så likvärdiga som möjligt, oavsett om tillsynen riktas mot en fristående
eller kommunal skolverksamhet.
I avsnitt 3.1 redogörs för den reglering som gäller barns rätt till utbildning
och som framgår av regeringsformen, skollagen och Sveriges internationella
åtaganden. Av bl.a. skollagen och barnkonventionen, vilken numera gäller
som svensk lag, följer ett krav på att utbildningen ska vara likvärdig.
Kravet på likvärdig utbildning medför att staten på olika sätt – genom föreskrifter och myndigheters åtgärder – måste se till att all den utbildning som
ges inom ramen för skollagens regelverk lever upp till de bestämmelser som
följer av svensk rätt. Det räcker alltså inte att de materiella reglerna för
motsvarande utbildningar är likvärdiga och inte varierar t.ex. på grund av om
huvudmannen för verksamheten är en enskild eller en offentlig aktör.
Regelverket måste också skapa förutsättningar för en likvärdig tillsyn och
likvärdig tillämpning av sanktioner. Även de formella reglerna måste således
vara likvärdiga.
Skolinspektionens tillsyn är ett av de medel som staten använder för att
kunna säkerställa skolornas regelefterlevnad och därmed en likvärdig
utbildning i landet. Villkoren för tillsynen måste därför vara så likvärdiga
som möjligt så att motsvarande brister hanteras på motsvarande sätt, oavsett
om huvudmannen är enskild eller kommunal. Dessutom bygger skollagen på
en princip om att enskilda och kommunala skolhuvudmän i så hög
utsträckning som möjligt ska ha samma villkor (se avsnitt 4.5.5). I vissa fall
kan det dock finnas skäl för att behandla enskilda och kommunala huvudmän olika. Skillnaderna måste i sådana fall kunna motiveras på objektiva
grunder.
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En likvärdig tillsyn är således en förutsättning för en likvärdig utbildning. En
väl fungerande tillsyn – på så likvärdiga villkor som möjligt – är därmed
också en förutsättning för att Sverige ska kunna leva upp till bl.a. sina
internationella åtaganden.
Vid den jämförelse som görs i kapitel 6 med tillsynslagstiftning på andra
områden där statliga tillsynsmyndigheter utövar tillsyn över såväl enskilda
som offentliga aktörer, konstateras att det sanktionssystem som IVO har till
sitt förfogande inte skiljer i någon större utsträckning på om den som
bedriver verksamheten är en region, en kommun eller ett bolag. Såväl enskilt
som offentligt bedriven verksamhet inom social omsorg och hälso- och
sjukvård kan i praktiken stängas av tillsynsmyndigheten, antingen genom
återkallelse av ett tillstånd eller genom förbud mot fortsatt verksamhet.
Sanktionerna motsvarar varandra och ger ungefär samma resultat. Inte heller
på arbetsmiljöområdet görs någon större skillnad mellan arbetsplatser som
leds av enskilda eller offentliga aktörer. Även jämförelsen med andra tillsynsområden talar således för en ordning med likvärdiga villkor mellan enskilda
och kommunala huvudmän på området för skoltillsyn.
7.2 Villkoren är olika i nuläget

Som nämnts i avsnitt 5.2.3 tillämpas sedan den 1 januari 2019 en
bestämmelse som innebär att Skolinspektionen, i fråga om en verksamhet
som bedrivs av en kommun eller en region, får besluta om statliga åtgärder
för rättelse om kommunen eller regionen inte har följt ett föreläggande och
missförhållandet är allvarligt. Det är alltså numera samma rekvisit som gäller
för statliga åtgärder för rättelse för kommunala huvudmän som för
återkallelse av godkännande för enskilda huvudmän enligt 26 kap. 13 §
skollagen.
Även om förutsättningarna för att den mest ingripande sanktionen ska
kunna användas numera är i stort sett desamma oavsett vem som är huvudman, kvarstår vissa skillnader. Effekten av en återkallelse av ett godkännande
för en enskild huvudman blir som regel att den skolenhet där de aktuella
bristerna finns stängs ned. Skolinspektionen kan dock inte bestämma att en
kommunal verksamhet ska stängas, trots att det finns missförhållanden som
på ett allvarligt sätt rubbar förutsättningarna för verksamheten och som inte
har avhjälpts trots föreläggande. Den mest ingripande sanktionen på
sanktionstrappan är för kommunala huvudmän i stället statliga åtgärder för
rättelse på kommunens eller regionens bekostnad.
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Statliga åtgärder för rättelse har bara använts i enstaka fall. Ett problem med
regleringen är att det många gånger kan vara svårt för Skolinspektionen att
avgöra vilka stödåtgärder som behövs för att komma åt de stora brister som
det är fråga om. Som regel innebär ett beslut om statliga åtgärder för rättelse,
åtminstone på kort sikt, mer begränsade effekter för den aktuella skolverksamheten än vad en återkallelse av ett godkännande för en enskild huvudman gör. Rådgivning och överinseende är exempel på insatser som svårligen
kan likställas med ett beslut om återkallelse. Frågan om hur bristerna ska
åtgärdas i en kommunal verksamhet kan dock i många fall tänkas kräva
politiska överväganden. Ska t.ex. brister i idrottsundervisningen som beror
på undermåliga lokaler lösas med en renovering av befintliga lokaler i
anslutning till den aktuella skolan eller ska en större satsning göras på en
idrottsanläggning som täcker flera skolors behov och även andra kommunala
behov? Statliga åtgärder för rättelse kan i en sådan situation bli mycket
ingripande. Därutöver är det svårt att bortse från att statliga åtgärder för
rättelse som yttersta sanktion skiljer sig väsentligt från en återkallelse av ett
godkännande.
Ytterligare en skillnad mellan regleringen för enskilda och kommunala
huvudmän är att statliga åtgärder för rättelse enbart kan beslutas om ett
föreläggande inte har följts, medan återkallelse av ett godkännande i vissa fall
kan vara möjlig även när huvudmannen har rättat sig efter föreläggandet.
Statliga åtgärder för rättelse kan, till skillnad från återkallelse, inte beslutas
om det befaras att sådana missförhållanden som utgör grund för sanktionen
kommer att uppstå på nytt (jfr 26 kap. 15 § skollagen). En annan skillnad är
att kommunala huvudmän inte omfattas av de krav som ställs på enskilda
huvudmän vid ägar- och ledningsprövningen och som, om kraven inte
uppfylls, kan läggas till grund för att återkalla ett godkännande (jfr 26 kap.
14 § skollagen).
Det kan på goda grunder ifrågasättas om det finns sakliga skäl för en ordning
som innebär att fristående skolor där det finns allvarliga missförhållanden i
praktiken kan stängas ned, men där ett motsvarande ingripande inte är
möjligt i fråga om kommunala skolor med samma allvarliga brister. Kravet
på likvärdig utbildning medför, som ovan nämnts, att staten måste se till att
all den utbildning som ges inom ramen för skollagens regelverk lever upp till
de bestämmelser som följer av svensk rätt. Med hänsyn till att skoltillsynen
är ett av de medel som staten använder för att kunna säkerställa skolornas
regelefterlevnad och därmed en likvärdig utbildning i landet måste en
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utgångspunkt för de förslag som tas fram vara att möjligheterna till
ingripande ska vara så likvärdiga som möjligt för kommunala och enskilda
huvudmän.
7.3 Även kommunala skolor bör kunna stängas

Förslag: Statens skolinspektion ska, när det gäller en verksamhet som
bedrivs av en kommun eller en region, kunna förbjuda huvudmannen att
tills vidare driva verksamheten vidare, om ett föreläggande enligt 26 kap.
10 § skollagen inte har följts, och missförhållandet är allvarligt.
Skolinspektionen ska få besluta att ett verksamhetsförbud ska gälla trots
att det inte har fått laga kraft. Ett beslut om verksamhetsförbud ska kunna
upphävas om huvudmannen begär det och det inte längre finns
förutsättningar för ett sådant förbud.
7.3.1 Verksamhetsförbud tills vidare i stället för statliga rättelseåtgärder

För att enskilda och offentliga huvudmän ska behandlas så lika som möjligt
skulle i fråga om kommunala huvudmän – när rekvisiten för en återkallelse
av godkännandet för en enskild huvudman är uppfyllt – en ordning med
beslut om verksamhetsförbud tills vidare kunna övervägas. En sådan
ordning skulle innebära att kommunen eller regionen kan förbjudas att tills
vidare bedriva den aktuella verksamheten, utan bortre tidsgräns. I praktiken
skulle resultatet av ett förbud bli att den verksamhet som omfattas av
beslutet stängs, liksom vid återkallelse av ett godkännande avseende en
skolenhet som drivs av en enskild huvudman.
När olika typer av ingripanden övervägs är det dock viktigt att ha i åtanke att
det finns en grundläggande skillnad mellan olika typer av huvudmän. En
enskild huvudman har beviljats sitt godkännande av samma myndighet som
kan återkalla godkännandet, medan en kommun inte bara har en lagstadgad
rätt utan också en skyldighet att tillhandahålla utbildning. Att
Skolinspektionen inte ska kunna frånta en kommun den generella rätten att
anordna grundskola eller förskoleklass eller att erbjuda andra skolformer är
därför givet. Precis som 2015 års skolkommission har konstaterat kan det
inte anses vara möjligt, eller ändamålsenligt, att överväga att på ett övergripande plan ta ifrån en kommun rätten att driva skola (se avsnitt 5.2.3.2).92
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Att en tillsynsmyndighet kan förbjuda en viss kommunal verksamhet är dock
inte samma sak.
Redan enligt nuvarande ordning finns en möjlighet att stoppa driften vid en
kommunal skola genom ett tillfälligt verksamhetsförbud. Ett sådant beslut
gäller tills vidare, men högst sex månader. I det avseendet har det alltså inte
ansetts som motiverat att göra skillnad mellan kommunala och enskilda
huvudmän (se avsnitt 5.2.4).
Verksamhetsförbud utan bortre tidsgräns är också redan i nuläget en möjlighet enligt annan tillsynslagstiftning. Exempelvis kan IVO förbjuda fortsatt
verksamhet inom socialtjänsten, t.ex. ett kommunalt särskilt boende för
äldre, trots att kommunerna har en skyldighet enligt lag att erbjuda invånarna
sådan omsorg. Ett förbud mot fortsatt verksamhet motsvarar enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
en återkallelse av ett tillstånd för en enskild aktör genom att kraven för de
båda sanktionerna är desamma (se kapitel 6).
Den nuvarande ordningen med statliga åtgärder för rättelse utgör dessutom
ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen genom att staten getts rätt att
blanda sig i driften av en kommunal verksamhet. Effekterna av detta ingrepp
kan många gånger behöva bli rätt påtagliga. Mindre ingripande åtgärder är
sällan tillräckligt verkningsfulla för att komma till rätta med ett sådant
allvarligt missförhållande som den kommunala huvudmannen inte har
lyckats lösa på egen hand. Staten får genom åtgärderna för rättelse i
praktiken möjlighet att gå in på ledningsnivå i en kommunal verksamhet och
lösa problem – kanske genom åtgärder som kommunala politiker inte vill
genomföra eller som politikerna hade velat vidta på annat sätt. Ett beslut om
verksamhetsförbud skulle visserligen innebära större konsekvenser på kort
sikt för den aktuella skolverksamheten, men när det gäller den kommunala
självstyrelsen är frågan om inte en ordning med verksamhetsförbud innebär
ett mer begränsat ingrepp jämfört med statliga åtgärder för rättelse (se vidare
avsnitt 11.6.4).
Liksom i fråga om återkallelse av ett godkännande, medgivande eller rätten
till bidrag, bör Skolinspektionen få besluta att ett verksamhetsförbud ska
gälla trots att det inte har fått laga kraft. Inte heller i detta avseende kan det
finnas skäl för en ordning som skiljer sig åt mellan olika slags huvudmän.
Möjligheten att besluta att verksamhetsförbudet ska gälla trots att det inte
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har fått laga kraft bör naturligtvis tillämpas med samma försiktighet och
urskillning som vid beslut om återkallelse av godkännanden. Det förekommer att Skolinspektionen beaktar betydelsen av att eleverna kan gå kvar
terminen ut på en fristående skolenhet som godkännandet återkallas för. Om
Skolinspektionen anser att en kommunal verksamhet inte bör få fortsätta i
väntan på laga kraft kan inspektionen ändå, för att ta hänsyn till elevernas
intressen, t.ex. besluta att verksamhetsförbudet ska börja gälla efter
innevarande termins slut.93
7.3.2 Ett verksamhetsförbud bör kunna upphävas

Även om ett beslut om verksamhetsförbud ska gälla tills vidare och alltså
inte omfattas av någon bortre tidsgräns bör det inte vara oåterkalleligt. Med
hänsyn till det ansvar som en kommun har för skolväsendet i kommunen är
det alltför ingripande att låta verksamheten ovillkorligen stängas för gott i
och med ett beslut om verksamhetsförbud. En parallell kan också dras till
den möjlighet som en enskild huvudman har att ansöka om godkännande för
en skolenhet på nytt efter en tidigare återkallelse. Det måste därför anses
motiverat att göra det möjligt för kommuner och regioner att begära att
beslut om verksamhetsförbud ska upphävas – i de fall huvudmannen önskar
det. Det är inte givet att en kommun eller region i alla lägen vill att en skola
som har stängts till följd av ett verksamhetsförbud ska öppna igen.
Kommunen kan exempelvis sedan tidigare ha övervägt att stänga den
aktuella skolan som ett led i organisatoriska förändringar, i form av t.ex.
sammanslagningar eller utbyggnader av andra skolor, för att möta ett
växande eller krympande elevunderlag i kommunen.
Om kommunen eller regionen skulle vilja ta upp en verksamhet på nytt bör
ett verksamhetsförbud kunna upphävas efter en begäran om detta, under
förutsättning att de missförhållanden som legat till grund för beslutet inte
längre finns kvar och inte heller något nytt allvarligt missförhållande har
uppstått. Det bör således stå klart att det inte längre finns förutsättningar för
ett verksamhetsförbud. Det bör vara upp till den kommun eller region som
begär ett upphävande att visa att förutsättningarna för förbudet inte längre
föreligger. Eftersom verksamheten är stängd får det i många fall antas ske
genom en redovisning som ger stöd för att bristerna är åtgärdade inför ett
planerat återöppnande av verksamheten. Redan i dagsläget genomför
Skolinspektionen uppföljningar av förelägganden delvis utifrån skriftlig
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redovisning. Ett allvarligt missförhållande brukar utgöras av påtagliga brister
och en beskrivning av dessa ska naturligtvis framgå av beslutets motivering.
Beroende på vilka brister det gäller kan kommunens eller regionens redogörelse exempelvis visa att åtgärder vidtagits för att fördela behövliga
resurser till verksamheten, att en rektor som har brustit i sitt ansvar har bytts
ut eller utbildats, att en otjänlig skolbyggnad har renoverats eller att förbättrade rutiner för exempelvis systematiskt kvalitetsarbete har upprättats.
Det kan uppmärksammas att de beskrivna förutsättningarna för att ett verksamhetsförbud ska upphävas inte är direkt jämförbara med de krav som ska
vara uppfyllda för att ett nytt godkännande ska meddelas en enskild huvudman efter tidigare återkallelse. Prövningen av en begäran om upphävande
bör inte heller sträva efter att motsvara ett sådant ansökningsförfarande. Det
beror på att hänsyn måste tas till att de grundläggande förutsättningarna för
att bedriva skola skiljer sig åt mellan huvudmännen. I en prövning av en
ansökan om godkännande ingår bl.a. en ägar- och ledningsprövning, dvs. en
prövning av representanternas insikt i relevanta föreskrifter och av deras
lämplighet i övrigt. En tidigare återkallelse kan då komma att påverka
lämplighetsbedömningen (se avsnitt 5.2.2.5). När det gäller upphävande av
ett verksamhetsförbud bör frågan i stället avgöras huvudsakligen utifrån förhållandena vid den aktuella verksamheten. Utgångspunkten för prövningen
blir närmast om de åtgärder som huvudmannen har vidtagit skapar
förutsättningar att återuppta driften av verksamheten.
Frågan om möjligheten att införa en motsvarighet till ägar- och
ledningsprövningen för kommunala huvudmän behandlas vidare i avsnitt
7.6.
7.3.3 Ett verksamhetsförbud bör riktas mot en klart avgränsad verksamhet

I skollagens kapitel om tillsyn används i princip genomgående begreppet
”verksamhet” som beteckning på föremålet för tillsyn och sanktioner.
Samma terminologi används lämpligen i nya bestämmelser i kapitlet. Här bör
dock observeras att skollagen inte innehåller någon definition av verksamhetsbegreppet. Det innebär att det är upp till tillsynsmyndigheten att fylla det
med innehåll.
Enskilda huvudmän får sitt godkännande för en viss utbildning vid en viss
skolenhet, definierad som en enhet som omfattar verksamhet i en eller flera
skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet
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som inte bedrivs i någon skolbyggnad (1 kap. 3 § skollagen). Det innebär att
den enskilt bedrivna verksamhet som träffas av ett beslut om återkallelse
alltid är en viss skolenhet som huvudmannen har fått ett godkännande för.
När det gäller tillfälligt verksamhetsförbud anges i 26 kap. 18 § skollagen att
tillsynsmyndigheten får förbjuda en huvudman att tills vidare, helt eller delvis,
driva verksamheten vidare. Genom möjligheten att förbjuda driften av en
verksamhet delvis kan ett beslut omfatta en viss del av en skolenhet där
särskilda omständigheter medför att ett ingripande inte kan avvaktas, t.ex.
vissa årskurser, medan resten av skolenheten kan fortsätta drivas under
tillsynsmyndighetens utredning.
När det är fråga om kommuner medför den kommunala självstyrelsen att
skolans organisation varierar och är mer föränderlig. Omorganisationer av
kommunala skolenheter är inte ovanliga och genomförs ibland under den tid
ett tillsynsärende pågår. Redan i nuläget är det därför en viktig uppgift för
Skolinspektionen att identifiera och avgränsa vilket föremålet för tillsyn är,
dvs. vilken verksamhet man riktar beslut mot. Uppgiften är i dagsläget
särskilt angelägen när det är fråga om tillfälligt verksamhetsförbud, som dock
hitintills inte har beslutats för någon kommunal huvudman. När det kommer
till verksamhetsförbud utan bortre tidsgräns, ett beslut som får mycket stora
konsekvenser för den aktuella verksamheten, är det givetvis minst lika viktigt
att det klart definieras vilken verksamhet som inte får drivas vidare.
Skolinspektionen använder ett register över skolenheter i sin tillsyn och är
redan medveten om att förändringar i organisationen av skolenheter kan
uppstå i kommuner. Frågan är alltså inte ny, men förtjänar ändå att lyftas i
detta sammanhang.
En kommunal verksamhet som ska träffas av ett verksamhetsförbud
behöver alltså definieras av Skolinspektionen i varje enskilt fall, eftersom
beslutet inte kommer att kunna knytas till en viss redan fastställd skolenhet
på samma sätt som om det gällde en fristående skola. En möjlighet att
förbjuda att en verksamhet drivs vidare ”helt eller delvis” (jfr bestämmelsen
om tillfälligt verksamhetsförbud) framstår därför inte som meningsfull och
bör kunna utelämnas i en bestämmelse om verksamhetsförbud som enbart
ska tillämpas för kommunala huvudmän.
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7.4 Det kan i vissa fall vara olämpligt att stänga en kommunal skola

Förslag: Om förutsättningar för ett verksamhetsförbud föreligger, men
ett sådant beslut med hänsyn till omständigheterna är olämpligt ska
Skolinspektionen i stället kunna besluta att staten på kommunens eller
regionens bekostnad ska vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma
rättelse (statliga åtgärder för rättelse).
7.4.1 Tillsynen ska säkerställa rätten till utbildning på lång och kort sikt

Tillsynsreglerna måste bidra till att garantera att den rätt till utbildning som
följer av grundlag (se avsnitt 3.1) tillgodoses på både lång och kort sikt. Även
om ett verksamhetsförbud syftar till att säkerställa att eleverna ges en god
utbildning på lång sikt, kan det på kort sikt leda till negativa effekter för
eleverna när en skola stängs. En förutsättning för att en ordning med
verksamhetsförbud ska vara möjlig är därför att rätten till utbildning kan
tillgodoses genom att de elever som går på en skola som träffas av ett
verksamhetsförbud har möjlighet att byta till en annan skola.
De elever som påverkas av ett verksamhetsförbud kan naturligtvis välja att
söka sig till en fristående skola om en sådan finns tillgänglig och har platser
lediga. Det är dock inte givet att det i alla kommuner eller vid varje tidpunkt
finns ett sådant alternativ. Hemkommunens ansvar för att anordna förskoleklass och grundskola upphör inte heller för att en kommunal verksamhet
förbjuds. I t.ex. en liten kommun med bara ett fåtal kommunala skolor kan
det därför vara olämpligt med ett verksamhetsförbud, eftersom det i
praktiken inte går att genomföra utan att det drabbar eleverna på ett
oförsvarligt sätt. Ett verksamhetsförbud kan således i vissa fall framstå som
svårt att rättfärdiga vid en proportionalitetsbedömning.
7.4.2 Förskoleklassen och grundskolan

I stora kommuner där det finns flera grundskolor kan det sällan medföra
några större problem att besluta om verksamhetsförbud för en kommunal
skolverksamhet än om återkallelse för en skolenhet som drivs av en enskild
huvudman. Kommunerna måste redan enligt nuvarande ordning ha viss
beredskap för att verksamheten vid en fristående skola i kommunen kan
upphöra. I en sådan situation måste hemkommunen nämligen tillhandahålla
berörda elever utbildning på annat sätt. Det genomsnittliga antalet elever är
visserligen något större i en kommunal grundskoleenhet än i en fristående
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grundskoleenhet, men kommunens beredskap borde kunna ta hänsyn även
till en eventuell stängning av en kommunal skola.
I kommuner med ett litet invånarantal kan dock ett verksamhetsförbud
många gånger vara problematiskt eftersom kommunen kan få praktiska
svårigheter att anordna skola för alla som har rätt till det. I mycket små
kommuner kan ett verksamhetsförbud i praktiken vara mycket svårt att
genomföra, eftersom antalet skolor kan vara mycket få – det kanske bara
finns en kommunal skola som erbjuder utbildning för alla grundskolans
årskurser i kommunen. Därtill kommer att fristående grundskolor är mindre
vanliga i små kommuner.
Skollagen möjliggör att elever under vissa omständigheter kan tas emot i en
annan kommun än hemkommunen. En förutsättning för ett sådant mottagande är att det föreligger särskilda skäl, främst med hänsyn till geografiska
förhållanden. Man skulle kunna överväga att ge utrymme för interkommunala överenskommelser i större skala för att underlätta i fall då
verksamheten vid en skola förbjuds i en kommun med få skolor. En
utvidgad ordning med sådana överenskommelser skulle dock knappast vara
förenlig med hemkommunens skyldighet att anordna grundskola och
förskoleklass. Dessutom skulle en sådan ordning kunna leda till en stor
belastning för skolverksamheten i andra kommuner än den som träffas av
verksamhetsförbudet. Starka skäl talar därför emot en ordning med utökade
interkommunala överenskommelser i detta syfte.
Man kan därmed sluta sig till att ett verksamhetsförbud i vissa fall är ett
olämpligt val av sanktion, nämligen om ett förbud skulle leda till att
kommunen inte längre på ett rimligt sätt kan anordna grundskola och
förskoleklass i den omfattning som krävs för att bereda utbildning för alla i
kommunen som är berörda. Som nämnts ovan kan sådana problematiska
effekter framför allt förväntas i små kommuner med få skolor. Svårigheter
kan också uppstå i kommuner i glesbygd där det visserligen finns något fler
skolor, men där en skola kan ha ett så stort upptagningsområde att en
stängning skulle kunna leda till en alltför lång resväg för berörda elever. Det
kan även tänkas att en något större kommun kan ha samlat en mycket stor
andel av eleverna i en skola. Även i andra fall kan det – på grund av någon
särskild omständighet – vara olämpligt att använda sig av ett verksamhetsförbud. Det skulle t.ex. kunna vara fråga om en specialanpassad skolenhet
som möter behoven hos en viss grupp av elever i kommunen, såsom elever
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med funktionshinder, och där något alternativ till denna skolenhet inte finns.
För sådana fall bör det, när förutsättningarna i övrigt är uppfyllda, finnas ett
undantag från huvudregeln om verksamhetsförbud.
7.4.3 Gymnasieskolan

När det gäller kommunal gymnasieskola och gymnasiesärskola blir förhållandena något annorlunda eftersom kommunerna inte har någon skyldighet enligt lag att själva anordna gymnasieutbildning. Sådan utbildning kan
kommunen erbjuda även i en annan kommun eller region med stöd av ett
samverkansavtal. Förutsättningarna kan emellertid variera, och det bör inte
tas för givet att alla kommuner alltid har möjligheten att stödja sig på ett
samverkansavtal som erbjuder rimliga alternativ till den aktuella kommunens
gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Till saken hör att gymnasieskolorna i
snitt är något större än grundskolorna. Det förekommer även gymnasieskolor med flera tusen elever. Konsekvenserna av ett verksamhetsförbud kan
bli omfattande om skolan är mycket stor – i synnerhet om elever från flera
kommuner fullgör sin utbildning där. I sådana fall bör ett undantag från
huvudregeln kunna övervägas.
Regioner är mindre vanliga som huvudmän inom skolväsendet och har inte
någon lagstadgad skyldighet att anordna eller erbjuda skola i någon form.
Den utbildning som tillhandahålls av regioner är oftast på gymnasienivå. Om
en skolverksamhet som drivs av en region förbjuds ansvarar elevernas hemkommuner för att erbjuda eleverna utbildning. Det kan dock inte uteslutas
att särskilda omständigheter kan medföra att ett verksamhetsförbud kan vara
olämpligt också i fråga om en skola som drivs av en region, även om det är
mindre sannolikt än i fallet med en skola som en kommun driver. En
möjlighet att göra undantag från huvudregeln om verksamhetsförbud bör
därför kunna omfatta även regioner.
7.4.4 När ett verksamhetsförbud är olämpligt bör statliga åtgärder för
rättelse användas

Beslut om verksamhetsförbud bör alltså vara huvudregeln när förutsättningarna för den mest ingripande sanktionen är uppfyllda. I de fall en kommuns
storlek eller andra särskilda omständigheter medför att ett verksamhetsförbud blir svårt eller omöjligt att genomföra bör i stället möjligheten att
ingripa genom statliga åtgärder för rättelse finnas kvar. Möjligheten bör
också finnas kvar för skolor som drivs av regioner när det föreligger
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särskilda omständigheter. Statliga åtgärder för rättelse ska därmed användas
undantagsvis.
7.4.5 Undantaget kan medföra att kommuner med olika förutsättningar
behandlas olika

Ett genomförande av de förslag som övervägs i detta avsnitt kan leda till att
kommunerna behandlas olika. I vissa, särskilt större, kommuner kommer ett
verksamhetsförbud som mest ingripande sanktion i princip alltid att kunna
genomföras, medan små kommuner i många fall kommer att behöva undantas och därmed bli föremål för statliga åtgärder för rättelse i stället.
Resonemanget bakom en sådan ”ventil”, som innebär att verksamhetsförbud
inte ska beslutas om det är olämpligt, tar dock sikte på att kommunerna i
praktiken kan ha mycket olika förutsättningar. I sammanhanget är de mest
betydande skillnaderna variationer i antalet skolor, skolornas kapacitet och
utbud. Även skillnader i geografiska förhållanden som påverkar avståndet
mellan skolor kan ha betydelse. Att kommuner med olika förutsättningar
behandlas olika kan inte anses strida mot vad som sagts ovan i avsnitt 7.1 om
en likvärdig tillsyn. I stället utgör en sådan ordning en förutsättning för att
säkerställa en likvärdig utbildning i landet.
7.5 Tillfälligt verksamhetsförbud bör få beslutas om ett
verksamhetsförbud är sannolikt

Förslag: Reglerna om tillfälligt verksamhetsförbud ska kunna tillämpas
även i de fall det är sannolikt att ett beslut om verksamhetsförbud tills
vidare kommer att fattas.
De befintliga reglerna om tillfälligt verksamhetsförbud kan användas oavsett
om huvudmannen är en kommun, en region eller en enskild (se avsnitt
5.2.4). Något utrymme för att betrakta ett tillfälligt verksamhetsförbud som
olämpligt med hänsyn till förhållandena inom en kommun finns inte.
Tillfälligt verksamhetsförbud används endast när det föreligger någon
särskild anledning och bör fortsättningsvis kunna tillämpas på samma sätt
som i nuläget. Det får vidare anses rimligt att Skolinspektionens möjlighet att
besluta om tillfälligt verksamhetsförbud ska omfatta även situationer där det
är sannolikt att en huvudman kommer att förbjudas att driva verksamheten
vidare, förutsatt att övriga förutsättningar är uppfyllda. Reglerna om tillfälligt
verksamhetsförbud bör således kunna tillämpas både i de fall ett verksam-
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hetsförbud tills vidare senare kan bli aktuellt och i de fall statliga åtgärder för
rättelse kan bli aktuella med stöd av den nya regleringen.
7.6 Det bör inte införas någon motsvarighet till ägar- och
ledningsprövning för kommunala huvudmän

Bedömning: Något som motsvarar en ägar- och ledningsprövning som
grund för ingripande inom ramen för tillsynen bör inte införas för
kommunala huvudmän.
Som konstaterats i avsnitt 7.2 består en av skollagstiftningens skillnader
mellan enskilda och kommunala huvudmän i att enskilda huvudmän är
föremål för ägar- och ledningsprövning, men inte kommunala. Ägar- och
ledningsprövning görs när Skolinspektionen eller en kommun prövar en
ansökan om godkännande, men är också del av tillsynen och kan ligga till
grund för återkallelse av ett godkännande.
Frågan om någon form av ägar- och ledningsprövning bör göras av anställda
som befinner sig i ledande ställning i kommunal verksamhet har utretts
relativt nyligen av Välfärdsutredningen, som valde att inte lämna något
sådant förslag. Utredningen anförde bl.a. att kommunallagen (2017:725) vilar
på den principiella grunden att de förtroendevalda har ansvaret för att fatta
alla beslut. Även om kommuner och regioner delegerar rätten att besluta i
vissa ärenden till de anställda så är de förtroendevalda ur revisionssynpunkt
helt ansvariga för all verksamhet. Det är medborgarna som i allmänna val
utkräver ansvar av de folkvalda. Någon motsvarighet för medborgarna att
ställa vd och styrelsen till ansvar i aktiebolag om verksamheten inte håller en
godtagbar kvalitet finns inte. Regeringen gjorde i propositionen Ökade
tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (prop.
2017/18:158) sammanfattningsvis bedömningen att det finns sådana
principiella skillnader mellan kommunal och enskild verksamhet att det inte
finns skäl att införa något som motsvarar en ägar- och ledningsprövning för
kommunal verksamhet.94
Den bedömning som tidigare har gjorts bedöms fortfarande vara giltig.
Något som motsvarar en ägar- och ledningsprövning bör därmed inte
införas för kommunala huvudmän. Även om likvärdighet i villkoren för
tillsynen är en målsättning, måste de grundläggande skillnaderna mellan
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huvudmännens roller och ansvar beaktas. Bedömningen görs att de föreslagna ändringar som behandlas tidigare i detta kapitel, såväl som i det
följande, tar rimlig hänsyn till huvudmännens olika roller samtidigt som
sanktionerna görs mer likvärdiga. Se vidare avsnitt 8.3.4 angående ägar- och
ledningstillsynens betydelse i övrigt för en effektiv tillsyn.
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8. Skoltillsynen ska bli mer effektiv
8.1 Det finns bra verktyg för tillsynen – men de kan bli ännu bättre

Av redogörelsen i avsnitt 5.2 kan slutsatsen dras att det redan i nuläget finns
goda verktyg för tillsynen på skolområdet. Det finns en genomarbetad
sanktionstrappa där olika typer av ingripanden kan användas beroende på
arten och graden av de konstaterade bristerna. Regleringen skapar förutsättningar för ett proportionerligt ingripande vid behov. Det kan dock samtidigt konstateras att det finns vissa problem med den nuvarande ordningen,
både utifrån kraven på snabba och effektiva ingripanden och utifrån
skollagens princip om att lika villkor så långt möjligt ska gälla för offentliga
och enskilda huvudmän.
Av Skolinspektionens årsrapport för 2019 framgår att det har förekommit att
huvudmän, trots återkommande brister vid en skolenhet, har kunnat fortsätta att bedriva verksamheten vid skolenheten. Inspektionen har konstaterat
att dessa skolor har haft brister inom flera områden som är centrala för
skolverksamhet. Bristerna har ofta funnits kvar över tid trots att
Skolinspektionen i regel har förelagt skolornas huvudmän flera gånger att
åtgärda bristerna.95 Bilden bekräftas av den genomgång av Skolinspektionens
beslut om ingripanden som görs i avsnitt 5.3. Att skolor med återkommande
missförhållanden har kunnat fortsätta drivas har många gånger berott på att
när Skolinspektionen har följt upp ett föreläggande så har bristen varit
åtgärdad, och att det, när det återigen uppdagas att det finns allvarliga
missförhållanden i verksamheten, har varit frågan om andra brister än vad
som tidigare varit fallet. Skolinspektionen har därmed inte återkallat godkännandet. På samma sätt har det förekommit att huvudmän för kommunala
skolor, trots att olika brister uppmärksammats av Skolinspektionen under en
längre tid, har kunnat driva verksamhet vidare utan att bli föremål för direkta
ingripanden från myndigheten.
I det följande kommer överväganden att göras i fråga om olika tänkbara
åtgärder för att lösa de konstaterade problemen. Målet med åtgärderna ska –
enligt uppdraget – vara att öka möjligheterna för Skolinspektionen att stänga
skolor med stora brister, såväl fristående som kommunala. Som utgångspunkt bör gälla att Skolinspektionen, med beaktande av de krav på bl.a.
rättssäkerhet som redogörs för i kapitel 3, ska ha så effektiva och tydliga
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verktyg som möjligt för sin tillsyn och att möjligheterna till ingripande ska
vara så likvärdiga som möjligt när det gäller kommunala och enskilda
skolhuvudmän.
8.2 Ett allvarligt missförhållande bör även framöver vara en
förutsättning för den mest ingripande sanktionen

Bedömning: Det finns inte skäl att ändra det krav som för närvarande
gäller i fråga om konstaterade brister för att de mest ingripande
sanktionerna ska kunna tillgripas. Det innebär att det för ett sådant
ingripande även framöver bör krävas att missförhållandet är allvarligt.
För att en tillsynsmyndighet ska kunna återkalla ett godkännande som
innehas av en enskild skolhuvudman krävs i nuläget dels att huvudmannen
inte har följt ett föreläggande att fullgöra sina skyldigheter, dels att det
missförhållande som enligt föreläggandet ska åtgärdas är allvarligt. Under
samma förutsättningar ska ett medgivande eller ett beslut om rätt till bidrag
återkallas. Skälet till att en återkallelse ska föregås av ett föreläggande är att
huvudmannen ska ges en chans att åtgärda bristerna innan en återkallelse –
med de konsekvenser som en sådan medför för huvudmannen och för
eleverna – aktualiseras.96 Samma rekvisit gäller numera för att sanktionen
statliga åtgärder för rättelse ska tillgripas avseende en huvudman som är en
kommun eller region.
Som nämnts i avsnitt 5.2.2.1 ges i förarbetena till skollagen inte så mycket
vägledning i fråga om vad som ska anses utgöra ett allvarligt missförhållande.
Det sägs enbart att ett sådant beslut bara kan komma i fråga vid missförhållanden som på ett allvarligt sätt rubbar förutsättningarna för verksamheten.97
Det finns därför skäl att här behandla vad som i tillämpningen har ansetts
utgöra allvarliga missförhållanden.
Inom ramen för den regelbundna tillsynen granskar Skolinspektionen skolorna utifrån sex eller sju bedömningsområden, beroende på skolform. Brister
som läggs till grund för beslut om återkallelse finns normalt sett inom flera
olika bedömningsområden samtidigt. Skolinspektionen har i sin årsrapport
konstaterat att ett tjugotal av de skolor som omfattats av tillsyn under 2019
har haft särskilt allvarliga problem, och att det hos 13 av dessa har kon-
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staterats brister inom i stort sett alla bedömningsområden. De främsta
bristerna som har framkommit vid den regelbundna tillsynen under 2019 har
handlat om verksamheternas ansvar för extra anpassningar, särskilt stöd,
elevhälsans främjande och förbyggande arbete samt trygghetsfrågor.98 Motsvarande bild framträder vid en genomgång av ett urval av Skolinspektionens
beslut om återkallelse under perioden 2014–2019. Bristerna varierar, men
finns undantagslöst inom flera områden. De verksamheter som godkännanden har återkallats för tycks alltså i regel avvika från regelverket i flera
olika avseenden samtidigt. På samma sätt förhåller det sig med det enda
beslut som hittills har meddelats om statliga åtgärder för rättelse.
I vissa beslut håller Skolinspektionen fram brister i huvudmannaskapet eller
andra enskilda brister som särskilt allvarliga. Bedömningen av om bristerna
utgör ett allvarligt missförhållande är emellertid alltid sammantagen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att en brist i en skolverksamhet sällan
kommer ensam, åtminstone inte i de mer problematiska fallen som leder till
ingripanden i form av återkallelse eller statliga åtgärder för rättelse. Därmed
är det svårt att säga huruvida enstaka brister också hade kunnat anses utgöra
ett allvarligt missförhållande. Det kan noteras att det hittills inte har
förekommit att en domstol har upphävt ett beslut om återkallelse med
hänvisning till att de brister som har lagts till grund för beslutet inte har nått
upp till nivån allvarligt missförhållande. I de fall inspektionens beslut har
upphävts av domstol har det skett på andra grunder, t.ex. att bristerna har
blivit avhjälpta under domstolsprocessen.
Mot bakgrund av genomgången kan den slutsatsen dras att det, för att återkallelse eller statliga åtgärder ska kunna aktualiseras, inte krävs att varje
konstaterad brist var för sig till art eller grad är allvarlig. I stället måste en
sammantagen bedömning göras av de brister som har identifierats. Såväl
konkreta brister i skolverksamheten som mer generella brister i huvudmannens ansvarstagande kan då beaktas. Om bristerna sammantaget utgör
ett missförhållande som är allvarligt, dvs. ett missförhållande som på ett
allvarligt sätt rubbar förutsättningarna för verksamheten, får tillsynsmyndigheten – om övriga förutsättningar är uppfyllda – ingripa med
återkallelse eller statliga åtgärder för rättelse.
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Det är viktigt att tillsynsmyndigheten har möjlighet att använda de skarpaste
sanktionerna i en situation som kräver det. Det har dock inte framkommit
någon anledning att tro att kravet på att det ska föreligga ett allvarligt missförhållande står i vägen för sådana ingripanden. Formuleringen medger
flexibilitet och sådana sammantagna bedömningar som i regel görs, och från
Skolinspektionens sida har det inte heller framhållits att nivån för när de
mest ingripande sanktionerna kan användas har satts för högt. Det framträder alltså inte något behov av att sänka kraven på så sätt att de mest
ingripande sanktionerna ska kunna tillämpas även när ett missförhållande
inte är allvarligt. Tillsynsmyndigheten har tillgång till andra verktyg i mindre
kritiska situationer. Om en verksamhet inte uppfyller de krav som gäller för
utbildningen finns alltid möjligheten att förelägga huvudmannen att avhjälpa
bristerna, och den möjligheten innefattar även sådana brister som inte är av
allvarligt slag.
8.3 Möjligheterna att komma åt brister i huvudmannens
ansvarstagande behöver förbättras
8.3.1 Brister i huvudmannaskapet är ett reellt problem

Genomgången av Skolinspektionens beslut om ingripanden indikerar inte
bara att brister ofta förekommer inom flera olika områden i skolverksamheten. Det framkommer också att det är vanligt att huvudmannen vid minst
ett tidigare tillfälle har förelagts att avhjälpa brister i verksamheten. I vissa
fall har upp till sex vitesförelägganden meddelats inom loppet av några år,
och det aktuella tillsynsärendet är ibland det tredje i ordningen.
Skolinspektionen har i sin årsrapport för 2019 konstaterat att bristerna under
året, på samma sätt som tidigare år, i flera fall avser problem med huvudmännens ansvarstagande när det gäller uppföljning och strategiska insatser.
Många huvudmän har bedömts ha ett otillfredsställande arbete med att följa
upp, analysera och vidta åtgärder för att utveckla utbildningen. Den
tydligaste bakomliggande faktorn när Skolinspektionen ser brister är hur
styrning och ledning har genomförts.99
Huvudmän som följer förelägganden, men där allvarliga brister återigen uppstår i verksamheten kan med nuvarande reglering vara svåra att komma åt.
Det kan många gånger vara så att huvudmannen åtgärdar brister hjälpligt
efter ett föreläggande, men att nya brister har uppstått varje gång tillsyn sker
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på skolan. Verksamheten ligger således hela tiden och balanserar på gränsen
till att mer ingripande sanktioner ska kunna aktualiseras. Bristerna i verksamheten förefaller i sådana fall ofta ha ett samband med brister i huvudmannaskapet, där huvudmannen medvetet eller på grund av bristande
förmåga bryter mot gällande föreskrifter. Det rör sig alltså om fall då
huvudmannen över tid visar en bristande förmåga eller vilja att följa
regelverket.
En skola är en komplex verksamhet och det kan naturligtvis gestalta sig på
olika sätt när en huvudman inte fullgör sina skyldigheter. Utöver vad som
beskrivits ovan om återkommande brister i verksamheten kan det röra sig
om en ovilja att samarbeta med tillsynsmyndigheten eller att medvetet försvåra myndighetens utredning genom vilseledande, svårförenliga eller rentav
osanna uppgifter (se vidare avsnitt 8.7). De så kallade sakbrister som vid
varje tillfälle kan observeras i exempelvis undervisningen kanske inte var för
sig utgör allvarliga missförhållanden, men kan i kombination med huvudmannens bristande ansvarstagande ändå orsaka att förutsättningarna för
verksamheten rubbas på ett allvarligt sätt. Bristande förmåga hos en huvudman kan, enligt Skolinspektionen, exempelvis ta sig uttryck i att huvudmannen inte bygger upp kunskaper för att implementera nationella reformer
och styra för ökad likvärdighet. Skolinspektionen har vidare konstaterat att
svagheter och brister i skolors arbete många gånger hänger samman med att
huvudmän inte har agerat för att sätta in resurser på svaga skolor.100 Brister i
huvudmannaskapet kan förekomma bland såväl enskilda som offentliga
huvudmän. De kan t.ex. bero på bristande kompetens eller egenkontroll eller
dåliga ekonomiska förutsättningar.
8.3.2 I nuläget måste samma brister som påtalades i föreläggandet kvarstå
vid prövningen av frågan om en mer ingripande sanktion

Med nuvarande reglering i 26 kap. 13 respektive 17 §§ skollagen måste de
mest ingripande sanktionerna grundas på att samma brister som huvudmannen har förelagts att avhjälpa kvarstår vid prövningstillfället, dvs. när
tillsynsmyndigheten följer upp föreläggandet och tar ställning i frågan om
verksamheten ska få fortsätta. Om föreläggandet har följts men andra brister
i stället uppdagas vid detta tillfälle krävs att tillsynsmyndigheten på nytt riktar
ett föreläggande mot huvudmannen och sätter ut en ny tidsfrist. Detta gäller
alltså även om de nya bristerna utgör ett allvarligt missförhållande, och även
100

Skolinspektionen, Årsrapport 2019. Skillnader i skolors arbetssätt och huvudmäns ansvarstagande , dnr
2020:2478, s. 52.

79 (130)

om bristerna är desamma som har konstaterats i tidigare tillsynsärenden. Det
aktuella tillsynsärendet fortsätter alltså och risken finns att ett behövligt
ingripande fördröjs även när det finns både historiska och aktuella tecken på
att huvudmannen inte vill eller klarar av att fullgöra sina skyldigheter som
huvudman.
En liknande situation riskerar att uppstå om tillsynsmyndigheten vid
prövningstillfället inte finner skäl att gå vidare med det aktuella tillsynsärendet och därför avslutar det utan vidare ingripanden. Detta kan bli fallet
om huvudmannen har vidtagit åtgärder som vid tidpunkten bedöms som
hållbara lösningar på problemen och inte heller några nya brister kan
konstateras. Men om tillsynsmyndigheten en tid senare nås av information
om att verksamheten återigen belastas av samma, eller andra, allvarliga
brister visar detta att huvudmannen inte klarat av att upprätthålla den nya,
förbättrade ordningen i verksamheten. En sådan situation skulle exempelvis
kunna orsakas av ett bristerna har avhjälpts genom ett tillfälligt ekonomiskt
tillskott eller någon annan typ av förstärkning, som efter tillsynsmyndighetens uppföljande tillsynsbesök upphör. Även i ett sådant läge behöver
tillsynsmyndigheten enligt nuvarande ordning rikta ett nytt föreläggande mot
huvudmannen, denna gång inom ramen för ett nytt tillsynsärende.
Under förutsättning att ingen av de ovan beskrivna situationerna bedöms
som så akut att ett tillfälligt verksamhetsförbud är motiverat kommer tillsynen att fördröjas och huvudmannen får, trots en historik av ett bristande
ansvarstagande, fortsätta förvalta en verksamhet som redan är tyngd av allvarliga missförhållanden. Det innebär att det i praktiken är möjligt för en
huvudman att upprepade gånger avvika från föreskrivna krav på ett sätt som
allvarligt rubbar förutsättningarna för verksamheten, så länge missförhållandet vid prövningen inte består i just de brister som påtalats i ett
föregående föreläggande.
8.3.3 Förelägganden riktade mot huvudmannaskapet löser inte problemen

Ett sätt att komma åt fall där missförhållandena i grunden beror på bristande
förmåga eller vilja hos huvudmannen är att rikta ett föreläggande mot
bristerna i själva huvudmannaskapet. Skolinspektionen har i några fall
uttryckligen riktat föreläggandet delvis mot brister i huvudmannens ansvarstagande. Om de påpekade bristerna hos huvudmannen inte åtgärdas efter
föreläggandet kan en återkallelse aktualiseras. Ett sådant tillvägagångssätt
skulle alltså kunna användas för att komma åt fall där de konkreta bristerna i
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verksamheten åtgärdas efter ett föreläggande, men där nya brister i verksamheten – till följd av allvarliga brister hos huvudmannen – på nytt
uppdagas.
Det finns dock svårigheter med att utgå från en lösning på de problem som
beskrivits ovan som bygger på förelägganden riktade mot huvudmannaskapet. När det gäller sådana förelägganden är det svårt att komma ifrån att
de ofta kommer att ta sikte just på att huvudmannen ska följa skollagens
bestämmelser. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens praxis måste ett vitesföreläggande utformas så att adressaten får helt klart för sig vad som krävs
för att undgå att betala det fastställda vitesbeloppet. För att vitet ska kunna
dömas ut är det också nödvändigt att det knutits till en klart definierad
prestation eller underlåtenhet. Ett föreläggande som enbart innebär ett
åläggande att följa gällande regler anses som regel inte uppfylla kraven på
tydlighet och precision. För att ett beslut som endast upprepar vad som
föreskrivs i lag ska tillgodose kravet på tydlighet krävs enligt praxis att lagens
bestämmelser är så precisa att det inte kan råda något tvivel om vilka
åtgärder som ska underlåtas eller vidtas i det enskilda fallet.101 Högsta
förvaltningsdomstolen har bl.a. bedömt att ett föreläggande beslutat av
Skolinspektionen, genom vilket en skolhuvudman ålagts att uppfylla krav
som ställs i skollagen avseende det systematiska kvalitetsarbetet, inte uppfyller kravet på tydlighet.102 Det kan därför vara svårt att förlita sig på att en
lösning som förutsätter att det är möjligt att rikta ett föreläggande direkt mot
brister i huvudmannaskapet.
8.3.4 Ägar- och ledningsprövning – ett viktigt verktyg som inte löser
problemen

Bestämmelsen om återkallelse av en enskild huvudmans godkännande efter
en ägar- och ledningsprövning är främst avsedd att användas om huvudmannen saknar rättslig eller faktisk möjlighet att åtgärda den brist som
aktualiserat frågan om återkallelse, och därmed saknar förutsättningar att
följa ett föreläggande. I förarbetena anges exempelvis konkurs och kraftigt
försämrade ekonomiska förutsättningar som leder till att huvudmannen inte
kan avhjälpa bristen. Utgångspunkten är alltså att huvudmannen ska föreläggas att åtgärda brister så länge det finns en rättslig och faktisk möjlighet
att följa föreläggandet. Annars kan återkallelse i vissa fall ske efter ägar- och

101

Se RÅ 1994 ref. 29 och HFD 2017 ref. 21.

102

Se HFD 2020 ref. 28.

81 (130)

ledningstillsyn. En återkallelse utifrån bestämmelserna om ägar- och
ledningsprövning – utan föregående föreläggande – bör kunna bli aktuell om
den enskilde inte bedöms ha möjlighet att följa ett föreläggande om att
avhjälpa brister, samtidigt som insikt i föreskrifterna sammantaget saknas i
ägar- och ledningskretsen eller en person i kretsen bedöms som olämplig.
Vidare kan en bedömning av verksamhetens ekonomiska förutsättningar ha
betydelse (se avsnitt 5.2.2.2 ovan).
Efter en genomgång av Skolinspektionens beslut kan man konstatera att
möjligheten till återkallelse efter ägar- och ledningstillsyn har kommit till
användning i ett fall när en huvudman under lång tid har haft återkommande
brister i sina verksamheter och inte förmått fullgöra sina skyldigheter (Elma
School AB). Skolinspektionen konstaterar i sin årsrapport för 2019 att
möjligheterna att granska lämplighet och insikt hos ägare och ledning samt
att granska huvudmäns ekonomiska förutsättningar redan har varit ett viktigt
stöd för flera ingripanden. Inspektionen har kunnat fatta beslut som inte var
möjliga tidigare.103
Det är dock tveksamt om detta verktyg är det bäst lämpade för att angripa
brister i huvudmannens ansvar för en skolenhet. Det framgår tydligt av
förarbetena att bestämmelsen främst är avsedd att tillämpas vid konkurser
och andra ekonomiska svårigheter som leder till ett faktiskt eller rättsligt
hinder mot att avhjälpa brister. Fokus vid prövningen ligger inte på förhållandena vid en viss skolenhet, utan på de personer som ingår i huvudmannens ägar- och ledningskrets. När det gäller lämplighetsprövningen i
samband med en fråga om återkallelse kan man anta att bedömningen görs
med viss försiktighet. Om en person i kretsen bedöms vara olämplig skulle
det nämligen kunna leda till stora konsekvenser. Det skulle t.ex. kunna innebära att godkännandet behöver återkallas för samtliga skolenheter där
personen i fråga är involverad – i en koncern eller i flera olika bolag – trots
att flera av skolenheterna kanske fungerar tillfredsställande.
Man skulle också kunna resonera kring en ändring av ordningen för ägaroch ledningstillsynen i syfte att lättare komma åt brister i huvudmannens
ansvarstagande över skolverksamheten. Exempelvis skulle man kunna överväga att låta lämplighetsprövningen inriktas på den juridiska person som är
huvudman snarare än på lämpligheten hos de fysiska personerna i kretsen.
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Flera skäl talar dock emot att sådana ändringar bör övervägas närmare i detta
sammanhang. För det första är bedömningen av ägare och ledning i grunden
avsedd för tillståndsprövningen. Paragrafen om återkallelse hänvisar direkt
till kraven som ska vara uppfyllda för att godkännande ska beviljas. För det
andra är kraven på ägare och ledning desamma inom flera delar av välfärdssektorn. Relativt omfattande ändringar har senast gjorts genom ett samlat
grepp, vilket ledde till att förutsättningarna för tillstånd eller godkännande –
och återkallelse efter ägar- och ledningstillsyn – blev likalydande inom
skolväsendet och socialtjänsten.104 Mot denna bakgrund framstår det inte
som en lämplig åtgärd att ändra ordningen för ägar- och ledningsprövningen
av just skolhuvudmän i detta sammanhang.
Sist men inte minst kan konstateras att möjligheten till ingripande med
utgångspunkt i en ägar- och ledningsprövning endast omfattar enskilda
huvudmän. I avsnitt 7.6 ovan görs bedömningen att det inte bör införas
något som motsvarar en ägar- och ledningsprövning för kommunal verksamhet. Möjligheten till ingripande utifrån en ägar- och ledningsprövning
fyller alltså inte någon funktion när huvudmannen är en kommun eller en
region.
8.3.5 Möjligheten till återkallelse vid befarade framtida missförhållanden
löser inte problemen

Det finns, som nämnts i avsnitt 5.2.2.3, redan en möjlighet att återkalla en
enskild huvudmans godkännande trots att huvudmannen har rättat sig efter
föreläggandet vid prövningen av återkallelsefrågan, nämligen om det kan
befaras att allvarliga missförhållanden kommer att uppstå på nytt (26 kap. 15 §
skollagen). Syftet med denna bestämmelse är att komma till rätta med den
typ av problematik som har beskrivits ovan. På grund av bestämmelsens
utformning – med rekvisitet att ”det kan befaras att det på nytt kommer att
uppstå sådana missförhållanden som utgör grund för återkallelse” – är den
dock svår att tillämpa i praktiken. Såvitt framkommit har Skolinspektionen
inte heller i något fall beslutat om återkallelse på denna grund. Bestämmelsen
har tillämpats av kommuner vid enstaka tillfällen. I dessa fall har dock typiskt
sett även 26 kap. 13 § skollagen åberopats. Att möjligheten har använts så
sparsamt skulle, åtminstone delvis, kunna ha sin förklaring i att det är svårt
att bevisa att förhållanden kan ”befaras”.
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Se prop. 2017/18:158.
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När det gäller kommunala huvudmän finns det ingen motsvarande möjlighet
att besluta om sanktioner när ett allvarligt missförhållande kan befaras
uppstå.
8.4 Det bör införas en ny särskild grund för ingripande vid upprepade
missförhållanden

Förslag: En ny grund för återkallelse av ett godkännande, ett medgivande
eller ett beslut om rätt till bidrag respektive verksamhetförbud eller statliga
åtgärder för rättelse införs. Den nya grunden innebär att ett sådant
ingripande kan aktualiseras inom två år från ett föreläggande som har gällt
ett allvarligt missförhållande, även om föreläggandet har följts, om två
ytterligare förutsättningar är uppfyllda. Den ena förutsättningen är att
huvudmannen tidigare har visat bristande förmåga eller vilja att fullgöra
sina skyldigheter som huvudman för verksamheten, den andra är att ett
allvarligt missförhållande i verksamheten ändå föreligger.
Som framgår av avsnitt 8.3 kan den nuvarande regleringen inte anses uppfylla det behov som finns av att snabbt kunna ingripa mot huvudmän som
vid upprepade tillfällen brister i sitt ansvar. I stället bör en ny särskild grund
för återkallelse införas i skollagen som tar sikte på situationer med upprepade stora brister och där huvudmannen har en bakgrund av att inte
fullgöra sina skyldigheter. För kommuner och regioner bör en motsvarande
grund kunna leda till beslut om verksamhetsförbud eller, när ett sådant
förbud är olämpligt, statliga åtgärder för rättelse.
En sådan särskild grund för ingripande skulle kunna möjliggöra för tillsynsmyndigheten att åstadkomma en stängning av en skola i de fall då ett
föreläggande att åtgärda ett allvarligt missförhållande visserligen har följts,
men där ett allvarligt missförhållande – samma som tidigare eller ett nytt –
ändå föreligger vid prövningstillfället eller uppstår inom en viss tid från
föreläggandet. Tillsynsärendet behöver därmed inte fördröjas med fler
förelägganden och uppföljande åtgärder vid ytterligare tillfällen (jfr avsnitt
8.3.2). En sådan ordning kan också fungera som ett incitament för huvudmän som har varit föremål för tidigare ingripanden att förbättra sitt arbete
med att identifiera och åtgärda brister i tid, snarare än att vänta på att de
upptäcks av tillsynsmyndigheten och vidta åtgärder först i ett skarpt läge.
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8.4.1 Förutsättningar som bör gälla för ingripande vid upprepade
missförhållanden
8.4.1.1 Ett föreläggande som avser ett allvarligt missförhållande ska ha
beslutats

Den nya grunden för ingripande bör – liksom nuvarande bestämmelser i
26 kap. 13 och 17 §§ skollagen – förutsätta att ett föreläggande enligt 26 kap.
10 § skollagen har meddelats. Ett sådant föreläggande kommer i så fall att
innebära en tydlig signal till huvudmannen om att en stängning av den
verksamhet som föreläggandet gäller kan bli följden av fortsatta brister i
verksamheten.
Tillsynsmyndigheterna kan meddela förelägganden som gäller mer eller
mindre allvarliga brister. För att föreläggandet ska kunna ligga till grund för
ett beslut om återkallelse, verksamhetsförbud eller statliga åtgärder för
rättelse är det en rimlig utgångspunkt att det ska avse ett allvarligt
missförhållande. Det kan knappast anses proportionerligt att den mest
ingripande sanktionen kan aktualiseras om ett föreläggande – som dessutom
har följts – har gällt någon enstaka mindre brist. Även de beslut om
återkallelse eller statliga åtgärder för rättelse som kan fattas enligt nuvarande
regler förutsätter att ett allvarligt missförhållande funnits redan vid
tidpunkten för föreläggandet. En förutsättning för ett ingripande med stöd
av 26 kap. 13 eller 17 § skollagen är nämligen att ett föreläggande inte har
följts, dvs. att bristerna ska kvarstå, och att dessa brister ska bedömas utgöra
ett allvarligt missförhållande.
8.4.1.2 Ett allvarligt missförhållande ska föreligga även vid ingripandet

I avsnitt 8.2 ovan bedöms att det inte finns tillräckliga skäl för att sänka de
krav som i nuläget gäller i fråga om konstaterade brister, dvs. att det måste
vara fråga om ett allvarligt missförhållande, för att ett beslut om återkallelse,
verksamhetsförbud eller statliga åtgärder för rättelse ska kunna fattas. För att
öka tillsynsmyndighetens möjligheter till snabba ingripanden skulle man
kunna överväga att låta kraven för när den mest ingripande sanktionen får
beslutas enligt den nya grunden vara lägre när nya missförhållanden har
uppstått hos en huvudman som tidigare har åsidosatt sina skyldigheter.
Detta skulle i så fall innebära att det skulle vara tillräckligt att tillsynsmyndigheten – när ett föreläggande som gällt ett allvarligt missförhållande har följts
– kan konstatera att det föreligger mindre allvarliga brister för att verk-
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samheten ska stängas ned. Det kan dock ifrågasättas om en ordning där
tillsynsmyndigheten vid uppföljande tillsyn ges möjlighet att ingripa med en
återkallelse eller ett verksamhetsförbud redan vid konstaterandet av en
enstaka mindre allvarlig brist är proportionerlig. En sådan ordning skulle
innebära att huvudmannen inte får någon chans att avhjälpa nya mindre
allvarliga brister, utan att följden i stället blir att skolan måste stängas ned.
Med hänsyn till de konsekvenser en stängning av en skola innebär bör ett
beslut om återkallelse eller verksamhetsförbud i stället enbart kunna fattas på
grund av brister som utgör ett allvarligt missförhållande, dvs. sådana som
allvarligt rubbar förutsättningarna för verksamheten.
Som konstateras i avsnitt 8.2 visar vidare Skolinspektionens praxis att det
ofta är brister inom flera bedömningsområden som läggs till grund för
slutsatsen att ett allvarligt missförhållande föreligger. Således görs enligt
nuvarande ordning en samlad bedömning av om de brister som har
konstaterats föreligga sammantaget utgör ett allvarligt missförhållande, dvs.
om bristerna på ett allvarligt sätt rubbar förutsättningarna för verksamheten.
Det krävs alltså inte att de konstaterade missförhållandena var för sig till art
eller grad är allvarliga.
Ett allvarligt missförhållande bör således föreligga såväl vid det föreläggande
som ligger till grund för ingripandet som vid tidpunkten för beslutet om
återkallelse eller verksamhetsförbud alternativt statliga åtgärder för rättelse.
8.4.1.3 Bristande förmåga eller vilja bör ha uppvisats tidigare

Ett ingripande som innebär att en skola tvingas stänga ned medför stora
konsekvenser för såväl skolhuvudmannen som för skolans elever och för
den kommun som har ansvaret för att eleverna får sin rätt till skolgång tillgodosedd. Att så får ske även när föreläggandet har följts av huvudmannen
och utan att denne ges tillfälle att avhjälpa de nya uppkomna bristerna gör att
ett ingripande skulle kunna upplevas som något drastiskt, åtminstone om
den aktuella verksamheten tidigare har skötts på ett oklanderligt sätt. För att
öka rättssäkerheten och för att minska risken för att den nya grunden
används annat än i fall då en stängning av verksamheten är nödvändig bör
det därför finnas något som indikerar att huvudmannen tidigare, dvs. före
det föreläggande som ligger till grund för ingripandet, visat en bristande
förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter enligt skollagstiftningen. Den
nya grunden för ingripande skulle därmed förutsätta att tillsynsmyndigheten
beaktar hur huvudmannens ansvarstagande har sett ut vid tidigare tillsyn.
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Vid utformningen av bestämmelsen bör begreppen förmåga och vilja
användas. Dessa begrepp används sedan tidigare i Skolinspektionens
verksamhet.105 Att brister har kunnat konstateras vid tidigare tillsynsbesök i
verksamheten och att tillsynsmyndigheten har behövt ingripa med sanktioner
kan vara typiska tecken på bristande förmåga eller vilja hos huvudmannen att
fullgöra sina skyldigheter. Andra uttryck för en bristande förmåga eller vilja
skulle kunna vara att det på ett tydligt sätt har framkommit att huvudmannen
inte förstår eller respekterar de krav som gäller för verksamheten. Sådana
signaler kan ha observerats av tillsynsmyndigheten i samband med kontakter
med huvudmannen eller med skolans personal. Bristande förmåga eller vilja
att fullgöra sina skyldigheter kan även visa sig genom att huvudmannen
lämnat vilseledande eller felaktiga uppgifter till tillsynsmyndigheten (se även
avsnitt 8.7) eller att huvudmannen inte gett tillsynsmyndigheten tillträde till
verksamhetens lokaler vid tillsynen.106
Den bristande förmåga eller vilja som har uppvisats bör, för att kunna läggas
till grund för ett ingripande, inte ligga alltför långt tillbaka i tiden. Det bör
också kunna beaktas om det har varit fråga om mer allvarliga signaler, t.ex.
att det har varit nödvändigt att förelägga vid vite vid mer än ett tillfälle, eller
om det snarare rör sig om mindre allvarliga överträdelser som ligger längre
tillbaka i tiden och har rättats till. Ju mer allvarliga de tidigare bristerna har
varit, desto längre tid bör de kunna beaktas. Att bestämma någon tidsgräns
eller föreskriva vilka omständigheter som ska ha förelegat kan dock inte
anses nödvändigt, utan en helhetsbedömning får göras i det enskilda fallet.
8.4.1.4 Ingripande bör enbart kunna ske inom viss tid från föreläggandet

En situation när den nya grunden för ingripande bör kunna tillämpas är när
tillsynsmyndigheten följer upp ett föreläggande och bedömer att huvudmannen har avhjälpt de i föreläggandet påtalade bristerna, men samtidigt
konstaterar att andra brister visar sig ha uppstått. Den tänkta regleringen
skulle i dessa fall ge tillsynsmyndigheten en möjlighet att ingripa med återkallelse eller verksamhetsförbud, förutsatt att både de brister som omfattas
av föreläggandet och de brister som föreligger vid uppföljningen av detta
utgör allvarliga missförhållanden. I kombination med att huvudmannen
tidigare har uppvisat bristande förmåga eller vilja att uppfylla sina skyldigheter bör sådana omständigheter alltså kunna anses utgöra en tillräcklig
105

Se t.ex. Statens skolinspektion, Årsredovisning 2019, dnr 2019:10074 , s. 16, och Årsredovisning 2018, dnr
2018:10925, s. 24.
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Se även 26 kap. 6 och 7 §§ skollagen och prop. 2009/10:165, s. 896 –897.
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grund för ett direkt ingripande i form av återkallelse eller verksamhetsförbud.
En annan situation när den nya grunden bör vara tillämplig är när en huvudman åtgärdat de brister som anges i ett föreläggande genom en tillfällig
resursförstärkning. För att fånga bl.a. sådana fall där den tillfälliga
förstärkningen upphör efter tillsynsmyndighetens uppföljande besök, med
den följden att brister uppstår på nytt, bör möjligheten till ingripande
sträckas ut tidsmässigt. Även situationer där brister i verksamheten uppstår
vid en senare tidpunkt än vid tillsynsmyndighetens uppföljning av
föreläggandet bör således omfattas av den nya regleringen. Det skulle då
kunna vara fråga om andra brister eller samma brister som påtalades i det
föreläggande som huvudmannen tidigare rättat sig efter. Även i ett sådant fall
bör alltså ett ingripande kunna bli aktuellt, förutsatt att de brister som
uppstått utgör ett allvarligt missförhållande och huvudmannen tidigare
uppvisat en bristande förmåga eller vilja att följa regelverket.
Det ska framhållas att det inte finns något egenvärde i att tillgripa de mest
ingripande sanktionerna så snabbt som möjligt, utan sådana sanktioner ska
bara användas när det finns ett behov. En huvudman som tidigare har haft
svårigheter att driva en skolenhet kan mycket väl ha utvecklat ett mer stabilt
ansvarstagande och en bättre skolmiljö för eleverna. Den tid efter ett föreläggande inom vilken frågan om återkallelse eller verksamhetsförbud ska
kunna aktualiseras med stöd av den nya grunden bör därför inte sträckas ut
alltför långt.
För både skolhuvudmännen och de myndigheter som ska tillämpa de nya
bestämmelserna finns det klara fördelar med den tydlighet och förutsebarhet
som en exakt tidsgräns innebär. Den tid inom vilken ingripandet får ske bör
därför framgå uttryckligen av lagen och knytas till två beslutsdatum. För att
slå fast en lämplig tidsram är det å ena sidan viktigt att beakta rättssäkerheten
för huvudmannen. Om mer än några år har passerat sedan förra gången
huvudmannen meddelades ett föreläggande avseende ett allvarligt missförhållande är det rimligt att huvudmannen får en chans att avhjälpa de
senare uppkomna bristerna innan tillsynsmyndigheten kan ingripa med de
skarpaste sanktionerna. Om tidsfristen bara skulle vara ett år eller mindre
kan det leda till att tillsynsmyndigheten, som av olika skäl kan ha begränsad
möjlighet att prioritera frekventa tillsynsbesök i en och samma verksamhet,
inte hinner fatta beslut om ingripande trots att ett allvarligt missförhållande
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kan ha uppstått i relativt nära anslutning till det tidigare uppföljningstillfället.
En rimlig tidsgräns för hur långt tillbaka omständigheter ska beaktas bör
därför vara två år räknat från den tidpunkt då huvudmannen senast ålades att
avhjälpa ett allvarligt missförhållande i verksamheten, dvs. från tidpunkten
för föreläggandet, till den tidpunkt då beslutet om återkallelse eller verksamhetsförbud alternativt statliga åtgärder för rättelse fattas. I praktiken borde
det normalt innebära att ett allvarligt missförhållande som uppstår inom
ungefär ett till ett och ett halvt år från tillsynsmyndighetens uppföljning av
föreläggandet kan läggas till grund för ett direkt ingripande.
Effekten av förslaget om en ny grund för ingripande blir således att ett vitesföreläggande som gäller ett allvarligt missförhållande i de flesta fall innebär
ett krav på huvudmannen att inte bara rätta de brister som anges i föreläggandet, utan också att se till att några nya allvarliga brister inte uppstår i
verksamheten under en tvåårsperiod. Följden av att nya allvarliga brister
uppstår kan annars bli att verksamheten måste stängas ned utan att
ytterligare förelägganden har meddelats.
8.4.2 En mer rättssäker och likvärdig reglering

Den befintliga bestämmelsen i 26 kap. 15 § skollagen kan i någon mening
sägas sträcka sig längre än den nya föreslagna grunden för återkallelse, eftersom en återkallelse enligt den nuvarande bestämmelsen i teorin skulle kunna
ske även om ett föreläggande har följts och inga nya missförhållanden har
uppstått. En förutsättning är dock att det finns tillräckligt stöd för bedömningen att ”det kan befaras” att ett nytt allvarligt missförhållande kommer att
uppstå. Som nämnts ovan har möjligheten till återkallelse enligt den nuvarande bestämmelsen aldrig använts av Skolinspektionen och mycket sällan av
kommuner. Det är inte heller helt lätt att föreställa sig en situation där något
allvarligt missförhållande inte föreligger vid prövningstillfället, men där tillräckligt konkreta omständigheter ändå leder till välgrundat antagande om att
ett allvarligt missförhållande kommer att uppstå. Det kan även ifrågasättas
om ett ingripande i form av en återkallelse av ett godkännande kan anses
proportionerligt i en situation när det inte går att påvisa några brister i
verksamheten. Det kan därmed hävdas att syftet med bestämmelsen, dvs. att
komma till rätta med huvudmän som avhjälper brister sent och är föremål
för upprepade ingripanden, uppnås bättre genom de tydligare kriterier som
föreslås i denna promemoria. Att ersätta den tidigare bestämmelsen med en
särskild grund för återkallelse vid upprepade missförhållanden och som
endast kan aktualiseras när det finns ett allvarligt missförhållande vid tid89 (130)

punkten för ingripandet får även antas bidra till en ökad förutsebarhet för
huvudmännen. Den nya särskilda grunden bör därmed, i fråga om enskilda
huvudmän, ersätta bestämmelsen om återkallelse vid befarade framtida
missförhållanden.
Att den nya grunden för ingripande ska gälla i förhållande till såväl offentliga
som fristående huvudmän är, med hänsyn till vad som sägs i avsnitt 7.1,
givet. Att kommunala och enskilda huvudmän får motsvarande villkor
innebär en förändring i förhållande till nuvarande ordning. Den nuvarande
bestämmelsen om ingripande när det kan befaras att missförhållanden
kommer att uppstå på nytt har endast kunnat användas mot enskilda
huvudmän. Villkoren skulle därmed bli mer likvärdiga.
8.4.3 Tillfälligt verksamhetsförbud bör få beslutas om ett ingripande på den
nya grunden är sannolikt

Förslag: Reglerna om tillfälligt verksamhetsförbud ska kunna tillämpas
även i de fall det är sannolikt att ett beslut om ingripande på grund av
upprepade missförhållanden kommer att fattas.
Enligt gällande reglering har tillsynsmyndigheterna möjlighet att, med hänsyn
till allvarlig risk för barnens eller elevernas hälsa eller säkerhet eller av någon
annan särskild anledning, besluta om verksamhetsförbud under högst sex
månader om det är sannolikt att ett beslut om återkallelse eller statliga
åtgärder för rättelse kommer att fattas. I avsnitt 7.5 bedöms att ett tillfälligt
verksamhetsförbud även ska få beslutas när det är sannolikt att ett verksamhetsförbud utan bortre tidsgräns kommer att fattas. Det får vidare anses
rimligt och nödvändigt att det tillfälliga förbudet ska kunna användas även
när det är sannolikt att ett beslut om återkallelse eller verksamhetsförbud
med stöd av den nya grunden för ingripande vid upprepade missförhållanden kommer att fattas.
8.5 Det ska anges i ett föreläggande om missförhållandet bedöms
vara allvarligt

Förslag: Om tillsynsmyndigheten bedömer att de brister som påtalas i ett
föreläggande utgör ett allvarligt missförhållande ska detta anges i
föreläggandet, bl.a. för att skapa en ökad tydlighet för huvudmannen om
vad som kan bli följden av fortsatta missförhållanden.
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Det finns i nuläget inget krav på att tillsynsmyndigheterna anger i förelägganden om de har bedömt att de påtalade bristerna utgör ett allvarligt missförhållande eller inte. Om ett föreläggande som inte har följts leder till ett
beslut om återkallelse av ett godkännande eller statliga åtgärder för rättelse
kan man ändå sluta sig till att ett allvarligt missförhållande har bedömts
föreligga redan vid tidpunkten för föreläggandet – samma brister ska ju
kvarstå för att det ska bli aktuellt med sådana sanktioner. De ingripanden
som genomförs på grund av att ett föreläggande inte har följts bygger alltså
på att samma, eller delvis samma, allvarliga missförhållande ska ha förelegat
vid minst två tillfällen.
Tanken med de förslag som övervägs i avsnitt 8.4 är också att ett allvarligt
missförhållande ska konstateras vid minst två tillfällen – dels när föreläggandet meddelas, dels när beslut om återkallelse eller verksamhetsförbud
fattas. En skillnad jämfört med den befintliga grunden för ingripande är att
det nu, när det senare beslutet fattas, ska kunna vara fråga om ett allvarligt
missförhållande som utgörs av andra brister än de som har lagts till grund för
ett föreläggande. De föreslagna nya bestämmelserna möjliggör även att det
senare beslutet fattas på grund av ett allvarligt missförhållande som
konstateras föreligga efter att ett föreläggande har följts. Eftersom det i ett
sådant fall inte finns någon tidigare redovisad bedömning av om rekvisitet
allvarligt missförhållande är uppfyllt eller inte när föreläggandet meddelas,
behöver bedömningen göras i efterhand. Situationen kan därmed bli något
mindre förutsägbar för både tillsynsmyndigheterna och huvudmännen. Det
kan därför behövas lösningar för att skapa en ökad tydlighet om vad som
kan bli följden av fortsatta, eller på nytt uppkomna, allvarliga missförhållanden.
Ett föreläggande får antas ge huvudmannen en någorlunda klar bild av hur
allvarligt tillsynsmyndigheten ser på den brist som finns i verksamheten.
Ytterligare tydlighet skulle kunna uppnås genom att tillsynsmyndigheten
anger i föreläggandet om den bedömer att missförhållandet är allvarligt. Det
skulle kunna ske under förutsättning att tillsynsmyndigheten har gjort en – i
vart fall preliminär – bedömning att de påtalade bristerna utgör ett allvarligt
missförhållande. Det finns redan i nuläget exempel på att Skolinspektionen i
sina förelägganden har varit tydlig med att en återkallelse av godkännandet
blir nästa steg om missförhållandet inte avhjälps. Om huvudmannen blir
medveten om att ett allvarligt missförhållande bedöms föreligga blir detta en
fingervisning om att mer ingripande sanktioner kan komma att aktualiseras
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om bristerna inte avhjälps. Ett sådant förtydligande får alltså ett signalvärde,
närmast som en varning till huvudmannen.
För tillsynsmyndighetens egen del skulle ett sådant tydliggörande vara till
fördel särskilt vid en prövning av återkallelsefrågan som infaller vid en senare
tidpunkt än vid uppföljningen av föreläggandet. Det bör lättare kunna konstateras om något allvarligt missförhållande har uppstått på nytt inom tvåårsfristen när myndigheten redan uttryckligen har gjort bedömningen i
föreläggandet. Det underlättar också för en domstol som ska överpröva
beslutet om underinstansen redan har tydliggjort bedömningen att ett
allvarligt missförhållande föreligger i det tidigare föreläggandet.
Om ett allvarligt missförhållande bedöms föreligga vid tidpunkten för föreläggandet bör tillsynsmyndigheten utan svårighet kunna ange detta redan i
föreläggandet. Det bedöms också finnas skäl för att låta det vara en förutsättning för återkallelse eller verksamhetsförbud på den nya grunden att ett
sådant ställningstagande har framgått av föreläggandet.
8.6 Det saknas behov av fler möjligheter till omedelbara ingripanden

Bedömning: Det finns inte skäl att införa en möjlighet för tillsynsmyndigheten att tillämpa de mest ingripande sanktionerna med omedelbar
verkan, t.ex. genom att omedelbart återkalla ett godkännande utan
föregående föreläggande.
I syfte att ytterligare effektivisera tillsynen skulle man kunna överväga en
reglering som ger tillsynsmyndigheten möjlighet att omedelbart återkalla ett
godkännande eller besluta om verksamhetsförbud tills vidare utan föregående föreläggande. Detta skulle kunna användas i akuta lägen där det är
tydligt att det helt saknas förutsättningar för att åtgärda de brister som finns.
Det är dock tveksamt om en sådan ordning skulle tillföra något verkligt
mervärde. I nuläget finns en möjlighet att besluta om tillfälligt verksamhetsförbud när det är sannolikt att någon av de mest ingripande sanktionerna
kommer att beslutas och ett beslut inte kan avvaktas med hänsyn till allvarlig
risk för elevernas hälsa eller säkerhet eller av annan särskild anledning.
Eftersom ett sådant beslut gäller omedelbart kommer effekten bli att
verksamheten stängs omgående. Samtidigt kan tillsynsmyndigheten förelägga
huvudmannen att åtgärda bristerna. Godkännandet för en enskild huvudman
kan därefter – under den tid då beslutet om tillfälligt verksamhetsförbud
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gäller – återkallas slutligt om kriterierna för återkallelse är uppfyllda, dvs. i de
flesta fall när det finns ett allvarligt missförhållande. I motsvarande situation
kan – med stöd av den föreslagna nya regleringen – en kommunal huvudman åläggas ett verksamhetsförbud utan bortre tidsgräns.
Mot bakgrund av att det så sent som några månader före uppföljningen har
konstaterats att exceptionella omständigheter föreligger107, måste huvudmannen ha vidtagit mycket kraftfulla åtgärder för att det ska kunna säkerställas att något allvarligt missförhållande inte skulle föreligga vid ett återöppnande. En huvudman som saknar förutsättningar att åtgärda bristerna i
verksamheten kommer i ett sådant fall normalt få sitt godkännande återkallat
eller förbjudas att driva verksamheten vidare – beslut som i sin tur kan gälla
omedelbart. I praktiken blir det därmed inte någon större skillnad med den
befintliga ordningen jämfört med en ordning där ett omedelbart beslut om
återkallelse eller verksamhetsförbud utan föregående föreläggande fattas.
Skolenheten i fråga kommer att stängas med omedelbar verkan i båda fallen.
En viss skillnad utgör dock den rättssäkerhetsgaranti som tillsynsmyndighetens uppföljning av föreläggandet medför. Om det vid uppföljningen skulle
visa sig att någon grund för återkallelse trots allt inte är aktuell är det
naturligtvis rimligt att huvudmannen kan öppna sin verksamhet igen. Skäl att
införa en möjlighet att tillämpa de mest ingripande sanktionerna med
omedelbar verkan kan därmed inte anses föreligga.
8.7 Osanna uppgifter kan vara skäl för ingripande

Bedömning: Skollagens bestämmelse om uppgiftsskyldighet innebär att
de uppgifter som lämnas ska vara sanningsenliga. Ett oriktigt uppgiftslämnande som sker medvetet eller av oaktsamhet bör kunna utgöra ett
sådant allvarligt missförhållande som kan medföra att den mest ingripande
sanktionen aktualiseras. Något förtydligande av att lämnade uppgifter
måste vara sanningsenliga bör inte göras.
Om tillsynsmyndigheten inte får den hjälp den behöver när det gäller tillträde
till lokaler eller andra utrymmen av betydelse för tillsynsarbetet, kan
konsekvensen bli att det inte går att utreda om huvudmannen följt gällande
regler, vilket i sin tur kan få betydelse för tillsynsmyndighetens ställnings-
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tagande till om den mest ingripande sanktionen ska beslutas eller inte.108 För
att tillsynsarbetet ska fungera är det också viktigt att tillsynsmyndigheten får
del av de uppgifter som den behöver. Det förekommer att uppgifter som
lämnas till Skolinspektionen i samband med tillsyn inte är riktiga.109 Ett
exempel på ett ärende där flera tvetydigheter i lämnade uppgifter förekom är
det som gällde tillsynen av Fjällbyns gymnasieskola (se avsnitt 5.3 ovan).
Skolinspektionen konstaterade i beslutet om återkallelse av godkännandet att
påståenden från huvudmannen inte hade visat sig förenliga med dokumentation och de faktiska förhållandena i verksamheten. Uppgifter som inte
gick att förena gällde bl.a. vilka lärare som undervisade i vissa ämnen,
elevernas individuella studieplaner jämförda med betygskatalogen och vem
som skrev under åtgärdsprogram.
Det är självklart inte acceptabelt att den som tillsynen gäller medvetet eller av
oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter. Ett sådant oriktigt uppgiftslämnande
bör kunna utgöra ett sådant allvarligt missförhållande som kan medföra att
den mest ingripande sanktionen aktualiseras. Även om ett lämnande av
oriktiga uppgifter skulle vara av mindre allvarligt slag bör det i vart fall kunna
beaktas vid en helhetsbedömning av omständigheterna i ärendet och, om en
sådan prövning blir aktuell, av huvudmannens förmåga eller vilja att fullgöra
sina skyldigheter. På samma sätt bör det kunna beaktas om huvudmannen på
ett avsiktligt sätt har lämnat mycket knapphändig information eller på andra
sätt har fördröjt eller försvårat myndighetens tillsyn.
Av 26 kap. 7 § skollagen framgår att den vars verksamhet står under tillsyn
enligt lagen är skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för
tillsynen. Tillsynsmyndigheten får förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra
sin skyldighet (26 kap. 8 § skollagen). Att de uppgifter som lämnas ska vara
sanningsenliga är visserligen givet, men det skulle kunna övervägas om
bestämmelserna bör förtydligas i detta avseende. Det finns dock gott om
bestämmelser om uppgiftsskyldighet i lagstiftning som gäller tillsyn på olika
områden. Att uppgifter som lämnas inom ramen för tillsyn – oavsett vilket
område tillsynen avser – ska vara sanningsenliga är naturligtvis självklart. Ett
förtydligande i skollagen skulle kunna medföra att det blir oklart vad som
faktiskt gäller på andra områden där ett sådant förtydligande inte finns. Ett
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förtydligande på skolområdet riskerar alltså att skapa otydlighet på andra
områden. Ett förtydligande kan inte heller anses nödvändigt. Skollagens
bestämmelse om uppgiftsskyldighet bör därför inte förtydligas på ett sådant
sätt.
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9. Domstolsprövning – en garanti för ett rättssäkert förfarande

Förslag: Beslut om återkallelse av ett godkännande, ett medgivande eller
ett beslut om rätt till bidrag som fattas med stöd av den nya bestämmelsen
ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma ska gälla för
beslut om verksamhetsförbud tills vidare eller statliga åtgärder för rättelse.
Bedömning: Det finns inte tillräckliga skäl för att ändra de processuella
förutsättningar som gäller i syfte att effektivisera skoltillsynen.
9.1 Beslut enligt de nya bestämmelserna ska få överklagas

Att den som blir föremål för ett ingripande beslut från en myndighet ska ha
rätt till domstolsprövning av beslutet är huvudregeln i svensk rätt. När det
gäller enskilda utgör rätten till domstolsprövning inte bara ett krav från allmänna rättssäkerhetssynpunkter utan följer också – åtminstone om besluten
rör den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter – av Europakonventionen (se avsnitt 3.3). Även om Europakonventionen inte ger kommuner
någon rätt till domstolsprövning, följer det av förvaltningsrättslig praxis att
även kommunala myndigheter har rätt att överklaga en statlig myndighets
beslut, under förutsättning att beslutet påverkar kommunens intressen och
den kommunala nämnd som klagar har till uppgift att bevaka det aktuella
intresset. När det gäller Skolinspektionens beslut om ingripanden inom
ramen för myndighetens tillsyn har även kommuner och regioner som
skolhuvudmän en rätt att enligt 28 kap. 2 § skollagen överklaga besluten.
Kommuners beslut om ingripanden inom ramen för tillsyn får överklagas av
enskilda huvudmän enligt 28 kap. 5 § skollagen.
I kapitel 7 föreslås att den nuvarande mest ingripande sanktionen vid brister
i kommunala skolor – statliga åtgärder för rättelse – som huvudregel ersätts
med ett verksamhetsförbud tills vidare. Den nuvarande möjligheten att
ingripa genom statliga åtgärder för rättelse föreslås dock finnas kvar som en
undantagslösning för de fall då det visserligen finns förutsättningar för ett
verksamhetsförbud, men ett sådant med hänsyn till omständigheterna
bedöms vara olämpligt. Vidare har i kapitel 8 föreslagits att möjligheterna att
ingripa mot brister i huvudmannens ansvarstagande förbättras, genom att en
ny grund för återkallelse av godkännande, medgivande eller rätt till bidrag
respektive verksamhetsförbud eller statliga åtgärder för rättelse införs.
Förslagen innebär att beslut om ingripanden riktade mot enskilda eller
kommunala huvudmän kommer att kunna fattas på nya grunder. Beslut som
fattas med tillämpning av de föreslagna nya bestämmelserna omfattas inte av
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den befintliga överklaganderegleringen i 28 kap. 2 och 5 §§ skollagen. I de
nuvarande överklagandebestämmelserna saknas också en hänvisning till
26 kap. 15 § skollagen. Detta skulle kunna uppfattas som att beslut enligt
denna paragraf inte ska kunna överklagas, vilket dock knappast är syftet.
När det gäller de nya beslut som kan komma att riktas mot enskilda skolhuvudmän följer en rätt till domstolsprövning av dessa av art. 6.1 i
Europakonventionen. Besluten bör därför – i likhet med vad som i övrigt
gäller enligt 28 kap. 2 och 5 §§ skollagen – få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Samma sak bör gälla även i fråga om de beslut om
ingripanden med stöd av de nya bestämmelserna som kan komma att riktas
mot kommunala huvudmän. Enskilda och kommunala skolhuvudmän bör,
även i fråga om tillgång till domstolsprövning, behandlas på samma sätt.
Något skäl som motiverar en annan ordning kan inte anses föreligga.
9.2 Möjligheten till inhibition bör inte begränsas

Många förvaltningsbeslut gäller och får verkställas trots att tiden för överklagande inte har gått ut. Detta kan följa direkt av lagstiftningen eller i vissa
fall beslutas av den ansvariga myndigheten. Ett exempel på detta är
Skolinspektionens beslut om återkallelse, som myndigheten enligt 26 kap.
16 § skollagen får besluta ska gälla trots att det inte har fått laga kraft.
För den som överklagar ett beslut kan det dock vara av stor betydelse att ett
beslut inte blir gällande förrän saken slutgiltigt prövats. Det kan till och med
vara så att verkningarna för den som beslutet gäller är sådana att det är svårt
eller rent av omöjligt för denne att i efterhand – om beslutet sedan upphävs
av en högre instans – få kompensation för den förlust som uppkommer till
följd av det ursprungliga beslutet. Av den anledningen har förvaltningsdomstolarna och förvaltningsmyndigheter som ska pröva ett överklagande
fått möjlighet att bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte ska
gälla, s.k. inhibition (28 § förvaltningsprocesslagen och 48 §
förvaltningslagen).
Tanken är att inhibition ska beslutas endast när det föreligger en hög grad av
sannolikhet för att beslutet ska komma att ändras. Kraven kan dock ställas
lägre efter en bedömning i det enskilda fallet, t.ex. om det överklagade
beslutet är av sådan karaktär att resultatet av en verkställighet inte går att
återställa vid bifall till överklagandet eller om beslutet har sådana verkningar
att det inte är möjligt för klaganden, om beslutet upphävs av en högre
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instans, att få full kompensation för den förlust som uppstått på grund av
det ursprungliga beslutet. Det räcker då enligt praxis med att utgången framstår som oviss.110 En förutsättning för att kraven ska kunna sänkas är dock
att det inte finns något motstående intresse som talar för att beslutet ändå
ska gälla omedelbart, t.ex. om det finns en risk för att någon enskild ska
komma att skadas av en verksamhet om den får fortsätta i avvaktan på en
slutlig prövningen.
Det förekommer att en förvaltningsdomstol med stöd av 28 §
förvaltningsprocesslagen beslutar att ett beslut om återkallelse av ett
godkännande enligt skollagen, som annars skulle ha verkställts innan beslutet
fått laga kraft, tills vidare inte ska gälla. Det kan uppfattas som problematiskt
att verksamheten vid en skolenhet i vissa fall får fortsätta en tid efter att en
domstol har inhiberat ett återkallelsebeslut, i avvaktan på en slutlig prövning
i domstol, åtminstone i de fall där överklagandet av tillsynsmyndighetens
beslut om återkallelse ändå slutligen avslås av domstolen. Frågan om när
inhibition får beslutas är dock en allmän förvaltningsprocessuell fråga som
inte kan ses isolerad i förhållande till beslut om ingripanden enligt skollagen.
Risken för att ett inhibitionsbeslut fattas i fråga om ett återkallelsebeslut som
sedan fastställs måste också ses i ljuset av den betydelse för rättssäkerheten
som möjligheten att inhibera beslut har. Utan en sådan möjlighet är risken
stor för att såväl skolverksamhet som elever drabbas svårt av eventuella
felaktiga återkallelsebeslut i avvaktan på domstolens prövning. Till de överväganden som en förvaltningsdomstol måste göra vid en prövning av
inhibitionsfrågan hör frågan om vilka konsekvenser en inhibition kan få, inte
minst utifrån ett elevperspektiv. De motstående intressen som ska beaktas
vid återkallelse eller verksamhetsförbud kan vara komplexa. Intresset hos
bl.a. eleverna kan tala både för och emot en skyndsam stängning av en skola.
Intresset av rättssäkerhet måste således anses väga tyngre än intresset av
effektivitet i detta sammanhang. Mot denna bakgrund och med hänsyn till
vikten av processuell enhetlighet görs bedömningen att möjligheten att
besluta om inhibition när det gäller beslut om ingripande enligt skollagen
inte ska begränsas.

110

Jfr bl.a. RÅ 1990 ref. 82.

98 (130)

9.3 Relevant tidpunkt för prövningen i domstol bör inte ändras

Enligt nuvarande ordning kan en domstol beakta även åtgärder som en
skolhuvudman vidtar under processen, vilket innebär att ett beslut om
återkallelse kan upphävas trots att det funnits fog för beslutet vid tidpunkten
för återkallelsen (se avsnitt 5.2.2.1). Frågan är om denna ordning bör finnas
kvar eller ändras.
I de fall domstolen har beslutat att ett återkallelsebeslut som gäller omedelbart tills vidare inte ska gälla (inhibition) har huvudmannen kunnat driva
verksamheten vidare. I andra fall, dvs. när verksamheten inte får drivas i
avvaktan på ett slutligt avgörande, är det i praktiken betydligt svårare för
huvudmannen att visa att bristerna har åtgärdats. Det innebär att möjligheten
att läka brister under domstolsprocessen påverkas i hög grad av om domstolen inhiberar återkallelsebeslutet. Det måste anses rimligt att det i dessa
situationer – med tanke på de motstående intressen som finns – ska gå att
läka missförhållanden även efter Skolinspektionens beslut.
Ett exempel på när detta har skett är vid återkallelsen av godkännandet för
den fristående gymnasieskolan Thorén Innovation School Stockholm, där
kammarrätten beslutade om inhibition. Under domstolsprocessen i
förvaltningsrätten redovisade huvudmannen åtgärder som föranledde
Skolinspektionen att göra ett nytt uppföljande besök på skolenheten.
Förvaltningsrätten ansåg att redovisningen och inspektionens uppföljning
visade att bristerna inte längre kvarstod, varför beslutet om att återkalla
godkännandet upphävdes.111
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10. Ikraftträdande

Förslag: De föreslagna författningsändringarna ska träda i kraft den
1 januari 2022. Äldre bestämmelser ska dock fortfarande gälla vid
prövning i domstol av beslut fattade före ikraftträdandet.
De föreslagna ändringarna innebär bland annat att den nuvarande mest
ingripande sanktionen vid brister i kommunala skolor – statliga åtgärder för
rättelse – som huvudregel ersätts med ett verksamhetsförbud tills vidare.
Vidare innebär förslagen att möjligheterna att komma åt brister i huvudmannens ansvarstagande förbättras, genom att en ny grund för den mest
ingripande sanktionen införs. Den nya grunden innebär att ett sådant
ingripande kan aktualiseras även i de fall ett föreläggande har följts, under
förutsättning att något allvarligt missförhållande i verksamheten ändå föreligger eller uppstår inom två år från föreläggandet, och huvudmannen
tidigare har visat bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter
som huvudman för verksamheten. De beslut som fattas enligt de nya
reglerna ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Ändringarna bör träda i kraft den 1 januari 2022. Vid prövning i domstol av
ett överklagat beslut om ingripande bör samma bestämmelser gälla som vid
den ursprungliga prövningen hos tillsynsmyndigheten. Att detta ska gälla
även om det överklagade beslutet har fattats före och domstolsprövningen
sker efter ikraftträdandet bör tydliggöras genom en övergångsbestämmelse. I
övrigt bedöms inte några särskilda övergångsbestämmelser vara nödvändiga.
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11. Konsekvenser
11.1 Kraven enligt uppdraget och i kommittéförordningen

I uppdragsbeskrivningen anges att utredaren bl.a. ska redogöra för ekonomiska och praktiska konsekvenser av sina förslag. Förslagens konsekvenser
ska redovisas med tillämpning av 14–15 a §§ kommittéförordningen
(1998:1474) som bl.a. hänvisar till 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Utredaren ska även belysa konsekvenser för
elever och hur eventuella inskränkningar i den kommunala självstyrelsen som
utredarens förslag kan innebära är motiverade.
Av de nämnda bestämmelserna i kommittéförordningen följer att en
redovisning ska ske av vilka konsekvenser som förslagen får för kostnader
eller intäkter för staten, kommuner, regioner, företag eller andra enskilda.
Om förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt ska dessa
redovisas. När det gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för
staten, kommuner eller regioner ska en finansiering föreslås. Om förslagen
har betydelse för den kommunala självstyrelsen, brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika
delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga
eller villkor i övrigt i förhållande till större företags, för jämställdheten mellan
kvinnor och män eller för de integrationspolitiska målen, ska konsekvenserna i dessa avseenden anges. Om det lämnas förslag till nya eller ändrade
regler ska förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges på ett
sätt som motsvarar kraven i 6 och 7 §§ förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. Enligt 6 § i nämnda förordning ska en konsekvensutredning innehålla bl.a.
−
−

−
−

−

en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå,
en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill
uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till
stånd,
uppgifter om vilka som berörs av regleringen,
uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda
regleringsalternativen och
en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella
informationsinsatser.
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Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska konsekvensutredningen enligt
7 § i nämnda förordning, utöver vad som följer av 6 § och i den omfattning
som är möjlig, innehålla en beskrivning av följande:
−
−
−

−
−
−

antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i
samt storleken på företagen,
vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad
regleringen innebär för företagens administrativa kostnader,
vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen
och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta
till följd av den föreslagna regleringen,
i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen,
hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen,
och
om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning.

11.2 Problemställningen och promemorians förslag

En beskrivning av problemet och vad som ska uppnås finns i kapitel 2.
De ändringar som föreslås i promemorian innebär i korthet bl.a. att den
nuvarande mest ingripande sanktionen vid brister i kommunala skolor –
statliga åtgärder för rättelse – som huvudregel ersätts med ett verksamhetsförbud tills vidare. Vidare innebär förslagen att möjligheterna att komma åt
brister i huvudmannens ansvarstagande förbättras, genom att en ny grund
för den mest ingripande sanktionen (återkallelse respektive verksamhetsförbud eller statliga åtgärder för rättelse) införs. Den nya grunden innebär att
ett sådant ingripande kan aktualiseras inom två år från ett föreläggande
avseende ett allvarligt missförhållande även i de fall föreläggandet har följts,
under förutsättning att huvudmannen tidigare har visat bristande förmåga
eller vilja att fullgöra sina skyldigheter som huvudman för verksamheten och
något allvarligt missförhållande i verksamheten ändå föreligger. De beslut
som fattas enligt de nya reglerna ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Därutöver innebär förslagen att tillsynsmyndigheterna ska ange i ett
föreläggande om de påtalade bristerna bedöms utgöra ett allvarligt missförhållande.
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Även vissa andra ändringar har övervägts, men bedömningen har gjorts att
några förändringar i dessa delar inte bör genomföras. Följande bedömningar
har gjorts:
−

−

−

−

−

Det finns inte skäl att ändra det krav som för närvarande gäller i fråga
om konstaterade brister för att de mest ingripande sanktionerna ska
kunna tillgripas. Det innebär att det för ett sådant ingripande även
framöver bör krävas att det föreligger ett missförhållande som är
allvarligt.
Något som motsvarar en ägar- och ledningsprövning som grund för
ingripanden inom ramen för tillsynen bör inte införas för kommunala
huvudmän.
Det finns inte skäl att införa ytterligare möjligheter för
tillsynsmyndigheterna att tillämpa de mest ingripande sanktionerna med
omedelbar verkan.
Skollagens bestämmelse om uppgiftsskyldighet innebär att de uppgifter
som lämnas ska vara sanningsenliga. Något förtydligande av att lämnade
uppgifter måste vara sanningsenliga bör dock inte göras.
Det finns inte tillräckliga skäl att ändra de processuella förutsättningar
som gäller i syfte att effektivisera skoltillsynen.

11.3 Alternativa lösningar
11.3.1 Villkoren för enskilda och kommunala huvudmän ska vara så
likvärdiga som möjligt

När det gäller frågan om att skapa förutsättningar för en så likvärdig tillsyn
som möjligt, oavsett om huvudmannen är kommunal eller enskild, har
enbart en alternativ lösning lyfts fram och snabbt avfärdats, nämligen möjligheten att återkalla rätten för en kommun att anordna skolverksamhet. I
likhet med Skolkommissionen har i promemorian konstaterats att det inte
kan anses vara möjligt, eller ändamålsenligt, att överväga att på ett övergripande plan ta ifrån en kommun rätten att driva skola. Det finns en grundläggande skillnad mellan olika typer av huvudmän eftersom enskilda huvudmän har beviljats sitt godkännande av tillsynsmyndigheten och kan få godkännandet återkallat av densamma, medan kommunen inte bara har en
lagstadgad rätt utan också en skyldighet att tillhandahålla utbildning. Att
Skolinspektionen inte ska kunna ta ifrån en kommun den generella rätten att
anordna grundskola eller förskoleklass är därför givet. En sådan lösning av
den i kapitel 2 beskrivna problematiken skulle också innebära ett stort
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ingrepp i förhållande till kommunerna som knappast skulle kunna anses vare
sig rimligt eller proportionerligt.
Att som ett alternativ inte vidta några åtgärder alls när det gäller likvärdiga
villkor skulle medföra att de problem som beskrivits kvarstår. Om de
ändringar som föreslås i fråga om att effektivisera tillsynen genomförs enbart
i förhållande till enskilda huvudmän kommer problemen med olika villkor
för tillsynen att öka.
11.3.2 Skoltillsynen ska bli mer effektiv

När det gäller frågan om att skapa förutsättningar för att snabbare kunna
tillämpa de mest ingripande sanktionerna i det fall en skola återkommande
uppvisar brister i verksamheten som är allvarliga, har följande alternativa
lösningar övervägts.
Ett sätt att effektivisera tillsynen skulle kunna vara att ändra det krav som för
närvarande gäller i fråga om konstaterade brister för att de mest ingripande
sanktionerna ska kunna tillgripas. En sådan ändring skulle kunna innebära att
det för ett sådant ingripande inte skulle krävas att missförhållandet är allvarligt. Vid den genomgång som har gjorts av Skolinspektionens beslut har
det dock inte framkommit någon anledning att tro att kravet på att det ska
föreligga ett allvarligt missförhållande står i vägen för effektiva ingripanden.
Formuleringen medger flexibilitet och sådana sammantagna bedömningar
som i regel görs, och från Skolinspektionens sida har det inte heller framhållits att nivån för när de mest ingripande sanktionerna kan användas har
satts för högt. Bedömningen är därför att det inte finns något behov av att
sänka kraven på så sätt att de mest ingripande sanktionerna ska kunna
tillämpas även när ett missförhållande är mindre allvarligt. Konsekvenserna
av en sådan ändring för kommunala och enskilda huvudmän är svåröverskådliga, men skulle sannolikt vara mer långtgående än de förslag som
lämnats i promemorian.
En annan väg till en effektivare tillsyn skulle kunna vara att ändra ordningen
för ägar- och ledningsprövning, t.ex. genom att lämplighetsprövningen
inriktas på den juridiska personen, dvs. huvudmannen, snarare än på lämpligheten hos de fysiska personerna i kretsen. En lösning med en ändrad ägaroch ledningsprövning bedöms dock vara olämplig, bl.a. på grund av att
kraven på ägare och ledning är identiska inom flera delar av välfärdssektorn
och att regleringen bör vara konsekvent på de områden den gäller. Kon104 (130)

sekvenserna av en tänkbar sådan ändring skulle knappast heller blir mindre
för huvudmännen än av de ändringar som föreslås i promemorian. Eftersom
bedömningen har gjorts att det finns sådana principiella skillnader mellan
kommunal och fristående verksamhet att det inte finns skäl att införa något
som motsvarar en ägar- och ledningsprövning för kommunal verksamhet,
skulle en lösning som utgår från en förändrad ägar- och ledningsprövning
inte heller bidra till en mer likvärdig tillsyn.
Ett ytterligare sätt att effektivisera tillsynen som övervägts gäller möjligheten
att rikta ett föreläggande mot brister i själva huvudmannaskapet, för att på så
sätt komma åt fall där missförhållandena i grunden beror på bristande
förmåga eller vilja hos huvudmannen. En sådan lösning har dock
konstaterats innebära vissa svårigheter när det gäller föreläggandenas utformning. Det är nämligen svårt att komma ifrån att föreläggandena i så fall ofta
kommer att ta sikte på att huvudmannen ska följa skollagens bestämmelser,
vilket enligt domstolspraxis som regel inte anses uppfylla kraven på tydlighet
och precision. En sådan ordning skulle knappast heller kunna anses mindre
ingripande eller i övrigt medföra några fördelar jämfört med promemorians
förslag gentemot skolhuvudmän eller övriga berörda aktörer.
Om inga åtgärder vidtas för att effektivisera tillsynen skulle de problem i
denna del som beskrivits ovan i kapitel 2 finnas kvar.
11.4 Vilka berörs av regleringen

Förslagen i promemorian berör friskolesektorn. Det finns drygt 800 aktörer
som innehar Skolinspektionens godkännande att driva fristående skolenheter.112 Under läsåret 2019/20 drev enskilda huvudmän 823 grundskoleenheter, 33 grundsärskoleenheter, 592 förskoleklassenheter,
701 fritidshem, 438 gymnasieskoleenheter och 31 gymnasiesärskoleenheter.
Läsåret 2019/20 fanns också 2 809 fristående förskoleenheter som drevs av
2 063 enskilda huvudmän. Samtliga enskilda huvudmän och fristående skolor
och förskolor berörs av förslagen.
Förslagen i promemorian påverkar också de kommunala skolhuvudmännen
och de kommunala skolorna. Läsåret 2019/20 bedrev de 290 kommunerna
3 982 grundskoleenheter, 539 grundsärskoleenheter, 3 000 förskole-
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klassenheter, 6 941 förskoleenheter, 3 731 fritidshem, 857 gymnasieskoleenheter och 199 gymnasiesärskoleenheter.
Förslagen berör också de drygt 390 000 barn och elever som går i fristående
förskolor och skolor och de drygt 1 700 000 barn och elever som går i
kommunala förskolor och skolor.113
Förslagen påverkar även Skolinspektionen och kommunerna, i egenskap av
tillsynsmyndigheter över viss verksamhet, och deras möjligheter att utöva
tillsyn. Även förvaltningsdomstolarna, till vilka tillsynsbeslut får överklagas,
berörs av förslagen.
11.5 Konsekvenser för huvudmän för fristående skolor och förskolor

Genom förslagen förbättras möjligheterna att komma åt brister i huvudmannens ansvarstagande. Detta sker genom att en tydligare grund för bl.a.
återkallelse av ett godkännande som huvudman införs. Den nya grunden
innebär att en sådan sanktion kan aktualiseras även i de fall ett föreläggande
avseende ett allvarligt missförhållande har följts, om två förutsättningar är
uppfyllda. Den ena förutsättningen är att huvudmannen tidigare har visat
bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter som huvudman för
verksamheten, den andra är att ett allvarligt missförhållande i verksamheten
ändå föreligger.
En möjlighet att återkalla godkännanden för fristående skolor och förskolor i
fall då huvudmannen över tid har visat en bristande förmåga eller vilja att
följa regelverket finns redan enligt nuvarande ordning enligt 26 kap. 15 §
skollagen. Med den utformning bestämmelsen har för närvarande måste
dock tillsynsmyndigheten – för att ett beslut om återkallelse ska få fattas –
kunna bevisa att det kan befaras att det på nytt kommer att uppstå sådana
missförhållanden som utgör grund för återkallelse. Detta kan vara mycket
svårt, och bestämmelsen har nästan aldrig tillämpats.
Den nya bestämmelse som föreslås ersätta den nuvarande 26 kap. 15 §
skollagen innebär att tydligare kriterier för när återkallelse får ske införs. Det
innebär att det blir tydligare för den enskilde huvudmannen vad som måste
göras för att undvika återkallelse, vilket leder till en ökad rättssäkerhet. De
tydligare kriterierna medför också att bestämmelsen blir mer lättillämpad,
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vilket underlättar tillsynsmyndigheternas tillsyn. Den nya lydelsen bedöms
möjliggöra fler och snabbare ingripanden mot skolor med stora brister som
vid upprepade tillfällen visar prov på bristande förmåga eller vilja att följa
regelverket. En konsekvens för enskilda huvudmän blir således att möjligheten att över tid bedriva en bristfällig verksamhet minskar, vilket också är
också syftet med den föreslagna ändringen.
För de enskilda huvudmän som avviker kraftigt från sina skyldigheter enligt
skollagstiftningen kan förslagen leda till ökade kostnader, dvs. sådana
kostnader som följer av att en bristfällig verksamhet kan beordras stängas i
ett tidigare skede än vad som är möjligt i nuläget. I övrigt kan förslagen inte
förväntas leda till ökad tidsåtgång, administrativt merarbete eller ökade
kostnader för företag som bedriver skollagsreglerad verksamhet.
De föreslagna ändringarna i 26 kap. 15 § ska gälla för alla enskilda huvudmän
och bör därmed inte få några negativa konsekvenser för konkurrensen
mellan olika enskilda aktörer. Att villkoren för enskilda huvudmän i förhållande till offentligt driven verksamhet blir mer likvärdiga får antas leda till
förbättrade konkurrensförhållanden för företag som driver skolverksamhet.
Det bedöms inte finnas något behov av särskild hänsyn till små företag som
driver skolverksamhet.
11.6 Konsekvenser för offentlig verksamhet
11.6.1 Skolinspektionen

Förslagen i promemorian har till syfte att öka möjligheterna för
Skolinspektionen att stänga skolor med stora brister, såväl fristående som
kommunala. Genom de föreslagna ändringarna ges Skolinspektionen bättre
möjligheter att ingripa tidigare mot skolhuvudmän som vid upprepade
tillfällen visar en bristande förmåga eller vilja att följa gällande regler.
Förslaget att den nuvarande mest ingripande sanktionen vid brister i
kommunala skolor – statliga åtgärder för rättelse – som huvudregel ersätts
med ett verksamhetsförbud tills vidare innebär för Skolinspektionens del en
viss lättnad, eftersom resurser mer sällan kommer att behöva avdelas för att
statliga åtgärder för rättelse ska kunna vidtas. Även om staten har rätt att av
kommunen genom avräkning få tillbaka de kostnader som har lagts ned för
sådana åtgärder för rättelse, innebär en övergång till en ordning med
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verksamhetsförbud som huvudregel en administrativ förenkling för
Skolinspektionens del.
Genom den nya grunden för de mest ingripande sanktionerna får
Skolinspektionen tydliga kriterier för när återkallelse av ett godkännande
respektive verksamhetsförbud eller statliga åtgärder för rättelse får beslutas, i
fall då ett föreläggande att åtgärda ett allvarligt missförhållande har följts. De
nya reglerna bedöms leda till något fler beslut om återkallelse respektive
verksamhetsförbud eller statliga åtgärder för rättelse. Kortsiktigt kan
förslagen därför bedömas leda till viss ökning av Skolinspektionens arbetsbörda. Eftersom de nya reglerna gör det lättare att komma åt bristfällig
verksamhet och att snabbare fatta beslut som leder till att verksamheten får
stängas ned, bedöms dock den totala arbetsbördan för tillsynen på sikt ligga
kvar på nuvarande nivå eller minska.
Totalt sett bedöms förslagen inte leda till att Skolinspektionens arbetsbörda
ökar på ett sätt som medför behov av ytterligare resurser.
11.6.2 Kommuner som tillsynsmyndigheter

Kommunerna utövar tillsyn över verksamhet som de har lämnat godkännande för, bl.a. fristående förskolor. Genom de föreslagna ändringarna
ges kommunerna, liksom Skolinspektionen, bättre möjligheter att ingripa
tidigare mot enskilda huvudmän som vid upprepade tillfällen visar en
bristande förmåga eller vilja att följa gällande regler. Genom den nya lydelsen
av 26 kap. 15 § skollagen får kommunerna tydligare kriterier för när återkallelse av ett godkännande får ske, i fall då ett föreläggande att åtgärda ett
allvarligt missförhållande har följts. Den nya bestämmelsen bedöms kunna
tillämpas oftare än den nuvarande och underlätta för kommunen i de fall en
enskild huvudman över tid visar prov på bristande förmåga eller vilja att rätta
sig efter regelverket.
Den nya bestämmelsen bör leda till något fler beslut om återkallelse. Kortsiktigt kan förslagen därför bedömas leda till en marginell ökning av arbetsbördan. Eftersom de nya reglerna gör det lättare att komma åt bristfällig
verksamhet, bedöms dock den totala arbetsbördan för tillsynen på sikt ligga
kvar på nuvarande nivå eller minska. Totalt sett bedöms förslagen inte leda
till ökade kostnader för kommunerna.
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11.6.3 Kommuner och regioner som skolhuvudmän

Den nuvarande mest ingripande sanktionen vid brister i kommunala skolor –
statliga åtgärder för rättelse – föreslås som huvudregel ersättas med ett verksamhetsförbud tills vidare. Det innebär att även kommunala skolor med
stora brister kommer att kunna stängas och inte får öppnas igen förrän
bristerna är åtgärdade.
En utgångspunkt för förslagen har varit att möjligheterna till ingripande ska
vara så likvärdiga som möjligt för kommunala och enskilda skolhuvudmän.
När det gäller den nuvarande mest ingripande sanktionen mot en enskild
huvudman, dvs. att huvudmannen får sitt godkännande att bedriva
utbildningen vid den aktuella skolenheten återkallat, finns ingen direkt
motsvarighet för kommunala huvudmän. Detta är en följd av att kommuner
har det övergripande ansvaret för att elever får sin rätt till utbildning enligt
skollagen tillgodosedd och att skolplikten fullgörs. Ett sådant uppdrag har
inte huvudmän för fristående skolor. Skolkommissionen gjorde därför
bedömningen att det inte var möjligt eller ändamålsenligt att överväga en
möjlighet att på ett övergripande plan ta ifrån en kommun rätten att driva
skola.114
Förslagen i promemorian innebär att huvudregeln för kommunala huvudmän, när det gäller brister som är så stora att ett allvarligt missförhållande
bedöms föreligga, blir att Skolinspektionen får fatta ett beslut om verksamhetsförbud. I praktiken får ett beslut om verksamhetsförbud samma effekt
som ett beslut om återkallelse av en enskild huvudmans godkännande, dvs.
att skolan stängs ned. Den mest ingripande sanktionen blir således likvärdig
mellan kommuner och enskilda huvudmän och resultatet blir att skolor med
undermålig kvalitet där bristerna är allvarliga inte kan drivas vidare, oavsett
om huvudmannen är kommunal eller enskild.
Att som huvudregel använda sig av ett verksamhetsförbud vid allvarliga
missförhållanden innebär visserligen ett större ingrepp i den aktuella
skolverksamheten, eftersom effekten blir att den måste stängas ned. Vid
statliga åtgärder för rättelse kan verksamheten drivas vidare under den tid då
staten, på kommunens eller regionens bekostnad, vidtar de åtgärder som
behövs för att åstadkomma rättelse. Denna effekt är dock syftet med den
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föreslagna ändringen – utgångspunkten är att skolor med allvarliga missförhållanden inte ska få drivas vidare under någon längre period.
I vissa fall – t.ex. i mycket små kommuner där bara en skola erbjuder
utbildning för alla grundskolans årskurser – kan ett verksamhetsförbud i
praktiken vara mycket svårt att genomföra. Den nuvarande möjligheten att
ingripa genom statliga åtgärder för rättelse föreslås därför finnas kvar som en
undantagslösning för de fall då det visserligen finns förutsättningar för ett
verksamhetsförbud, men ett sådant med hänsyn till omständigheterna
bedöms vara olämpligt.
I avsnitt 7.4.5 ovan konstateras att ett genomförande av förslagen leder till
att kommunerna kan komma att behandlas olika. I de flesta kommuner
kommer ett verksamhetsförbud som mest ingripande sanktion som regel att
kunna genomföras, medan vissa skolor särskilt i små kommuner kommer att
undantas och därmed bli föremål för statliga åtgärder i stället. Undantagsbestämmelsen är dock motiverad av att kommunerna i praktiken kan ha
mycket olika förutsättningar, bl.a. när det gäller antalet skolor, skolornas
kapacitet och utbud. Skillnader i geografiska förhållanden som påverkar
avståendet mellan skolor har också betydelse. Även om förslaget således i
praktiken medför att kommunerna kan komma att behandlas olika, måste
denna differentiering anses välgrundad. Syftet med att undanta små
kommuner och liknande fall där ett verksamhetsförbud bedöms vara
olämpligt är främst att skydda elever från att drabbas av alltför stora negativa
konsekvenser i samband med ett ingripande på grund av allvarliga missförhållanden och säkerställa den grundlagsskyddade rätten till utbildning.
Den föreslagna ordningen kan därmed sägas utgöra en förutsättning för en
likvärdig utbildning i landet, oavsett kommunens storlek och förhållandena i
övrigt.
Vidare innebär de föreslagna ändringarna att möjligheterna att ingripa mot
brister i kommunala huvudmäns skolverksamheter förbättras genom att en
ny grund för den mest ingripande sanktionen, dvs. verksamhetsförbud eller
statliga åtgärder för rättelse, införs. Denna grund innebär att en sådan
sanktion kan aktualiseras inom två år från ett föreläggande även i de fall ett
föreläggande har följts, om två förutsättningar är uppfyllda. Den ena förutsättningen är att huvudmannen tidigare har visat bristande förmåga eller vilja
att fullgöra sina skyldigheter som huvudman för verksamheten, den andra är
att något allvarligt missförhållande i verksamheten ändå föreligger.
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En utgångspunkt för förslagen är – som ovan nämnts – att möjligheterna till
ingripande ska vara så likvärdiga som möjligt för kommunala och enskilda
skolhuvudmän. I nuläget finns inte för kommunala huvudmän någon motsvarighet till bestämmelsen i 26 kap. 15 § skollagen om ingripande när ett
föreläggande visserligen har följts men det kan befaras att det på nytt
kommer att uppstå allvarliga missförhållanden. Någon förklaring till denna
skillnad går inte att finna i lagens förarbeten. Värt att notera är dock att när
den aktuella bestämmelsen i 26 kap. 15 § infördes, var möjligheten att ingripa
med statliga åtgärder för rättelse begränsad till fall då huvudmannen dels låtit
bli att följa ett föreläggande, dels ”grovt eller under längre tid åsidosatt sina
skyldigheter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen”. Regleringen såg således helt annorlunda ut. Sedan skollagen
infördes har dock principen om att så lika villkor som möjligt ska gälla för
enskilda och kommunala huvudmän förstärkts, bl.a. genom de ändringar
som föranleddes av Skolkommissionens förslag.115
Att den nya grunden för ingripande, som ersätter den nuvarande 26 kap.
15 § skollagen, görs tillämplig även i förhållande till kommunala skolhuvudmän innebär att Skolinspektionen kan ingripa även vid stora brister i
kommunala skolor om förutsättningarna är uppfyllda. Det handlar alltså om
fall då ett föreläggande som gällt ett allvarligt missförhållande visserligen har
följts, men där ett allvarligt missförhållande ändå föreligger eller uppstår
inom en tvåårsperiod samtidigt som det finns en historik där huvudmannen
tidigare visat prov på bristande förmåga eller vilja att följa regelverket. Det
finns knappast några sakliga skäl för att det inte ska vara möjligt att ingripa
med ett verksamhetsförbud eller statliga åtgärder för rättelse i en sådan
situation. Tvärtom kan det på goda grunder hävdas att den mest ingripande
sanktionen måste vara möjlig att tillämpa i en sådan situation, oavsett om
huvudmannen är kommunal eller enskild.
Effekten blir således att kommunala huvudmän – i likhet med enskilda
huvudmän – får försämrade möjligheter att över tid bedriva en bristfällig
verksamhet. Detta är också syftet med den föreslagna ändringen.
Även med ett genomförande av promemorians förslag bedöms beslut om
verksamhetsförbud eller statliga åtgärder för rättelser riktade mot kommunala huvudmän inte bli särskilt vanligt förekommande. Konsekvenserna av
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förslagen blir dock sammantaget ett ökat tryck på kommunala huvudmän att
följa gällande regler. Några nya krav på kommunerna föreslås emellertid inte.
Redan i nuläget krävs att kommunerna budgeterar för en skolverksamhet
som uppfyller skollagens krav. Förslagen bedöms därmed inte medföra några
nya eller ökade kostnader för kommunerna som behöver finansieras särskilt.
Som nämnts finns det en grundläggande skillnad mellan kommunala och
enskilda skolhuvudmän som består i att kommuner har det övergripande
ansvaret för att elever får sin rätt till utbildning enligt skollagen tillgodosedd
och att skolplikten fullgörs. Ett sådant ansvar har inte enskilda huvudmän.
Detta innebär bland annat att om en skola stängs – oavsett om den drivs av
en enskild eller kommunal huvudman och oavsett om den stängs ned på
grund av t.ex. ett beslut från tillsynsmyndigheten, på grund av ekonomiska
eller organisatoriska överväganden eller till följd av en konkurs – har
kommunen ett ansvar för att eleverna får den undervisning som de har rätt
till. Detta kan medföra praktiska problem om det inte finns plats för eleverna
i andra skolor i kommunen. Kommunen kan exempelvis ha svårt att tillräckligt snabbt få fram en lokal som kan inhysa den skolverksamhet som ska
ersätta den som bedrivits inom ramen för den skola som stängts. Detta är
dock inte några nya problem och inte heller någon konsekvens av förslagen i
promemorian, men eftersom förslagen bedöms leda till att fler skolor stängs
ned kan de beskrivna problemen komma att öka i någon utsträckning. I
många fall där en fristående skola stängs, kan man visserligen tänka sig att
kommunen har möjlighet att komma överens med den tidigare huvudmannen om att ta över befintliga lokaler. I vissa fall där en kommunal skola
stängs, kan det också finnas fristående aktörer som har ett intresse av att
efter en överenskommelse med kommunen ta över befintliga lokaler. Dessa
lösningar bygger dock på frivilliga överenskommelser och eventuella beslut
av Skolinspektionen och kan inte tillämpas i alla situationer. Något utrymme
för att inom ramen för detta uppdrag föreslå en generell lösning på de
beskrivna praktiska problemen finns inte. Här kan dock konstateras att
Utredningen om en mer likvärdig skola nyligen har föreslagit att kommuner,
som har ofrånkomliga merkostnader på grund av sitt ansvar för att garantera
täckning över hela kommunen och ha beredskap att hantera ett varierande
elevunderlag i sin förskoleklass och grundskola, ska få göra avdrag för
sådana merkostnader vid beräkningen av bidrag till enskilda huvudmän.116
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Frågan om förslagens effekt på den kommunala självstyrelsen utvecklas i
avsnitt 11.6.4.
11.6.4 Särskilt om den kommunala självstyrelsen

Såväl av uppdragsbeskrivningen som av 15 § kommittéförordningen framgår
att eventuella konsekvenser för den kommunala självstyrelsen som förslagen
innebär särskilt ska belysas. Av betydelse i detta sammanhang är
bestämmelsen i 14 kap. 3 § regeringsformen om att en inskränkning i den
kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med
hänsyn till de ändamål som har föranlett den.
Förslaget i promemorian att den nuvarande mest ingripande sanktionen vid
brister i kommunala skolor som huvudregel ska ersättas med ett verksamhetsförbud tills vidare kommer som ovan beskrivits påverka kommunerna.
Att som huvudregel använda sig av ett verksamhetsförbud vid allvarliga
missförhållanden innebär visserligen ett större ingrepp i den aktuella skolverksamheten, eftersom effekten blir att den måste stängas ned. Vid statliga
åtgärder för rättelse kan verksamheten drivas vidare under den tid då staten,
på kommunens eller regionens bekostnad, vidtar de åtgärder som behövs för
att åstadkomma rättelse. Att skolor med stora brister ska kunna stängas ned
är dock syftet med den föreslagna ändringen.
I förhållande till den kommunala självstyrelsen kan det vidare hävdas att ett
verksamhetsförbud utgör ett mindre ingrepp än statliga åtgärder för rättelse.
Ett verksamhetsförbud innebär nämligen enbart att Skolinspektionen
konstaterar att en skola har så stora brister att verksamheten inte får drivas
vidare. Ett beslut om statliga åtgärder för rättelse innebär i stället att
Skolinspektionen inte bara slår fast att en skola har stora brister, utan även
hur bristerna ska avhjälpas. Ett beslut om statliga åtgärder för rättelse
innebär således en detaljstyrning av en kommunal skolverksamhet, vilket ett
beslut om verksamhetsförbud inte gör. På så vis kan den nuvarande ordningen med statliga åtgärder för rättelse innebära ett större ingrepp i den
kommunala självstyrelsen än den föreslagna nya ordningen.
Promemorians förslag innebär vidare att det även i förhållande till kommunala huvudmän är möjligt att använda den mest ingripande sanktionen i de fall
då ett föreläggande som gällt ett allvarligt missförhållande visserligen har
följts, men där ett allvarligt missförhållande ändå föreligger eller uppstår
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inom en tvåårsperiod samtidigt som det finns en historik där huvudmannen
tidigare visat prov på bristande förmåga eller vilja att följa regelverket. Denna
grund för ingripande är ny i förhållande till kommunala huvudmän och
innebär att möjligheterna att över tid bedriva en bristfällig verksamhet
minskar.
Den nya grunden för ingripande innebär inte att några nya krav läggs på
kommunerna eller att några kommunala befogenheter begränsas. Någon
inskränkning i den kommunala självstyrelsen på den grunden kan den föreslagna förändringen därmed inte sägas medföra.
Att Skolinspektionen ges rätt att ingripa mot allvarliga brister i kommunala
skolor i fall då ett ingripande tidigare inte varit möjligt, kan möjligen i sig
anses påverka den kommunala självstyrelsen. Av bl.a. skollagen och
barnkonventionen följer dock ett krav på att utbildningen ska vara likvärdig.
Kravet på likvärdig utbildning medför att staten måste se till att all den
utbildning som ges inom ramen för skollagens regelverk lever upp till de
bestämmelser som följer av svensk rätt. För att säkerställa en likvärdig
utbildning måste också möjligheterna till ingripande inom ramen för tillsyn
vara så likvärdiga som möjligt i förhållande till kommunala och enskilda
skolhuvudmän.
Syftet med förslagen är alltså att minska kommunernas möjligheter att
bedriva verksamhet i strid med gällande regler. I den mån denna eftersträvade effekt medför att ändringen kan anses påverka den kommunala
självstyrelsen, måste påverkan anses proportionerlig.
Sammantaget bedöms förslagen i promemorian inte få några påtagliga
konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. De konsekvenser som
förslagen ändå innebär bedöms som motiverade, rimliga och
proportionerliga.
11.6.5 Förvaltningsdomstolar

Förslagen bedöms medföra att fler beslut om återkallelse av godkännande
för enskilda huvudmän kommer att fattas, liksom nya beslut om verksamhetsförbud. Sådana beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol,
vilket innebär att förvaltningsdomstolarna kommer att få något fler mål än i
nuläget. De senaste fem åren har det enbart kommit in ett mindre antal överklaganden per år av beslut som gällt återkallelse av godkännande för enskilda
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huvudmän. Några överklagade beslut som gällt statliga åtgärder för rättelse
finns inte. Antalet mål är således för närvarande högst begränsat. Målen är
dock som regel förhållandevis komplexa och arbetskrävande, varför även ett
litet antal mål kan vara märkbart. Bedömningen är dock att antalet tillkommande mål kommer att vara så pass begränsat att ytterligare resurser inte
behöver tillföras domstolarna.
De föreslagna förändringarna tillsammans med andra förslag till lagstiftning
inom andra områden som lämnats under senare tid kan visserligen sammantaget antas leda till ökade kostnader för domstolarna som inte är försumbara.
Domstolarnas sammantagna finansiering bör emellertid behandlas i ett – och
ett annat – sammanhang.
11.7 Konsekvenser för elever och vårdnadshavare

Ett övergripande syfte med förslagen är att minska risken för att elever
drabbas av undermålig undervisning eller andra stora brister i
skolverksamheten. Förslagen bedöms sammantaget medföra att
Skolinspektionen kommer att kunna ingripa snabbare och mot fler skolor
med stora brister, såväl fristående som kommunala, på ett sätt som leder till
att skolorna stängs ned. Förutom att förslagen bedöms leda till att fler skolor
i praktiken stängs ned, bedöms de föreslagna ändringarna leda till en ökad
följsamhet i förhållande till regelverket. En ökad risk för att skolan stängs
ned om reglerna inte följs bedöms således leda till att huvudmännen ökar
sina ansträngningar för att säkerställa kvaliteten i skolan.
Förslagen bedöms därmed leda till en förbättring av elevernas förutsättningar att bl.a. ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande
och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska
kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (3 kap. 2 §
skollagen) och tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero
(5 kap. 3 § skollagen).
I de fall där Skolinspektionen ändå tvingas att ingripa med ett beslut om t.ex.
återkallelse eller verksamhetsförbud, blir effekten på kort sikt att elevernas
skola stängs ned och att de kan behöva byta skola. Det innebär naturligtvis
att vissa praktiska problem kan uppstå under en kortare tid för såväl elever
som vårdnadshavare. Dessa problem bedöms dock vara begränsade och
måste anses godtagbara med hänsyn till att den långsiktiga effekten av
ingripandena är positiv.
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Sammantaget bedöms konsekvenserna för elever och vårdnadshavare som
övervägande positiva. De kortsiktiga negativa konsekvenser som kan uppstå
i samband med att en skola med stora brister tvingas stänga bedöms som
godtagbara.
11.8 Övriga konsekvenser

Skolinspektionens förbättrade möjligheter att bedriva tillsyn kan antas i
någon mån leda till en minskad risk för brottslighet i skolan. Ett ökat tryck
på skolhuvudmännen att följa gällande regler – däribland
diskrimineringslagens (2008:567) krav – kan antas leda till en förbättrad
jämställdhet mellan kvinnor och män. En förbättrad kvalitet i skolan kan
vidare antas leda till bättre förutsättningar att nå de integrationspolitiska
målen.
Förslagen bedöms vara förenliga med EU-rätten.
Ändringarna beräknas kunna träda i kraft den 1 januari 2022 i enlighet med
vad som har angetts i kapitel 10. Förslagen bedöms inte föranleda några
särskilda hänsyn när det gäller tidpunkten för ikraftträdande eller något
behov av speciella informationsinsatser.
Förslagen bedöms inte medföra några konsekvenser i övrigt.
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12. Författningskommentar
12.1 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)

26 kap.
10 § En tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt denna lag
står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte
uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten
eller, i fråga om enskild huvudman, de villkor som gäller för godkännandet
eller beslutet om rätt till bidrag.
Statens skolinspektion får förelägga en utförare av utbildning där
distansundervisning används i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan att fullgöra sina
skyldigheter om distansundervisningen inte uppfyller de krav som följer av
de föreskrifter som gäller för undervisningen eller de villkor som gäller för
godkännandet som sådan utförare.
Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart.
Ett föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna. Om en analys enligt 2 §
andra stycket ger stöd för det, kan åtgärderna omfatta förändringar i
lärarresurserna.
Om de påtalade bristerna bedöms utgöra ett allvarligt missförhållande ska detta anges i
föreläggandet.
Paragrafen innehåller bestämmelser om föreläggande inom ramen för tillsynen. I paragrafen införs ett nytt femte stycke med ett krav på att tillsynsmyndigheten ska ange om de brister som påtalas i föreläggandet bedöms
utgöra ett allvarligt missförhållande. Det innebär att tillsynsmyndigheten ska
göra motsvarande bedömning av bristerna som enligt bl.a. 26 kap. 13 §
första stycket andra punkten. Om myndigheten bedömer att ett allvarligt
missförhållande föreligger ska detta alltså uttryckligen anges i förläggandet.
Övervägandena finns i avsnitt 8.5.
15 § Om ett föreläggande enligt 10 § har gällt ett allvarligt missförhållande får
återkallelse av ett beslut som avses i 13 § ske inom två år från föreläggandet även när det
har följts, om
1. huvudmannen tidigare har visat bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina
skyldigheter som huvudman för verksamheten, och
2. något allvarligt missförhållande i verksamheten ändå föreligger.
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Paragrafen – som föreslås helt ersätta den nuvarande 15 § – innehåller
bestämmelser som ger tillsynsmyndigheten rätt att under vissa
förutsättningar fatta ett beslut om återkallelse av ett godkännande, ett
medgivande eller ett beslut om rätt till bidrag även i sådana fall då ett
föreläggande enligt 10 § som har gällt ett allvarligt missförhållande har följts.
Övervägandena finns i avsnitt 8.4.
Syftet med den nuvarande 15 § är enligt förarbetena117 att förhindra att
huvudmän sätter i system att på ett sent stadium i handläggningen åtgärda
missförhållanden i verksamheten genom att återkallelse ska kunna ske även
om huvudmannen har vidtagit rättelse före prövningen av återkallelsefrågan.
Enligt förarbetena kan ett återkallelsebeslut med stöd av bestämmelsen
aktualiseras om det i det enskilda fallet har framkommit konkreta omständigheter som ger stöd för antagandet att sådana allvarliga missförhållanden som
utgör grund för återkallelse kommer att uppstå på nytt. I praktiken torde
enligt förarbetena en sådan bedömning förutsätta att verksamheten vid
upprepade tillfällen har varit föremål för ingripanden av tillsynsmyndigheten.
Bestämmelsen har dock sällan tillämpats i praktiken.
Syftet med den föreslagna nya lydelsen av paragrafen är att genom tydligare
kriterier skapa bättre förutsättningar för att kunna tillämpa den. Återkallelse
ska alltså kunna beslutas inom två år från ett föreläggande som har gällt ett
allvarligt missförhållande även om föreläggandet har följts, om de kriterier
som finns angivna i punkterna 1 och 2 i paragrafen är uppfyllda.
En första förutsättning för att en återkallelse ska kunna ske med stöd av
paragrafen är enligt punkten 1 att huvudmannen tidigare har visat bristande
förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter som huvudman för verksamheten. Tanken med bestämmelsen i punkten är att tydliggöra vad som sägs i
förarbetena till den nuvarande 15 § om att en förutsättning för återkallelse
bör vara att verksamheten vid upprepade tillfällen har varit föremål för
ingripanden av tillsynsmyndigheten. Eftersom det är huvudmannen som är
ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler, bör
bestämmelsen ta sikte på huvudmannens uppvisade vilja eller förmåga att
följa regelverket. Om det är viljan eller förmågan som brister har inte någon
avgörande betydelse för bestämmelsens tillämpning, utan frågan är i stället
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om det finns tidigare konkreta exempel på att huvudmannen har brustit i
uppfyllande av gällande regler. Ett sådant konkret exempel kan vara att
verksamheten har varit föremål för något tidigare ingripande från
tillsynsmyndighetens sida på grund av brister i verksamheten. Det är inte ett
krav att dessa brister har varit så stora att ett allvarligt missförhållande har
bedömts föreligga. Om verksamheten tidigare har uppvisat brister som
föranlett t.ex. ett föreläggande utan vite eller en anmärkning bör detta vara
tillräckligt för att bestämmelsen ska kunna tillämpas, även om ett allvarligt
missförhållande inte har konstaterats förrän vid det föreläggande som avses i
paragrafen. Bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter som
huvudman för verksamheten kan visa sig även på andra sätt, t.ex. genom att
huvudmannen lämnat vilseledande eller felaktiga uppgifter till tillsynsmyndigheten eller att huvudmannen inte gett tillsynsmyndigheten tillträde till
verksamhetens lokaler vid tillsynen.
En andra förutsättning för att återkallelse ska kunna ske med stöd av
paragrafen är enligt punkten 2 att något allvarligt missförhållande ändå
föreligger. Om tillsynsmyndigheten har meddelat ett föreläggande och vid
sitt uppföljande tillsynsbesök gör bedömningen att föreläggandet har följts,
men att ett annat allvarligt missförhållande ändå föreligger, är denna
förutsättning för återkallelse uppfylld. Återkallelse kan också aktualiseras i de
fall föreläggandet har följts och något allvarligt missförhållande visserligen
inte föreligger vid prövningstillfället, men konstateras föreligga vid ett senare
tillfälle. Detta innebär att även om tillsynsmyndigheten vid sitt uppföljande
tillsynsbesök gör bedömningen att det allvarliga missförhållande som
omfattas av föreläggandet har åtgärdats och inte heller något annat allvarligt
missförhållande föreligger, kan en återkallelse ändå bli aktuell. För detta
krävs att ett nytt allvarligt missförhållande uppstår efter en tid eller att
samma allvarliga missförhållande som tidigare påtalats av tillsynsmyndigheten uppstår på nytt. Ett beslut om återkallelse enligt paragrafen får dock
inte fattas när det gått mer än två år från det att föreläggandet meddelades.
För att en återkallelse ska kunna ske med stöd av paragrafen krävs alltså dels
någon konkret omständighet – t.ex. att minst ett tidigare ingripande i form
av ett föreläggande eller en anmärkning gjorts från tillsynsmyndighetens sida
på grund av brister i verksamheten – som kan sägas visa att huvudmannen
har en bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter som huvudman för verksamheten. Därefter ska ett föreläggande ha meddelats på grund
av ett allvarligt missförhållande i verksamheten. Vid den uppföljande
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prövningen av om föreläggandet har följts ska tillsynsmyndigheten kunna
konstatera att föreläggandet visserligen har följts, men att något annat
allvarligt missförhållande ändå har uppstått. Alternativt ska tillsynsmyndigheten vid ett senare tillfälle inom två år från föreläggandet kunna konstatera
att ett allvarligt missförhållande – ett nytt eller samma som tidigare – ändå
har uppstått. För att en tillämpning av bestämmelsen ska aktualiseras krävs
således minst tre konstaterade fall av brister, varav åtminstone de två senare
fallen ska kunna anses utgöra allvarliga missförhållanden.

Verksamhetsförbud
16 a § Statens skolinspektion får när det gäller en verksamhet som bedrivs av en
kommun eller en region förbjuda huvudmannen att tills vidare driva verksamheten vidare,
om
1. ett föreläggande enligt 10 § inte har följts, och
2. missförhållandet är allvarligt.
Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitt 7.3.
Paragrafen innebär att en ny form av ingripande när det gäller verksamhet
som bedrivs av en kommun eller en region införs som innebär ett verksamhetsförbud som gäller tills vidare. Ett ingripande med stöd av paragrafen
innebär att den kommunala huvudmannen måste stänga den verksamhet
som berörs av förbudet till dess bristerna är åtgärdade och verksamhetsförbudet har upphävts (jfr 16 d §).
Eftersom skollagen inte innehåller någon definition av begreppet verksamhet
är det upp till tillsynsmyndigheten att fylla det med innehåll. Det är därför
viktigt att det i beslutet klart definieras vilken verksamhet som inte får drivas
vidare.
Förutsättningarna för en tillämpning av bestämmelsen är samma som i den
nuvarande 13 §, dvs. att ett föreläggande enligt 10 § inte har följts och
missförhållandet är allvarligt.

16 b § Om ett föreläggande enligt 10 § har gällt ett allvarligt missförhållande får ett
verksamhetsförbud beslutas inom två år från föreläggandet även när det har följts, om
1. huvudmannen tidigare har visat bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina
skyldigheter som huvudman för verksamheten, och
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2. något allvarligt missförhållande i verksamheten ändå föreligger.
Paragrafen, som är ny, innebär att ett sådant verksamhetsförbud som avses i
16 a § får beslutas i vissa fall även om ett föreläggande har följts.
Övervägandena finns i avsnitt 8.4.
Förutsättningarna för att besluta ett verksamhetsförbud enligt paragrafen är
samma som gäller enligt förslaget till ny lydelse av 15 §, dvs. att det får ske
inom två år från föreläggandet om huvudmannen tidigare har visat bristande
förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter som huvudman för verksamheten och ett allvarligt missförhållande i verksamheten ändå konstateras
föreligga.
För att en återkallelse ska kunna ske med stöd av paragrafen krävs alltså dels
någon konkret omständighet – t.ex. att minst ett tidigare ingripande i form
av ett föreläggande eller en anmärkning gjorts från tillsynsmyndighetens sida
på grund av brister i verksamheten – som kan sägas visa att huvudmannen
har en bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter som huvudman för verksamheten. Därefter ska ett föreläggande ha meddelats på grund
av ett allvarligt missförhållande i verksamheten. Vid den uppföljande
prövningen av om föreläggandet har följts ska tillsynsmyndigheten kunna
konstatera att föreläggandet visserligen har följts, men att något annat allvarligt missförhållande ändå har uppstått. Alternativt ska tillsynsmyndigheten
vid ett senare tillfälle inom två år från föreläggandet kunna konstatera att ett
allvarligt missförhållande – ett nytt eller samma som tidigare – ändå har
uppstått. För att en tillämpning av bestämmelsen ska aktualiseras krävs
således minst tre konstaterade fall av brister, varav åtminstone de två senare
fallen ska kunna anses utgöra allvarliga missförhållanden. Ett beslut om
verksamhetsförbud får fattas inom två år från den tidpunkt då föreläggandet
meddelades. Se vidare kommentaren till 15 §.

16 c § Statens skolinspektion får besluta att ett verksamhetsförbud ska gälla trots att det
inte har fått laga kraft.
Paragrafen är ny och innebär att Skolinspektionen får besluta att ett verksamhetsförbud ska gälla omedelbart. Övervägandena finns i avsnitt 7.3.
Ett beslut enligt paragrafen får till följd att den skola vars verksamhet
förbudet riktas mot måste stänga ned sin verksamhet omedelbart även om
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beslutet överklagas. Huvudmannen kan dock i överklagandet yrka inhibition,
vilket innebär att domstolen interimistiskt ska ta ställning till om beslutet ska
gälla i väntan på domstolens slutliga prövning eller inte.
Bestämmelsen motsvarar den nuvarande 16 § som gäller i fråga om
tillsynsmyndighetens beslut om återkallelse.

16 d § Ett beslut om verksamhetsförbud enligt 16 a § eller 16 b § ska upphävas om
huvudmannen begär det och förutsättningar för ett sådant förbud inte längre föreligger.
Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitt 7.3.
Ett verksamhetsförbud enligt 16 a § eller 16 b § gäller tills vidare. Tanken är
dock att huvudmannen ska kunna rätta till de brister som finns för att när
dessa är åtgärdade få öppna skolan på nytt. En begäran om att ett verksamhetsförbud ska upphävas ska ges in till Skolinspektionen. Skolinspektionen
ska därefter, så snart det kan ske, pröva om förutsättningarna för ett förbud
föreligger eller inte. Om inspektionen kan konstatera att sådana förutsättningar inte längre föreligger, dvs. att något allvarligt missförhållande som kan
ligga till grund för ett verksamhetsförbud inte längre finns, ska beslutet om
verksamhetsförbud upphävas.
En förutsättning för att ett beslut om verksamhetsförbud ska upphävas och
verksamheten få tas upp på nytt bör vara att de missförhållanden som legat
till grund för beslutet inte längre finns kvar och att inte heller något nytt
allvarligt missförhållande har uppstått. Det bör således stå klart att det inte
längre finns förutsättningar för ett verksamhetsförbud. Det bör vara upp till
den kommun eller region som begär ett upphävande att visa att förutsättningar för ett förbud inte längre föreligger. Eftersom verksamheten är
stängd får det i många fall antas ske genom en redovisning som ger stöd för
att bristerna är åtgärdade inför ett planerat återöppnande av verksamheten.
Ett beslut att inte bifalla en begäran om upphävande av ett verksamhetsförbud ska få överklagas, se den ändrade lydelsen av 28 kap. 2 § skollagen.
17 § Om förutsättningar för ett verksamhetsförbud enligt 16 a § eller 16 b § föreligger,
men ett sådant beslut med hänsyn till omständigheterna är olämpligt, får Statens
skolinspektion i stället besluta att staten på kommunens eller regionens
bekostnad ska vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.
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Har staten haft kostnader för en åtgärd som vidtagits med stöd av denna
paragraf, får denna kostnad kvittas mot belopp som staten annars skulle ha
betalat ut till kommunen eller regionen.
Paragrafen innebär att Skolinspektionen om förutsättningar för ett verksamhetsförbud föreligger, men ett sådant beslut bedöms vara olämpligt, i stället
får besluta om s.k. statliga åtgärder för rättelse. Övervägandena finns i avsnitt
7.4.
Promemorians förslag innebär att den nuvarande mest ingripande
sanktionen vid brister i kommunala skolor – statliga åtgärder för rättelse –
som huvudregel ersätts med ett verksamhetsförbud tills vidare. I vissa fall,
t.ex. i mycket små kommuner där bara en skola erbjuder utbildning för alla
grundskolans årskurser, kan ett verksamhetsförbud i praktiken vara mycket
svårt att genomföra. Det kan även tänkas att en något större kommun kan ha
samlat en mycket stor andel av eleverna i en skola, vilket kan medföra att ett
verksamhetsförbud inte är en lämplig åtgärd. Den nuvarande möjligheten att
ingripa genom statliga åtgärder för rättelse föreslås därför finnas kvar som en
undantagslösning för de fall då det visserligen finns förutsättningar för ett
verksamhetsförbud, men ett sådant med hänsyn till omständigheterna är
olämpligt.
Förutom i de fall som nämnts, kan det även finnas andra fall där ett verksamhetsförbud måste anses olämpligt. Även om en undantagsbestämmelse
alltid ska användas restriktivt, har nivån för en tillämpning av bestämmelsen
satts relativt lågt. En bedömning måste göras av omständigheterna i varje
enskilt ärende. Vilka fall som ska omfattas av bestämmelsen får överlåtas till
rättstillämpningen.
18 § Om det är sannolikt att ett beslut om ingripande enligt 13, 15, 16 a, 16 b
eller 17 § kommer att fattas, och beslutet inte kan avvaktas med hänsyn till
allvarlig risk för barnens eller elevernas hälsa eller säkerhet eller av någon
annan särskild anledning, får tillsynsmyndigheten förbjuda huvudmannen att
tills vidare, helt eller delvis, driva verksamheten vidare.
Beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte annat beslutas och
får gälla i högst sex månader.
Paragrafen innebär att om det är sannolikt att ett beslut om återkallelse enligt
13 § eller om något ingripande enligt de nya bestämmelserna i 15, 16 a, 16 b
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eller 17 § kommer att fattas är det möjligt att – om förutsättningarna i övrigt
är uppfyllda – besluta om ett tillfälligt verksamhetsförbud. Ändringen
innebär att en hänvisning till de nya bestämmelserna om ingripanden läggs
till. Övervägandena finns i avsnitt 7.5 och 8.4.3.
28 kap.
2 § Beslut av Statens skolinspektion får överklagas till allmän förvaltningsdomstol i fråga om
1. godkännande enligt 2 kap. 5 §, 22 kap. 9 § eller 24 kap. 3 a § eller
återkallelse av sådant godkännande enligt 26 kap. 13, 14, eller 15 §,
2. medgivande enligt 24 kap. 4 a § eller återkallelse av sådant medgivande
enligt 26 kap. 13 eller 15 §,
3. förklaring om rätt till bidrag enligt 24 kap. 6 § eller återkallelse av sådan
rätt enligt 26 kap. 13 eller 15 §,
4. verksamhetsförbud enligt 26 kap. 16 a, 16 b eller 16 d §,
5. statliga åtgärder för rättelse enligt 26 kap. 17 §,
6. tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap. 18 §, eller
7. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §.
Paragrafen innebär att vissa uppräknade beslut av Statens skolinspektion får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Ändringen innebär dels att det
tydliggörs att även beslut om återkallelse enligt 26 kap. 15 § får överklagas,
dels att beslut om verksamhetsförbud enligt de nya bestämmelserna i 26 kap.
16 a, 16 b och 16 d §§ läggs till i förteckningen över de beslut som får
överklagas. Prövningstillstånd krävs, enligt 28 kap. 10 § skollagen, vid
överklagande till kammarrätten. Övervägandena finns i avsnitt 9.1.
5 § Beslut av en kommun eller en region får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol i fråga om
1. godkännande enligt 2 kap. 5 § eller återkallelse av sådant godkännande
enligt 26 kap. 13, 14 eller 15 §,
2. bidrag enligt 8 kap. 21 §, 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 14 kap.
15 §, 16 kap. 52 §, 17 kap. 35 §, 19 kap. 45 § eller 22 kap. 18 §,
3. avstängning enligt 5 kap. 17 eller 19 §,
4. föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter enligt
7 kap. 23 §,
5. skolskjuts enligt 9 kap. 15 b § första stycket, 9 kap. 15 c § första stycket,
10 kap. 32 § första stycket, 10 kap. 33 § första stycket, 11 kap. 31 § första
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stycket, 11 kap. 32 § första stycket, 18 kap. 30 § första stycket eller 18 kap.
31 § första stycket,
6. ekonomiskt stöd till inackordering enligt 15 kap. 32 § eller 18 kap. 32 §
första stycket,
7. medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt eller återkallelse av
sådant medgivande enligt 24 kap. 23 eller 24 §,
8. rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 eller 15 § eller återkallelse av sådan rätt
enligt 26 kap. 13 eller 15 §,
9. bidrag enligt 25 kap. 11 §,
10. tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap. 18 §, eller
11. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §.
Paragrafen innebär att vissa uppräknade beslut av en kommun eller en region
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Ändringen innebär att det
tydliggörs att även en kommuns beslut om återkallelse enligt 26 kap. 15 § får
överklagas. Prövningstillstånd krävs, enligt 28 kap. 10 § skollagen, vid
överklagande till kammarrätten. Övervägandena finns i avsnitt 9.1.
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Bilaga: Uppdraget, beslutat 2019-11-12 (U2019/03758/GV)

Utredning om ökade möjligheter för Statens skolinspektion att
stänga skolor vid allvarliga missförhållanden
Behovet av en utredning

I januari 2019 slöt Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna en sakpolitisk överenskommelse (januariavtalet). I avtalet
anges att möjligheterna för Statens skolinspektion att stänga skolor med
stora brister, såväl fristående som kommunala, ska öka. Det framgår även att
frågan ska utredas under perioden 2019–2020, och att en ny lagstiftning ska
träda i kraft den 1 januari 2022.
Bakgrund
Regleringen skiljer sig något mellan kommunala och enskilda huvudmän när det
gäller vilka sanktioner som kan tillämpas

Alla barn och elever har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet, det är
en hörnsten i det svenska skolväsendet. Som ett verktyg för att säkerställa
denna rätt finns det bestämmelser i skollagen om tillsyn av verksamheterna
som innebär statlig kontroll av om den verksamhet som granskas uppfyller
de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Statens skolinspektion
utövar den statliga tillsynen över skollagsreglerad verksamhet, såväl offentligt
driven som enskilt. Kommuner har dock tillsynsansvaret över sådan enskilt
bedriven verksamhet som kommuner beslutar om godkännande för, dvs.
fristående förskolor, vissa enskilt bedrivna fritidshem samt annan pedagogisk
verksamhet. (26 kap. 2 och 3 § skollagen [2010:800]).
I tillsynen ingår att tillsynsmyndigheten ska fatta de beslut om åtgärder som
kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel
som upptäcks vid granskningen. De ingripanden som tillsynsmyndigheten
kan göra anges i skollagen, och kan beskrivas som en ”sanktionstrappa”
(26 kap. 10–18 §§ skollagen). En huvudman kan föreläggas att fullgöra sina
skyldigheter om verksamheten inte uppfyller uppställda krav. Ett föreläggande får förenas med vite, och om föreläggandet avser en eller flera brister som
allvarligt försvårar förutsättningarna för elever att nå målen för utbildningen
ska Skolinspektionen förena föreläggandet med vite om det inte av särskilda
skäl är obehövligt. I stället för att meddela ett föreläggande får tillsynsmyndigheten utdela en anmärkning om det är fråga om mindre allvarliga överträdelser. Om överträdelsen är ringa och huvudmannen vidtar nödvändiga
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rättelser och om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt finns särskilda
skäl får tillsynsmyndigheten avstå från ett ingripande. De nämnda bestämmelserna tillämpas oavsett om huvudmannen är offentlig eller enskild.
När det är fråga om att en huvudman inte följt ett föreläggande och missförhållandet är allvarligt skiljer sig dock regelverket åt beroende av om det är
en kommunal eller enskild huvudman. Om det är fråga om verksamhet i en
fristående skola får godkännandet för den enskilde huvudmannen återkallas,
vilket i praktiken innebär att skolenheten måste läggas ned (26 kap. 13 §
skollagen). Om det är fråga om en kommunal skolenhet tillämpas i stället
bestämmelserna om statliga åtgärder för rättelse som innebär att Skolinspektionen kan besluta att staten på kommunens eller landstingets bekostnad ska
vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse (26 kap. 17 § skollagen). Enligt bestämmelsens tidigare lydelse krävdes att kommunen ”grovt
eller under längre tid åsidosatt sina skyldigheter enligt skolförfattningarna”. I
propositionen Samling för skolan (prop. 2017/18:182 sid. 45 f.) konstaterade
regeringen att det inte finns någon saklig orsak till att i lag ha olika kriterier
för när sanktioner kan aktualiseras. Regeringen anförde att det inte är rimligt
att en kommunal verksamhet med allvarliga brister får fortsätta utan att tillsynsmyndigheten använder sig av alla de verktyg som står till buds, medan
den mest ingripande sanktionsmöjligheten hade tillämpats om huvudmannen
varit enskild. Därför föreslogs en bestämmelse som innebär att statliga åtgärder för rättelse kan beslutas om det är frågan om allvarliga missförhållanden, dvs. samma rekvisit som gäller för återkallande av godkännande för en
enskild huvudman. Regeringens förslag, som byggde på 2015 års skolkommissions betänkande Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap
och likvärdighet (SOU 2017:35), bifölls av riksdagen (prop. 2017/18:182,
bet. 2017/18:UbU27, rskr. 2017/18:310). Lagändringen trädde i kraft den
1 januari 2019. Bestämmelsen tillämpades för första gången av Skolinspektionen i ett beslut i januari 2019 avseende en skola i Botkyrka.
Även om kraven för den mest ingripande sanktionen – återkallande av godkännande respektive statlig åtgärd för rättelse – nu är desamma oavsett
huvudman så kvarstår faktum att en kommunal skolenhet inte kan beordras
stängas trots att det är frågan om allvarliga och återupprepade missförhållanden. Skolkommissionen bedömde att det för närvarande inte är möjligt,
eller ändamålsenligt, att överväga att på ett övergripande plan ta ifrån en
kommun rätten att driva skola, då kommuner har det övergripande ansvaret
för att elever får sin rätt till utbildning enligt skollagen tillgodosedd (9 kap.
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12 §, 10 kap. 24 §, 11 kap. 24 §, 14 kap. 11 §, 15 kap. 30 §, 16 kap. 42 §,
17 kap. 16 § och 18 kap. 27 §) och att skolplikten fullgörs (7 kap. 21 §).
Skolkommissionen bedömde att ändringen av rekvisitet för när statliga åtgärder för rättelse kan tillämpas har förutsättningar att skapa mer likvärdig
tillämpning av sanktioner inom tillsynen mellan kommunala och enskilda
huvudmän. Skulle inte förslagen leda till ett tillfredsställande resultat bör
dock, enligt Skolkommissionen, mer ingripande förändringar utredas vidare.
Det förekommer att skolor har fått bedrivas under lång tid trots konstaterade
allvarliga brister

Ett godkännande av en enskild huvudman för en fristående skola får återkallas om det kan befaras att det på nytt kommer att uppstå sådana missförhållanden som utgör grund för återkallelse (26 kap. 15 § skollagen). Det har
dock förekommit att en huvudman, trots återkommande förelägganden från
Skolinspektionen om brister vid en skolenhet, fortsätter att bedriva verksamheten vid skolenheten. En anledning är att när Skolinspektionen följt upp ett
föreläggande om att åtgärda en brist så har bristen vid uppföljningstillfället
varit åtgärdad, och att det, när det återigen uppdagas att det finns allvarliga
missförhållanden i verksamheten, har det varit frågan om andra brister än
vad som tidigare varit fallet. Skolinspektionen har därmed inte återkallat
tillståndet.
På samma sätt har det förekommit att huvudmän för kommunala skolor,
trots att olika brister uppmärksammats av Skolinspektionen under en längre
tid, kunnat driva verksamheten vidare utan att bli föremål för direkta ingripanden från myndigheten.
Sedan den 1 januari 2019 innebär de förtydligade bestämmelserna om prövningen av enskilda som huvudmän inom skolväsendet (2 kap. 5 och 5 a §§
skollagen) att för att tillstånd ska kunna ges krävs bl.a. att företrädarna för
huvudmannen är lämpliga för uppgiften. Av förarbetena till lagändringen
framgår att det då är fråga om att beakta viljan och förmågan att fullgöra
skyldigheterna mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse (prop. 2017/18:158 s. 49 f.). Av propositionen
framgår att om ansvarig tillsynsmyndighet i sin tillsyn funnit allvarliga brister
i verksamheten, kan det också påverka bedömningen av företrädarnas lämplighet. De förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett godkännande ska
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kunna ges, ska också vara uppfyllda fortvarigt under verksamhetens bedrivande (26 kap. 14 § skollagen).
Den nya regleringen bör enligt regeringens uppfattning ha ökat möjligheterna för Skolinspektionen att kunna återta ett godkännande eller vidta statliga
åtgärder för rättelse. För att säkra alla elevers rätt till en utbildning av hög
kvalitet finns det dock skäl att utreda hur de nu gällande bestämmelserna
ytterligare kan skärpas för att säkerställa att verksamheter med undermålig
kvalitet där bristerna är allvarliga inte kan drivas vidare, om allvarliga brister
återkommande uppmärksammats av Skolinspektionen.
Uppdraget

En utredare ska biträda Utbildningsdepartementet med att lämna förslag
som innebär att Statens skolinspektions möjlighet att stänga skolor med
stora och återkommande brister, såväl fristående som kommunala, ska öka.
Enligt nuvarande bestämmelser kan Skolinspektionen besluta om återkallelse
av tillstånd alternativt statliga åtgärder för rättelse bl.a. om ett föreläggande
inte har följts samt om missförhållandet är allvarligt. I uppdraget ligger att
utredaren ska överväga hur Skolinspektionen snabbare än i dag ska kunna
återkalla ett tillstånd för en enskild huvudman för en fristående skola, alternativt besluta om statliga åtgärder för rättelser avseende en kommunal skola,
i det fall skolan återkommande uppvisar brister i verksamheten som är allvarliga. Nödvändiga författningsförslag ska lämnas.
En utgångspunkt ska vara att principen om likvärdiga villkor mellan
kommunala och enskilda huvudmän ska gälla. Utredaren ska dock i sitt
arbete beakta de grundläggande skillnader i roller och ansvar som finns
mellan kommuner och enskilda skolhuvudmän. Av 14 kap. 3 § regeringsformen framgår att en inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte bör
gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Utredaren ska därför redovisa de överväganden som gjorts och
hur eventuella inskränkningar i den kommunala självstyrelsen som utredarens förslag kan innebära är motiverade.
Utredaren ska bl.a. redogöra för ekonomiska och praktiska konsekvenser av
sina förslag. Förslagens konsekvenser ska redovisas med tillämpning av 14–
15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474) som bl.a. hänvisar till 7 § förord-
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ning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Utredaren ska
även belysa konsekvenser för elever.
Utredaren ska inhämta synpunkter från Statens skolinspektion, Sveriges
Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors
riksförbund och andra för uppdraget relevanta aktörer.
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GVN 2020/21
26 oktober 2020

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport. Anmälningar om kränkande behandling, 2020:2
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

En rektor som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
huvudmannen, enligt Skollagen (2010:800, kap 6 § 10). Huvudmannen är vidare
skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och
i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.
Samlad rapportering sker till nämnden, två gånger per år, terminsvis.
Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott, som tar emot rapporterna
om anmälningar om kränkande behandling, ges vid varje sammanträde en rapport
om de anmälningar som kommit in till huvudmannen.
Ansvaret för uppföljning finns hos avdelningen för stöd och utveckling som svarar
för uppföljningen med berörd rektor.
Rektor lämnar in uppföljning genom att besvara nedanstående frågor:





Har kränkningarna upphört?
Om ja, har uppföljning gjorts?
Kan ärendet avslutas efter uppföljningen?
Om nej, vilka åtgärder har det föranlett?

Bedömning

Under andra delåret har tre (3) anmälningar om kränkande behandling/trakasserier
inkommit till huvudman under innevarande tidsperiod. Det handlar om elev som
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blivit kränkt av lärare under lektion, ärendet är utrett och avslutat. En elev har blivit
hotad genom snapshot av annan elev vid skolan, ärendet är polisanmält och
kontaktförbud upprättat av åklagare. Det tredje gäller en elev som blivit hotad av
andra elever och åtgärder vidtogs omgående.
Dessa anmälda ärenden ska följas upp med rektor för att säkerställa att de är
avslutade.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats:
Förvaltningen bedömer att ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta
beslut med anledning av barn- och elevperspektivet, jämställdhetsperspektivet,
landsbygdsperspektivet eller det ekonomiska perspektivet.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
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Tjänsteskrivelse

GVN 2020/22
26 oktober 2020

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport. Klagomålshantering, 2020
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns

Sammanfattning

I skollagen 4 kap. 7 och 8 §§ står att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta
emot och utreda klagomål. Huvudman ska även vidta åtgärder om det framkommer
att det finns brister i verksamheten. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
rapporterar terminsvis till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden när det gäller
synpunkter, klagomål och beröm. Under höstterminen har det till dags dato
inkommit två (2) synpunkter. Totalt under 2020 har det hittills inkommit tio
synpunktsärenden.
Ärendebeskrivning

Båda synpunkterna inkom inför läsårsstart och gällde senareläggning av skoldagens
början.
Bedömning

Alla ärenden har omhändertagits, följts upp och besvarats av ansvarig rektor.

Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats:
Förvaltningen bedömer att ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta
beslut med anledning av barn- och elevperspektivet, jämställdhetsperspektivet,
landsbygdsperspektivet eller det ekonomiska perspektivet.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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GVN 2020/23
26 oktober 2020

Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport. Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet (BEO), 2020:2
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen rapporterar regelbundet Region Gotlands
elevärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BeO). Ärendena
rapporteras till nämnden två gånger per år, halvårsvis, och avser händelser under den
aktuella perioden dvs inkomna och öppna ärenden samt beslut i ärendet. Har beslut
om föreläggande fattats, rapporteras även uppföljning av detta beslut.
Ärendebeskrivning

Årets andra rapport redovisar inga inkommande anmälningsärenden.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/211
11 november 2020

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Studietimmar för nämndens ledamöter och ersättare
2021–2022
Förslag till beslut


Nämndens ledamöter och ersättare har rätt till arvode för 16 studietimmar per år.

Sammanfattning

På nämndens sammanträde den 21 oktober föreslog Aino Friberg Hansson (S) att
nämndens ledamöter och ersättare ska ha rätt till arvode för studiebesök i
verksamheterna.
Förslaget är att samtliga ledamöter och ersättare har totalt 16 timmar per år till sitt
förfogande. Det innefattar alla aktiviteter där ledamöter och ersättare önskar
ersättning.
Studiebesöken ska vara samordnade med flera ledamöter/ersättare och det ska alltid
ske i samråd med verksamhetschefen innan besöket. Ledamöter och ersättare ansvara
själva för att rapportera sina timmar till nämndsekreterare samt att studietimmarna
inte överstiger 16 timmar per år. Dessa 16 timmar innefattar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Andreas Unger
Ordförande
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Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Hållbara Gotland. Kompetenta Gotland.
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Sammanfattning

Hållbara Gotland var ett nationellt uppdrag där 100 miljoner kronor avsattes för att
genomföra insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling på Gotland.
Uppdraget var en följd av beslutet att skydda områden av riksintresse för naturvård
på norra Gotland, ett beslut som innebar en begränsning i möjligheterna att fortsätta
bryta kalk inom området.
Uppdraget pågick under 2016–2019 (förlängdes till 2020) och genomfördes i
samarbete mellan Tillväxtverket och Region Gotland. Syftet var att stärka
näringslivets utvecklingsförutsättningar och långsiktigt bidra till ökad sysselsättning
på ön.
Projektet Kompetenta Gotland

Bakgrunden till detta projekt tar utgångspunkt i två huvudspår:



Utbildningsnivån på Gotland är lägre än i riket.
Arbetsgivare uppger brist på rätt kompetens som ett av de största hindren för tillväxt.

Projektet Kompetenta Gotland syftade till att möta tre övergripande utmaningar. Att
höja utbildningsnivån på Gotland, att öka tillgången till kompetens utifrån
arbetsgivares behov, samt att skapa långsiktigt hållbara strukturer som förändrar
arbetssätt och minskar glappet mellan skola och arbetsliv.
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Tjänsteskrivelse
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Verksamheten efter projekttiden kan beskrivas av nedanstående fyra
aktivitetsrubriker:
Skola och arbetsliv

Hela skolans ansvar för studie- och yrkesvägledning genomsyrar undervisningen på
skolans alla stadier. Både arbetsgivare och skola tar aktivt och gemensamt ansvar för
kopplingen mellan skola och arbetsliv.
Yrkeshögskola

Utifrån ett tydligt uppdrag bedrivs yrkeshögskoleutbildning utifrån tydliggjord
struktur och modell. Yrkeshögskola planeras och bedrivs både i egen regi och i
samverkan med arbetsgivare och andra utbildningsanordnare.
College

Utbildning i Teknik samt Vård och omsorg bedrivs i form av college i nära samarbete
med branscherna.
Forskning

Samarbetet med Uppsala universitet är kontinuerligt och självklart och fungerar som
drivkraft för utvecklingsarbetet.
Långsiktiga effekter av projektets arbete och de resultat som projektet skapat är
bland annat att arbetsgivare i ökad utsträckning hittar rätt kompetens, att en struktur
för ett nära, ömsesidigt och långsiktigt samarbete mellan skola och arbetsgivare är
tillskapad, samt att elever har ökade möjligheter att göra väl underbyggda val.
Beslutsunderlag
Slutrapport. Kompetenta Gotland

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Slutrapport
Projektnamn

Ärende-ID

Kompetenta Gotland

00200229

Stödmottagare
Region Gotland

Organisationsnumme
r
212000-0803

Datum för slutrapport

Beslutad projekttid

2020-10-31

2017-06-01 – 202010-31

Slutrapporten bifogas i Min ansökan när du skickar in din ansökan om slututbetalning.
Rapporten ska skickas in enligt datum i beslut om stöd. Rapporten ska beskriva hur projektet
har genomförts under hela projektperioden. Aktiviteterna ska dock beskrivas utifrån aktuell
period. Utfall och eventuella avvikelser ska kommenteras tillsammans med en redogörelse
av vilka åtgärder som har vidtagits.
Tillsammans med slutrapporten ska en ekonomisk slutredovisning lämnas för projektet. Du
skickar slutrapporten via tjänsten Min ansökan tillsammans med Ansökan om utbetalning
inklusive huvudbok med resultatrapport för aktuell slutredovisningsperiod.
Slututbetalning sker efter Tillväxtverkets godkännande av slutredovisningen och
slutrapporten.
Mer detaljerade krav på innehållet i slutrapporten kan förekomma inom olika program och
framgår då i beslutet.
Sammanfatta det slutliga resultatet av projektet i förhållande till ursprunglig plan
Beskriv projektets slutliga resultat i jämförelse med ursprunglig plan.
Projektet Kompetenta Gotland syftar till att möta tre övergripande utmaningar. Att höja
utbildningsnivån på Gotland, att öka tillgången till kompetens utifrån arbetsgivares behov, samt
att skapa långsiktigt hållbara strukturer som förändrar arbetssätt och minskar glappet mellan skola
och arbetsliv.
Verksamheten efter projekttiden kan beskrivas av nedanstående fyra aktivitetsrubriker:
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Skola och arbetsliv: Hela skolans ansvar för studie- och yrkesvägledning genomsyrar
undervisningen på skolans alla stadier. Både arbetsgivare och skola tar aktivt och gemensamt
ansvar för kopplingen mellan skola och arbetsliv.
Yrkeshögskola: Utifrån ett tydligt uppdrag bedrivs yrkeshögskoleutbildning utifrån tydliggjord
struktur och modell. Yrkeshögskola planeras och bedrivs både i egen regi och i samverkan med
arbetsgivare och andra utbildningsanordnare.
College: Utbildning i Teknik och Vård- och omsorg bedrivs i form av college i nära samarbete med
branscherna.
Forskning: Samarbetet med Uppsala universitet är kontinuerlig och självklar och fungerar som
drivkraft för utvecklingsarbetet.
Långsiktiga effekter av projektets arbete och de resultat som projektet skapar är bland annat att
arbetsgivare hittar i ökad utsträckning rätt kompetens, att en struktur för ett nära, ömsesidigt och
långsiktigt samarbete mellan skola och arbetsgivare är tillskapad, samt att elever har ökade
möjligheter för att göra väl underbyggda val.
Frågorna som bör besvaras är hur väl Kompetenta Gotlands resultat möter utmaningarna
beskrivna ovan, om de verksamheter som projektet skulle tillskapa är etablerade och i drift, samt
om projektets arbete kan leda fram till de effekter som eftersökts. Svaret på dessa frågor är både
ja och nej, och beror av vilket perspektiv vi betraktar projektet ur.
Något som genomsyrat alla projektets aktiviteter är att samverkan och samhandling mellan skola
och arbetsliv är stärkt utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Bryter vi ner detta på enskild
aktivitetsnivå så ser vi att projektet lyckats både bra och mindre bra.
Aktiviteten Skola och arbetsliv har jobbat mycket med att förankra och säkerställa nyttjandet av
Arbetsplanen för studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar inom Region Gotlands
skolor. Utöver detta så har aktiviteten verkat för att utbilda samtlig skolpersonal på Gotland i
frågor som även de rör studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Slutligen har
aktiviteten försökt bygga strukturer som inkluderar en kommunikation och stärkt samverkan
mellan just skola och arbetsliv.
Uppfyllandegraden av resultaten inom aktiviteten är av blandad karaktär. Aktiviteten har lyckats
väl när det gäller att utbilda personal inom skola. Faktum är att samtliga pedagoger, skolledare,
personal på fritidshemmen och elevhälsopersonal, i samtliga utbildningsformer och på alla nivåer,
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har haft möjlighet att delta i utbildning som rör vägledning. Detta måste ses som en ytterst lyckad
insats.
Gällande implementering av den nämnda arbetsplanen så har projektet inte lyckats lika väl.
Följeforskarens resultat visar att arbetsplanen inte är så väl förankrad i skolornas verksamhet och
planering. Den är fortfarande inte något levande och vägledande dokument. Trots att planen
uttrycker och beskriver att vägledning är hela skolans (studie- och yrkesvägledare, pedagoger och
rektorer) ansvar så hamnar utförande fortfarande ofta på vägledarens bord. Arbetsplanen har
inkluderats i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens (UAF) verksamhetsplan. Dock finns inget sätt
att mäta kvalitén i det arbete som görs ute i skolorna i förhållande till arbetsplanen. Inte heller har
UAF velat sätta en bestämmande struktur kring användandet av planen. Istället har UAF menat att
detta ska växa fram organiskt och från intresse och motivation.
Gällande att bygga strukturer kring stärkt samverkan och kommunikation mellan skola och
arbetsliv så har inte heller här projektet uppnått önskat resultat. Olika förslag på strukturer har
givits och planerats för. Dock tycks mottagarkapaciteten för arbetet hos såväl
utbildningsanordnare som arbetsgivare vara relativt låg. Det har inte under projektets gång funnits
ett starkt intresse att göra stora förändringar i redan etablerade strukturer.
Det finns såklart exempel på där samverkan mellan skola och arbetsliv fungerar relativt väl. För att
nämna några så finns t.ex. de lagstadgade programråden på gymnasiets yrkesutbildningar.
Teknikcollege Gotland är också ett bra exempel. Slutligen bör även Vuxenutbildningen Gotland och
Yrkeshögskolan Gotland nämnas i dessa sammanhang. Alla de ovan nämnda exemplen är tagna
från utbildningar som rör unga vuxna eller vuxna. Idag finns inget systematiserat samverkans- och
samhandlingsarbete för skola och arbetsliv för grundskolan eller förskolan. Inom dessa
utbildningsformer sker naturligtvis ett visst arbete i den riktning projektet ämnat verka för. Dock
drivs det som oftast av enskilda eldsjälar hos enskilda skolor och företag. Arbetet vilar också som
oftast på personliga kontakter. Allt arbete bör betraktas som bra, men detta upplägg kan inte
klassas som en långsiktig och hållbar struktur för samverkan mellan skola och arbetsliv.
Det är svårt att veta vilken effekt arbetet inom aktiviteten Skola och arbetsliv gett. Kanske är det
för tidigt att mäta denna. Dock slår följeforskaren fast att det finns en överhängande risk att saker
”faller tillbaka igen” efter projekttidens slut. Projektet har gett UAF flertalet förslag på hur arbetet
med skola och arbetsliv kan stärkas framgent. Förslag som givits är t.ex. en mer långsiktig
finansiering av en verksamhetsutvecklare eller skola-arbetslivssamordnare och etablering av
lokala SYV-råd. UAF har till dags datum ännu inte skapat förutsättningar för strukturer som dessa.
Följeforskaren skriver i sin rapport: ”Det är viktigt att tillvarata det organisatoriska lärande som
skett och sker inom Kompetenta Gotland. Insikten att det behövs ett annat ägande av frågorna och
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en ny och mer ändamålsenlig organisering har kommit utifrån ett lärande i projektet. Som
projektägare har man ett ansvar att tillvarata detta lärande och ta ansvar för nödvändiga
förändringar.”.
Skola-arbetsliv handlar också om PRAO, studiebesök, temadagar och annat som innebär
interaktion mellan skola och omgivande samhälle. Hittills har de privata företagen varit duktigare
än Region Gotland på att ställa upp med praoplatser. Inom Region Gotland finns många tänkbara
verksamheter som skulle kunna vara värdar för PRAO. Många förvaltningar och deras ingående
tjänstepersoner har dock uttryckt att den höga arbetsbelastningen innebär att det har varit svårt
att ta emot PRAO-elever.
I och med verksamhetsledarens, med ansvar för denna delaktivitet, goda arbete så har nu
regionstyrelseförvaltningen bestämt att Region Gotland ska föregå med gott exempel. Idag tar
samtliga förvaltningar inom Region Gotland emot minst en, och oftast flera, elever på PRAO. En
viktig lösning som möjliggjort detta är att förvaltningarna ges möjligenheten att ta emot så kallad
grupp-PRAO. Detta innebär att en mindre grupp elever tas emot på en förvaltning och får där under
en vecka besöka flera olika enheter inom just denna förvaltning. Eleverna har en handledare som
sköter det logistiska, så som att bl.a. träffa dem på morgonen och förse dem med material. Denna
typ av PRAO kommer kunna stå som modell för andra större organisationer.
Aktiviteten Yrkeshögskola har mött de beskrivna utmaningarna väl. Yrkeshögskoleutbildning i sin
natur måste öka tillgången till kompetens utifrån arbetsgivares behov. Utbildning inom
yrkeshögskola är ett ytterst viktigt verktyg för att skapa långsiktigt hållbara strukturer som
förändrar arbetssätt och minskar glappet mellan skola och arbetsliv. De insatser som gjorts inom
aktiviteten under projektets gång kommer också att leda till en höjd utbildningsnivå på Gotland.
Inom aktiviteten har en tydliggjord struktur och modell för yrkeshögskoleutbildning på Gotland
tagits fram. Verksamhetsledaren har inventerat möjligheter att starta nya
yrkeshögskoleutbildningar i Region Gotlands regi. Utöver det har även VL etablerat kontakt med
andra YH-utbildningsanordnare på både ön och fastlandet för att stärka samverkan och
samhandling, med förhoppningen om att fler utbildningar ska kunna erbjudas presumtiva elever
på Gotland.
Ett viktigt resultat inom aktiviteten är att Yrkeshögskolan Gotland nu kan agera ”satellit” till andra
utbildningsanordnare. Detta innebär att de studerande söker en yrkeshögskoleutbildning som är
förlagd på annan plats än Gotland, men att de studerar digitalt eller på plats på Vuxenutbildningen
Gotland. Eleverna kommer också att kunna erbjudas praktikplatser (Lärande I Arbete (LIA)) på
gotländska arbetsgivare, trots att det i realiteten inte studerar ”på” Gotland. Detta kommer
förhoppningsvis säkerställa att deras kompetens stannar på ön efter avslutad utbildning. Något
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som så klart är bra för både studenter och företag.
Yrkeshögskoleutbildning har efter projektet en mycket tydligare roll i allt det erbjudna
utbildningsutbudet. Det är tydligt att både arbetsgivare och studenter ser en stor möjlighet med
Yrkeshögskola, dock av olika skäl. Arbetsgivaren har fått upp ögonen för hur snabbt de kan få
tillgång till god matchad kompetens av hög kvalitet. De studerande ser möjligheten att ändra riktigt
på sin yrkeskarriär och eventuellt gå mot en ny bransch där de vet att deras kompetens är
eftertraktad och där de tjänar bra.
Aktiviteten College hade ett grunduppdrag om att inventera möjligheten att starta upp ett
Teknikcollege respektive Vård- och omsorgscollege (VOC) på Gotland. Fanns möjligheten skulle
även aktiviteten projektera för uppstart.
För båda collegevarianterna innebar detta ett gediget förankringsarbete och framtagning av
beslutsmaterial. Förankringsarbetet handlade om att träffa intressenter, primärt arbetsgivare och
utbildningsanordnare. En stor del av detta arbete handlade om att inventera engagemang hos
intressenterna, samt undersöka hur väl det utbud som utbildningsanordnarna erbjuder matchar
med det kompetensbehov som arbetsgivaren har.
För de båda collegevarianterna så har ett beslutsmaterial presenterats för styrgruppen (se bilaga
3 Beslutsunderlag Teknikcollege Gotland samt bilaga 5 Beslutsunderlag VO-college). Styrgruppen
valde att gå vidare med Teknikcollege Gotland (TCG). Beslut om att etablera TCG togs av
regionfullmäktige Gotland i oktober 2018. Efter samråd med nämndordförande för hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden samt förvaltningsdirektörerna på hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen valde styrgruppen att inte gå vidare med etablering
av ett VOC. Konceptet upplevdes inte involvera samtliga eftersökta kompetenser och kostnaden
upplevdes vara för hög.
Efter beslut om uppstart av TCG tog ett etableringsarbete vid. En stor del av detta handlade om
att, utifrån en given ram med ingående kriterier, inventera och beskriva möjligheter och eventuella
hinder. Exempel på kriterier som skulle undersökas var samverkan och samhandling mellan
utbildningsanordnare och arbetsgivare och lärmiljö hos de samma. Allt arbete mynnade ut i en
ansökan om att få etablera TCG, denna sedan sändes till riksorganisationen Teknikcollege Sverige.
Riksorganisationen Teknikcollege Sverige tog i maj 2019 beslut om att godkänna ansökan. TCG har
varit i full drift sedan hösten 2019.
TCG är ett ytterst bra exempel på ett långsiktigt och hållbart kompetensförsörjningskoncept som
inkluderar en väl fungerande samverkan och samhandling mellan arbetsgivare och
utbildningsanordnare. Inom konceptet ska en heltidstjänst för en så kallad processledare
finansieras. På TCG har man valt att dela upp denna heltidstjänst i fem deltidstjänster. Idag arbetar
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personal på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen som processledare. Knutet till
grundskolan finns även Gotlands Science Center. Vidare samverkar idag ca 60 privata och offentliga
arbetsgivare med TCG.
Valet av ovanstående struktur ger helt nya möjligheter att samverka och samhandla mellan och
skolformer och på flera olika utbildningsnivåer, samt med arbetsgivare, inom området ”Teknik”.
Detta ger en god delhetslösning på kompetensförsörjningsproblematiken inom branschområdet
Teknik. Deltagarna i TCG kan tillsammans verka för att attrahera unga tjejer och killar till
utbildningar inom teknik. Arbetsgivarna kan ge stöd till utbildningsanordnarna i form av t.ex.
kunskap om kompetensbehov, praktikplatser (PRAO, APL och LIA), samt nyttjande av maskiner och
materiel.
Collegekonceptet börjar även få fäste på utbildningar inom andra branschområden. Förhoppnings
kan TCG stå som modell för en god samverkan och samhandling mellan skola och arbetsliv.
Aktiviteten Forskning kom att förändras under projektets gång. I den utformning som återfinns i
projektdirektivet så är samarbetet med Uppsala universitet kontinuerlig och självklart och fungerar
som drivkraft för utvecklingsarbetet. Just rörande följeforskning blev så inte fallet. Uppsala
universitet inkom inte med ett prospekt i den upphandling som gjordes. Sålunda kunde de inte
heller genomföra uppdraget.
Trots detta så har Uppsala universitet i stor utsträckning involverats i projektet. Aktiviteten
Yrkeshögskola har samverkat med Uppsala universitet för att höja nivån på en eller flera
utbildningar. Utöver detta så har TCG en representant från Uppsala universitet med i sin regionala
styrgrupp.
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Beskriv genomförda och pågående aktiviteter under perioden
Använd tabellen nedan för att beskriva aktiviteterna under perioden. Ange periodens kostnad för aktiviteten samt vilket/vilka kostnadsslag som
använts. Kommentera eventuella avvikelser från beslutad budget.
Aktivitet
Periodens kostnad Kommentera status i genomförandet och eventuella avvikelser från beslutad budget
för aktiviteten
Skola och arbetsliv (SSA) Personal: 3 310 846 Personal:
Den stora kostnadsposten för SSA har varit personal. Totalt 2,4 heltidstjänster, och ca 440h
kr
Köp av tjänst:
timanställning, har avlönats av projektet under de tre år som verksamheten varit i gång.
1 847 247 kr
1,4 av dessa heltidstjänster har varit projektmedlemmar som varit ansvariga för aktiviteterna Skola
Resor: 253 202
och arbetsliv (100 %) samt Skola och arbetsliv - Prao-verksamhet (40 %).
1,0 heltidstjänster har varit fördelad på 10 stycken 10 %-iga tjänster. Dessa ”tioprocentare” har varit
pedagoger på flera olika gotländska grundskolor och på Wisbygymnasiet som nyttjats som stöd i
implementeringsarbetet av projektets resultat. Den har synnerligen varit ett stöd när det gäller att
förankra ”Den röda tråden” i både grundskola och gymnasium.
I projektets beslutade budget återfanns en post om 100 000 kr under kostnadsslaget Köp av tjänst
som gällde framtagandet av ett digitalt verktyg som ska mäta elevers uppfattning om studier/arbete.
Dessa pengar har sedan omfördelats till kostnadsslaget Personal. Istället för att upphandla en konsult
som gjorde detta anställdes tre studenter från Uppsala universitets speldesign-program. De gavs ett
utrymme om ca 440 arbetstimmar för att ta fram detta digitala verktyg.
Köp av tjänst:
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Majoriteten av kostnader inom kostnadsslaget kan relateras till utbildning av pedagoger, skolledare,
studie- och yrkesvägledare, ungdomsledare, elevhälsa samt förvaltningspersonal. Under projektets
gång har samtliga i målgruppen erhållit kompetensutvecklande insatser. Ungefär 1500 personer har
fått fortbildning och materiel. Fortbildningsinsatserna har oftast handlat om större
föreläsningstillfällen. Materielet har kommit i form av till exempel litteratur, brädspel och andra
vägledningsverktyg.

Yrkeshögskola

Personal: 568 400
kr
Köp av tjänst:
53 000 kr
Resor: 30 000

Resor:
En framgångsfaktor som projektet möjliggjort är att många individer, medlemmar som direkt arbetat
med projektet, men också pedagoger, rektorer och vägledare som inte jobba direkt i projektet, har
haft möjlighet att resa på projektets bekostnad. Dessa resor har handlat om att kunna medverka på
fortbildningar och omvärldsbevakning. Men det har också handlat lika mycket om att knyta personliga
kontakter som kan finnas som bollplank och stöd även efter projektets slut.
I projektets beslutade budget fanns 204 000 kr avsatta för resor. När projektet nu slutredovisas har
en summa om totalt 373 202 kr gått till att resa. Som det beskrivs ovan så har denna extra kostnad
varit ytterst välinvesterade pengar som kommer ge bäring på projektets resultat långt in i framtiden.
Personal:
Yrkeshögskola i Region Gotlands regi ligger idag organiserad under Vuxenutbildningen Gotland. Idag
är en person heltidsanställd för att sköta arbetet med Yrkeshögskolan inom Region Gotland. Den
personen har haft en avvikande kontering om 40 % mot Kompetenta Gotland.
Köp av tjänst:
I projektets beslutade budget fanns 153 000 kr avsatta för köp av tjänst. En stor del av dessa medel
har inte nyttjats inom ramen för yrkeshögskoleaktiviteten. Istället har projektmedlemmen kunnat
genomföra aktiviteter inom ramen för sitt ordinarie uppdrag. Majoriteten av de kostnader som ändå
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finns har handlat om inköp av litteratur och genomförande av en konferens.

College

Personal: 710 500
kr
Köp av tjänst:
236 000 kr
Resor: 90 000 kr

Resor:
Inte heller har den totala beslutade budgeten för resor inom aktiviteten nyttjats. Delar av detta kan
hänvisas till Coronapandemin.
Personal:
Totalt 0,6 (0,5 + 0,1) heltidstjänster har arbetet med att etablera college-verksamhet på Gotland.
Mycket av arbetet har handlat om förankringsarbete och omvärldsbevakning. Arbetet har resulterat
i att Gotland idag har ett etablerat Teknikcollege. Arbetet med Teknikcollege har också kommit att
ligga till grund för likande strukturer inom andra näringar. Arbetet med etablering av Vård- och
omsorgscollege mynnade ut i att styrgruppen valde att inte gå vidare med en certifiering. Detta
utifrån collegeverksamhetens utformning och att intressenterna vid beslutets fattande inte såg ett
behov av en sådan organisation. Coronakrisen har på ett nytt sätt belyst vikten av nära samordnande
strukturer, och arbetet som utförts inom Kompetenta Gotland kan ligga till grund för en liknande
framtida verksamhet.
Köp av tjänst:
Den totala beslutade budgeten har nyttjats. Den större delen av kostnaderna kan relateras till
konferenser, deltagande på seminarium och nationella möten. Arbetet har handlat mycket om
förankring och Kompetenta Gotland har möjliggjort att denna förankring har kunnat ske på ett
passande sätt.
Resor:
Projektmedlemmarna har rest mycket för att delta på olika nationella möten kring college. Utöver
det har även intressenter och delar Kompetenta Gotlands styrgrupp haft möjligheten att besöka
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Följeforskning

Köp av tjänst 327
705 kr

Projektledare

Personal: 933 800
kr
Köp av tjänst:
10 000 kr

etablerade collegeverksamheter på fastlandet. Det har varit mycket nyttigt i ett förankringsarbete!
I den beslutade budgeten fanns 500 000 kr avsatta för denna aktivitet. Ungefär 66 % av denna budget
har använts. I och med coronakrisen så har stora delar av projektet stått still. Inte heller planerades
några nya händelser av dignitet till ”efter” coronakrisen. Projektet valde då att avsluta
följeforskningen något tidigare.
Personal:
Projektledaren har haft ansvar för ekonomi, viss arbetsledning, rapportering och stöd i de olika
delaktiviteterna.
Köp av tjänst:
I dessa kostnader ligger telefon och telefoni för projektledaren.
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Rapportera utfall av indikatorer
Om indikatorer finns med i beslut om stöd så ska dessa följas upp i tabellen nedan.
Indikator

Ackumulerat
utfall
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv
Utvecklad och
2,5/3
systematiserad
form för samverkan
mellan skola och
arbetsliv är
tillskapad.

Kommentera ackumulerat utfall utifrån uppsatt målvärde

Aktivitet 1: Skola och arbetsliv
Ingen systematik finns i dagsläget. Flera skolor har dock samarbetat kring olika näringslivskontakter och
samplanerat en temadag om yrken, som en slags ”mall” för hur en dag kan genomföras.
I besöket av Varbergs kommun med uppvisande av sitt arbete Samverkan mellan skola och arbetsliv på riktigt
(SKAL) fick flera i styrgruppen och även näringslivet att se att det GÅR att utveckla ett systematiserat samarbete,
men att detta skulle behöva vara ett helt eget treårigt projekt och att ett beslut krävs för att få alla skolor
delaktiga. Mycket görs, men på frivillig basis med vissa engagerade pedagoger och näringsidkare.
Aktivitet 2: Yrkeshögskola
I en föränderlig värld efterfrågas ofta snabba utbildningslösningar för att matcha arbetsgivarens behov av
kompetens. Yrkeshögskola är spjutspetsen i en sådan omställning. I sin natur är Yrkeshögskola en
systematiserad form för samverkan mellan skola och arbetsliv. Att verka för en stärkt yrkeshögskoleutbildning
på Gotland var en av projektets viktigaste aktiviteter. Genom att stärka medvetenheten kring yrkeshögskola hos
olika aktörer och därigenom stärka dess roll så anses indikatorn vara uppfylld.
Aktivitet 3: Collegeverksamhet
Collegeverksamhet kräver samverkan mellan skola och arbetsliv. Genom etablering av Teknikcollege Gotland,
med dess ingående styrgrupper, kan vi anse att arbetet har bidragit till uppfyllandet av indikatorn.
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Modell för
0/1
kompetens- och
metodutveckling
utifrån Arbetsplan
för studie- och
yrkesvägledning i
Region Gotlands är
dokumenterad och
implementerad.
Arbetsplan för SYV i 1/1
Region Gotlands
skolor omfattar
också förskolan.
Arbetsplan
0,5/1
förankrad i
ordinarie
utvecklings/kvalitet
sarbete.

Modell/stöd för
systematiserade
och breddande
studiebesök och
"jobbskuggningar"

0,75/1

Modell för kompetens- och metodutveckling utifrån Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region
Gotlands är inte dokumenterad och implementerad.

Förskolan är numera en del av Region Gotlands arbetsplan för studie- och yrkesvägledning. En processgrupp
med projektet och två förste förskollärare startade arbetet och har sedan testkörts på förskolan i en
referensgrupp av pedagoger.
Vissa skolor har brutit ner arbetsplanen i temadagar och/eller att vissa moment ska in i ordinarie undervisning
i vissa ämnen. Långt ifrån alla skolor använder arbetsplanen. Några skolor har den som en slags checklista över
saker som ska bockas av under ett läsår. Andra skolor har tillskapat egna lokala planer, och slutligen finns det
skolor som inte har plan över huvud taget. Projektet har försökt få till stånd ett slags obligatorium att följa
planen eller åtminstone ha en egen plan för sin skola, men detta har inte kunnat genomföras. En vilja har funnits
hos högsta ledningen på utbildnings- och arbetsförvaltningen att implementering av planen ska ske organiskt
och utan ”tvång”.
Denna indikator har kommit att ändras lite med tiden. Indikatorn var inte helt genomtänkt från början. De
organisationer som var tänkta att jobba tillsammans med utgör en brokig grupp med olika behov. Projektet har
jobbat med saken individuellt per varje organisation.
Idag finns systematiserad samverkan kring breddande studiebesök och "jobbskuggningar" tillsammans med
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för både grund- och
gymnasieskola
tillsammans med
Tillväxt Gotland,
Uppsala universitet,
AF, SPG, RG
framtagen och i
drift.
Genomförd
3/3
kompetensutvecklin
g (SYV i vid
bemärkelse). till
pedagoger/SYV
samt utveckling av
nätverk.
Verktyg för att mäta 0,5/1
elevers kunskap om
skola och arbetsliv
framtaget.
Modell för PRAO
1/1
med inriktning mot
teknik och/eller
Region Gotlands
yrken framtagen.

Uppsala universitet och näringslivsorganisationerna.

Samtliga målgrupper (pedagoger i skolans alla stadier förskola-gymnasiet/KOMVUX, vägledare,
fritidspedagoger, ungdomsledare och elevhälsan) har fått kompetensutvecklande insatser. Ca 1500 personer
har fått fortbildning, material, litteratur och inlett viss samverkan mellan stadier.

Mätverktyget till största del färdigställd och dialog förs med kvalitetsavdelningen hur detta ska in i det ordinarie
kvalitetsarbetet.

Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
PRAO inom teknik kommer att tas om hand av Teknikcollege. Idag genomförs systematiserad prao på Region
Gotlands samtliga förvaltningar. Detta arbete kommer sedan ligga till grund för en varaktig modell för andra
organisationer.
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Effektiviserad
1/1
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
Samverka.nu är i drift. Arbete med att föra in APL och annan praktik är påbörjat. Detta kommer att vara ett
arbetsprocess kring
prao och
kontinuerligt arbete skilt från projektet.
studiebesök är
framtagen.
Utvecklad
1/1
Bokningssystem finns på plats och broschyrer, material mm är framtaget. Även två fasta tider för drop-in via
information och
telefon är etablerat. Tankar finns kring spridande av materialet på bl.a. sociala nätverk, öppna förskolor mm.
bokningssystem för
SYV för vuxna finns.
Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av yrkeshögskoleutbildning inom Region Gotland
En i samverkan
1/1
Arbetsmodell framtagen (se bilaga 1 Yrkeshögskolan Gotland och bilaga 2 Checklista Yrkeshögskolan) och är
framtagen
samverkad med berörd personal inom UAF.
arbetsmodell är för
YRKESHÖGSKOLAutbildningar finns
dokumenterad.
Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
Förutsättningar för 1,5/2
Från och med hösten 2019 finns Teknikcollege Gotland, vilket bör ses som en stor framgång för projektet
college är utredda
Kompetenta Gotland.
och eventuell
projektering
När det gäller etablering av Vård- och omsorgscollege på Gotland har en utredningsprocess skett, men med en
genomförd.
annan utgång än i fallet med Teknikcollege. I juni 2019 tog styrgruppen för Kompetenta Gotland dock beslutet
att inte gå vidare med en ansökan till VO-college.
Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
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Löpande dialog med 1/1
följeforskaren och
rapporter finns.

Löpande dialoger har skett. Följeforskaren har lämnat slutrapport (se bilaga 6 Slutrapport följeforskning
Kompetenta Gotland).
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Beskriv hur genomförda aktiviteter lett till önskat resultat på kort sikt (effekter på kort sikt).
Bedöm i tabellen nedan och utgå ifrån målen enligt beslut om stöd. Effekter på kort sikt kan
exempelvis vara att målgruppen förvärvat ny kunskap som ett resultat av att projektet genomfört
utbildningar.
Effekter på kort sikt

Har till
största
del
uppnå
tts

Bara Har Kommentar
vissa ej
delar uppn
har åtts
uppn
åtts

Aktivitet 1: Skola och arbetsliv
Insats gällande mål 1: Förbättrad dialog, ökad kunskap och utveckla samverkan mellan skola och
arbetsgivare.
Insats gällande mål 1:
Förbättrad
dialog,
ökad kunskap och
utveckla samverkan
mellan skola och
arbetsgivare.
Mål 1: Förändra
attityder
och
förhållningssätt.

☐

☒

☐ Aktivitet 1: Skola och arbetsliv
Målet att förändra attityder och förhållningssätt tar tid.
Det behövs också många olika slags möten kring
förväntningar, diskussioner kring våra förkunskaper om
varandras verksamheter och att kunna enas om
gemensamma mål för samverkan. Dialog och
samverkan har med hjälp av projektet startat och bör
kunna utvecklas mer över tid. Dock är de långt ifrån i
mål.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv – PRAO
Chefer och medarbetare inom Region Gotland och
företag inom teknikområdet har fått ökad kännedom
om PRAO.
Verksamheter och medarbetare inom Region Gotland
har genom att ta emot praoelever fått möjlighet att ta
del av ungdomarnas tankar och åsikter.
Ett intresse hos ungdomarna för att jobba inom Region
Gotland är väckt.
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Eleverna har fått ökad kunskap inför sitt gymnasieval.
Insats gällande mål 2, 3 och 4: Utifrån Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region Gotlands
skolor skapa modell för kompetens- och metodutveckling.
Mål
2:
tillskapad.

Modell

☐

☐

☒ Kompetensutvecklingsdagar för samtliga pedagoger
och rektorer har genomförts, material har delats ut och
arbetet en gemensam plattform/digital hemsida
påbörjats. Arbetet är dock långt ifrån klart och behöver
kontinuerligt följas upp och systematiseras för att
fortsätta ”leva”.

Mål 3: Arbetsplan för
SYV i Region Gotlands
skolor omfattar också
förskolan.

☒

☐

☐ Uppnåtts och behöver kontinuerligt följas upp.

Mål 4: Implementera
och utveckla SYV i
skolans alla stadier.

☐

☒

☐ Nästan alla skolor på Gotland har nu förkunskaper om
”SYV som hela skolans ansvar” och behöver utvecklas
vidare på varje skola. Men för att förstärka och förankra
detta arbete behöver mycket arbete fortfarande göras.
De resultat som Kompetenta Gotland uppnått behöver
landa och förankras i ordinarie verksamhet på många
olika plan. För detta arbete bär UAF ett stort ansvar.

Insats gällande mål 5: Ta fram verktyg för att över tid mäta elevers kunskap om studier och arbete.
Mål 5: Följa elevers
kunskapsutveckling.

☐

☒

☐ Mätverktyget finns i form av en digital app som ska
färdigställas av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
efter projektets slut. Kvalitetsavdelningen ser potential
att få in frågor i den årliga enkäten och appen bör kunna
utvecklas
inom
ramen
för
regionens
digitaliseringssatsning som sker framöver.

Insats gällande mål 6: I samverkan mellan Tillväxt Gotland, Uppsala universitet,
Arbetsförmedlingen, Science Park Gotland samt Region Gotland utveckla modell/stöd för
systematiserade och breddande studiebesök och "jobbskuggningar" för både grund- och
gymnasieskola.
Mål 6: Bättre koppling
mellan arbete och
studier.

☐

☒

☐ Genom fortbildningsdagar och dialogforum har flera
pedagoger och rektorer inom grund- och
gymnasieskolan skapat nätverk och fått in flera
systematiserade studiebesök i olika ämnen.
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Insats rörande mål 7: Utveckla praomodell med inriktning mot teknik och/eller Region Gotlands
yrken.
Mål 7: Bättre koppling
mellan arbete och
studier.

☒

☐

☐ Det har tillkommit fler praoplatser inom Region Gotland
och då främst inom stab och administration.
Även inom teknikområdet har det tillkommit fler
praoplatser.

Insats gällande mål 8: Utveckla samverkan.nu, effektivisera kommunikationen kring prao och
studiebesök.
Mål 8: Bättre koppling
mellan arbete och
studier.

☒

☐

☐ Kommunikation och information har förenklats då
mycket går att göra i den webbaserade
bokningsplattformen.
Eleven kan läsa om valbara praoplatser.
Det digitala praktikkortet kan ses av studie- och
yrkesvägledare, lärare, elev och arbetsgivare.

Insats gällande mål 9: Tillgängliggöra SYV för vuxna för effektivare matchning på
arbetsmarknaden.
Mål 9: SYV för vuxna
är mer tillgänglig.

☒

☐

☐ Fungerande och väl utvecklat bokningssystem finns på
Vuxenutbildningen, där individer kan boka både
telefonmöten och fysiska möten. Även två fasta tider i
veckan för drop-in via telefon finns nu.

Insats gällande mål 10: Säkerställa fortsatt utvecklingsarbete.
Mål 10: Långsiktig och
hållbar
utvecklingsplan
framtagen.

☐

☒

☐ Dialog förs inom förvaltningen hur projektets mot- och
framgångar ska tas tillvara och hur de skolaarbetslivskontakter och skola-arbetslivsaktiviteter som
genomförts ska fortsätta utvecklas. Arbetet behöver
stärkas upp och förankras väl. För detta bär UAF ansvar.

Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av
yrkeshögskoleutbildning inom Region Gotland
Insatser gällande mål 11:
 Tydliggöra ansvar och uppdrag gällande verkställande av yrkeshögskoleutbildning
 Utveckla och dokumentera arbetsprocess för utbildning i egen regi och utbildningar i
samverkan.
 Stärka samarbetet med andra utbildningsaktörer.
 Stärka samverkan med Uppsala universitet i syfte att öka utbildningens kvalité och
attraktionskraft.
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Stärka samverkan med arbetsgivare.
Skapa en god digital miljö på en fysisk plats för Region Gotlands yrkeshögskoleutbildningar
på distans.
Säkerställa resurser för fortsatt utvecklingsarbete.

Mål 11:
Yrkeshögskoleutbildn
ingar möter
arbetsgivares
kompetensbehov.

☒

☐

☐ Processen har inletts och det som i detta arbete var
möjligt har klarats av. Dock fortsätter arbetet.
Flera yrkeshögskoleutbildningar med Gotland som bas
har startat. Andra yrkeshögskoleutbildningar med
studiegrupper på Gotland har också kommit igång. Ett
exempel är Arbetsledare Bygg och anläggning där
yrkeshögskoleutbildarna
Nackademin
bedriver
utbildningen i Stockholm med en egen studiegrupp i
Visby. Motsvarande exempel finns även inom
äldreomsorgen. Folkuniversitet samt Yrkesakademin
bedriver egna yrkeshögskoleutbildningar på Gotland.
Möjligheten att starta en YH-utbildning tillsammans
med Uppsala universitet har inventerats. Detta för att
höja utbildningsnivån på YH-utbildningen. Dock finns
det inte någon som startats men relationer med
Uppsala universitet finns.
De yrkeshögskoleutbildningar som har egna
studiegrupper på Gotland har alla kommit till som
resultat av önskemål från berörda arbetsgivare.
Eftersom det idag finns flera yrkeshögskoleutbildningar
är också kunskapen om yrkeshögskola större hos
arbetsgivarna.
Det finns idag lokaler där de ovan beskrivna
yrkeshögskolegrupperna bedriver sin skolverksamhet
med de digitala behov som finns. Det sker inom ramen
för vuxenutbildningens Lärcenter.

Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
Insatser gällande mål 12:
 Analys av kompetensbehov samt branschernas intresse och engagemang
 Undersöka möjligheter att möta kravspecifikationen för start av college.
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Resurskartläggning (lokaler, lärare, handledare, samverkan mm)
Ta fram beslutsunderlag.
Säkerställa fortsatt utvecklingsarbete.

Mål 12: Utbildning
inom teknik och/eller
vård- och omsorg är
stärkt.

☐

☒

☐ Mål 12 får anses vara till viss del uppfyllt.
Teknikcollege Gotland (TCG):
Idag finns ett etablerat Teknikcollege på Gotland. TCG
innefattar samverkan genom hela utbildningssystemet
och inom flertalet obligatoriska utbildningsformer.
Initialt genomfördes ett gediget förankrings- och
analysarbete
utifrån
kompetensbehov
samt
branschernas intresse och engagemang. Detta arbete
resulterade i ett beslutsunderlag för TCG (se bilaga 3
Beslutsunderlag
Teknikcollege
Gotland).
Beslutsunderlaget med ingående förslag till
budgetgodkändes av styrgruppen och fördes vidare för
politiska beslut. Regionfullmäktige tog slutligen ett
positivt besked kring en etablering av TCG.
Efter detta tog arbetet med att sätta ihop en ansökan
vid. Det arbetet innebar att stämma av ingående
verksamhet i TCG mot en rad kriterier som den
riksorganisationen Teknikcollege satt upp. Bland annat
handlade arbetet om att inventera lokaler, tillgång till
pedagoger, handledare, maskiner osv.
Allt arbete sammanställdes i en ansökan (se bilaga 4
Regional ansökan Teknikcollege Gotland). I juli 2019
blev TCG certifierat och klart. Detta var en mycket viktig
milstolpe för projektet Kompetenta Gotland.
Fortsatt utvecklingsarbete har säkerställts genom att
det idag finns en budget om två miljoner som är avsatt
för TCG. Det är en del av rambudgeten för gymnasiet
och vuxenutbildningen. Således behövs ett nytt politisk
beslut som förändringar ska ske i denna.
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Dessa pengar avlönar bl.a. det som kallas
processledare. Det är en 100 %-ig tjänst som i dagsläget
är uppdelad på fem personer. Dessa processledare
återfinns på grundskolan, gymnasiet och i
vuxenutbildningen.
Att
organisationen
av
processledare ser ut som den gör är en viktig kugge för
att få maskineriet TCG att snurra. Nu kan reell
samverkan och samhandling ske.
Vård- och omsorgscollege (VOC):
Utrednings- och förankringsarbetet gällande VOC tog
vid i slutet av arbetet med TCG. Vid det laget fanns inom
projektgruppen stor kunskap kring ett sådant arbete
skulle bedrivas. Arbetet inleddes med att
kompetensbehov samt intresse och engagemang hos
tänkbara intressenter inventerades. Det arbetet
resulterade i beslutsunderlag för VOC (se bilaga 5
Beslutsunderlag VO-college).
Beslutsunderlaget pekade mot att det inte tycktes
finnas tillräckligt intresse eller engagemang hos
intressenterna för delprojektet. Styrgruppen valde
därför att tillfråga chefer och nämndordföranden inom
socialförvaltningen
och
hälsooch
sjukvårdsförvaltningen. De konfirmerade det som
beslutsunderlaget kommit fram till. Styrgruppen valde
därför att inte gå vidare med denna del av projektet.
Det ska tilläggas att coronapandemin har kommit att
påverka synen på ett VOC hos intressenterna.
Förhoppningsvis kan arbetet som gjordes inom
Kompetenta Gotland att ligga till grund för vidare
arbete med en organisation liknande den som projektet
förslog.
Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
Insatser gällande mål 13:
 Följeforskning kopplat till projektets aktiviteter.
 Fördjupad forskning i relation till följeforskningen resultat under projektets genomförande.
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Mål
13:
Stärkt ☒
samverkan
med
högre utbildning i
syfte att på lång sikt
höja
utbildningsnivån.

☐

☐

Följeforskning har bedrivits på projektet (se bilaga 6
Slutrapport följeforskning Kompetenta Gotland). För
detta arbete har projektet nyttjat en konsult, Apel Forskning och utveckling.
I projektets framskrivning syftades det till att denna del
av projektet skulle kunna involvera Uppsala universitet
campus Gotland. De vann dock inte den upphandling
som gjordes.

Har det funnits några utmaningar och hur har i så fall projektet arbetat med att överbrygga dessa
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv.
Det rådde vid projektets start och även framgent en så kallad ”projekttrötthet” inom skolan (både
bland rektorer och pedagoger) på Gotland. Många andra utvecklingsarbeten pågick samtidigt och
det var inte helt lätt att få till stånd en bra start när delen ”skola och arbetsliv” skulle igång. Delen
med att snabbt bygga ett nätverk med pedagoger som skulle få 10 % i sin tjänst för att jobba ihop
med verksamhetsutvecklaren fick exempelvis skjutas ett läsår framåt i tiden. Detta hade med
tjänstefördelning att göra och inget som projektet kunde ha påverkat, eftersom projektgruppen
först var komplett och kunde börja jobba i mitten av september 2017 kom detta arbete att behöva
senareläggas.
Vi mötte också i starten av projektet och framgent en del skolor som tidigare jobbat med ungefär
samma sak. Ett liknande utvecklingsarbete kring ”SYV som hela skolans ansvar” i regi av Skolverket
hade år 2015–2016 berört just detta ämne, så en del rektorer upplevde att det vi kom med var en
”repris” och inte kom med något nytt.
Vid presentation av delen ”Skola och arbetsliv” för grundskolans ledningsgrupp hösten 2017 fanns
det redan påbörjade arbeten på olika skolor kring hur man jobbade med närliggande samhället och
näringslivet, men som vi märkte dels hade stannat av eller var eftersatt. Så inledningsvis blev det
lite som att starta om och ta nya tag, men i vissa fall även släppa en del skolor som inte hade tid
eller möjlighet att delta i de delar projektet erbjöd eller där vårt utvecklingsarbete kring skola och
arbetsliv blev bortprioriterat.
Redan tidigt i delen ”Skola och arbetsliv” stötte projektet på hinder genom att större delen av
skolornas kompetensutvecklingsdagar var fulltecknade flera läsår framöver. Projektet fick jobba
om ursprungsplanerna på att fortbilda ”nyckelpersoner” i olika stadier till att försöka få till de
tilltänkta fortbildningsdagarna.
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Slutligen, i projektets slutskede i oktober 2019, kunde en stor konferens/fortbildningsdag med
flertalet föreläsare för större delen av grund- och gymnasieskolans personal genomföras. Projektet
valde då också att satsa en på att utveckla en ”SYV-box” till varje deltagande skola vid dagens slut.
I den fanns olika sorts materiel, exempel på materiel var litteratur, spel och andra saker att jobba
vidare med på respektive skola inför kommande läsår. Dessa boxar används tyvärr inte i så stor
utsträckning som det var tänkt, utan ibland ställts in på studie- och yrkesvägledarens rum. UAF
äger ansvar för att dessa boxar nyttjas väl och att påminna varje deltagande skola om att den finns
och följa upp om och hur den används.
En annan (och kanske den största) utmaningen har varit att se till att få in en form av systematik i
alla skolors arbete med detta viktiga ”ämne”. Vissa skolor har efterfrågat hjälp med exempelvis
årshjul. Andra skolor har efterfrågat en skola-arbetslivspedagog som ”gör jobbet”. Slutligen har
vissa skolor sagt ”att det löser sig ändå”. Här har projektet påtalat för UAF att vi gemensamt i
Region Gotland både behöver följa upp detta arbete i det systematiska kvalitetsarbetet och få in
elevröster om hur de upplever sin skola-arbetslivsundervisning och studie- och yrkesvägledning.
Dock har detta arbete ännu ej förankrats eller påbörjats.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
Det är tydligt att det kan ta lång tid från planering och att man börjar informera/prata om saken
tills att det blir förankrat och sen leder till ett praktiskt resultat. Kommunikation, att nå ut med
information till befattningar på olika nivåer är av yttersta vikt.
Förankring av projektresultat är starkt beroende av att det finns andra personer som är villiga att
dra sitt strå till stacken, vilket det finns men det kan ta lite tid.
Eleverna väljer oftast inte praoplatserna som finns inom Region Gotland, utan istället väljer platser
de känner sig trygga med, t.ex. butiken där de brukar handla. Genom mer information till eleverna
har detta förbättrats. En film som ska visas i klassrummet för blivande praoelever har också tagits
fram.
Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av
yrkeshögskoleutbildningar inom Region Gotland.
Egentligen inga större utmaningar. Inställningen från alla aktörer har varit positiv till denna del av
projektet.
Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
Teknikcollege Gotland:
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Den stora utmaningen med arbetet kom att vara förankringsarbetet. Det kom att se lite annorlunda
ut beroende på vilken intressenten var. Intressenterna kan delas upp i två grupper, arbetsgivare
och utbildningsanordnare. Arbetsgivarna var redan från början intresserade och såg en stor vinning
med att etablera ett koncept som Teknikcollege. Utbildningsanordnarna var initialt av en annan
uppfattning. För att komma runt detta problem anställdes en pedagog på det berörda gymnasium
där verksamheten Teknikcollege Gotland ämnade vara förlagd. Den personen gjorde ett makalöst
bra jobb med att förankra konceptet i sin verksamhet. Idag är det helt andra tongångar och arbetet
har blommat ut till ett lyckat exempel på konkret samverkan mellan skola och arbetsliv.
Vård- och omsorgscollege (VOC):
Vård- och omsorgsarbete på Gotland sker i mycket stor utsträckning i Region Gotlands regi.
Socialförvaltningen (SOF) anställer t.ex. undersköterskor och vårdbiträden. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) sysselsätter bland annat sjuksköterskor och läkare. Det finns såklart
privata aktörer inom vård- och omsorg, men i förhållande till Region Gotland så är de förhållandevis
små.
Gällande VOC så märktes det tidigt att arbetsgivarna inte var speciellt intresserade av att etablera
konceptet. SOF hade redan flertalet olika kompetensförsörjningskoncept etablerade och upplevde
att de inte ville involveras i och anpassas till ett så övergripande koncept. HSF menade att
konceptet i liten utsträckning skulle beröra de yrkesgrupper de söker. Hos utbildningsanordnarna
fanns det delade uppfattningar kring konceptet och dess viktighet. Pedagoger och
verksamhetsledare kan anses som positiva och mottog konceptet som en möjlig lösning för att
kunna bedriva god utbildning. Hos skolledarna behövdes mer förankringsarbete genomföras.
Beslutet om att inte gå vidare med en ansökan om att etablera ett VOC på Gotland grundades helt
i att ingen av arbetsgivarna visade tillräckligt intresse eller engagemang.
Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
Inga direkta utmaningar att rapportera. Upphandlingsförfarandet flöt på väl, flertalet prospekt
kom in. Slutligen föll valet på den leverantör som hade stor tidigare erfarenhet av liknande arbete.

Vad kommer projektet att bidra till på längre sikt? (effekter på lång sikt)
Beskriv hur projektets mål på lång sikt ska uppnås och möjligheterna att nå dessa. Beskriv utifrån
mål enligt beslut om stöd. Exempel effekter på längre sikt kan vara beteendeförändringar hos
målgruppen.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv.
På lång sikt kan projektet ha varit bra för att sätta fingret på vad som ska, och bör, göras inom
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Region Gotlands skolor när det gäller kopplingen mellan skolans ämnen och vidare studier
och/eller yrkeslivet. Projektets arbete kan även ha lett till att fler pedagoger, studie- och
yrkesvägledare och rektorer diskuterar och ser att skolans roll är en viktig pusselbit när det gäller
framtida kompetensförsörjning.
Dialog och utmanande tankar har också förts kring att alla våra elever som vi har i skolan idag
(oavsett ålder) en dag ska bli våra framtida kollegor (i skolan eller på en annan närliggande
arbetsplats) men framförallt ska skolan lära dem att bli delaktiga i samhället i stort.
Andra effekter som projektet bidragit till:
 att inge framtidshopp och få alla elever att se ljust på sitt framtida liv, oavsett arbete eller
sysselsättning, är något som är mycket viktigt.
 att visa på och starkt betona att ALLA behövs i samhället är viktig utifrån ett
samhällsperspektiv men också i ett individperspektiv.
 att genom att koppla skolan mot arbetslivet under elevens hela skolgång kan ge fler elever
motivationen att nå sina mål och exempelvis inte hoppa av.
Forskning visar att ett bra skola- och arbetslivsarbete och god studie- och yrkesvägledning kan leda
till färre felval och avhopp från gymnasieskolan. Men perspektivet kan bli så mycket större om man
tar in och diskuterar faktorer som genus, jämställdhet på arbetsmarknaden, kopplingen mellan
skolämnen och världen utanför, bakgrundsfaktorer som etnicitet och social bakgrund med
regelbundenhet.
Effekterna på lång sikt kan förhoppningsvis bli goda ur ett elev- och
kompetensförsörjningsperspektiv om alla berörda parter håller i och vidareutvecklar det projektet
startat. Skolan ska förbereda eleverna mot ett framtida studie- och yrkesliv genom att ”duscha”
eleverna med omvärldskunskap med jämna intervaller och även utmana dem i deras tankebanor
kring yrken och framtida studier. Projektet har försökt visa att detta är inskrivet i våra läroplaner
och skollag och något som måste finnas med i alla skolors arbeten. Aktiviteterna i projekt har väckt
frågor som ”Hur tar vår skola sig an att jobba med skola-arbetslivsfrågor och hur tar vi tillvara
elevernas kunskaper kring studier och yrken?” Om dessa diskussioner hålls vid liv och
systematiseras kan vi gemensamt definitivt göra skillnad för många individer.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
 Fler som vill arbeta inom Region Gotland i framtiden.
 Färre elever som gör felval till gymnasiet
 Kontakten mellan praktiksamordnare, skola, elev och arbetsplatserna har blivit enklare.
Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av
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yrkeshögskoleutbildningar inom Region Gotland.
 Ett långsiktigt resultat som kan ha goda effekter är att det i framtiden kan finnas fler
yrkeshögskoleutbildade gotlänningar.
 Ökade möjligheter för gotlänningar till ett ”livslångt lärande”.
 Arbetsgivare har större möjligheter att anställa utbildade medarbetare.
 Floran av utbildningsaktörer blir fler på Gotland och ytterligare en form av utbildning
stärker sin position på Gotland, alternativen av skolformer ökar.
 Det nära arbete som sker mellan arbetsgivare och utbildningen i en
yrkeshögskoleutbildning är något som inspirerat andra skolformer, inte minst
gymnasieskolan.
Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
Teknikcollege Gotland:
TCG är rakt igenom ett av projektets mest lyckade resultat. Idag inkluderar arbetet inom TCG
flertalet olika skolformer och utbildningsnivåer. Med den organisation som TCG idag har så
kommer det att kunna nyttjas som en långsiktig och hållbar kompetensförsörjningsstrategi inom
branschområdet teknik.
Trots den korta tid som TCG varit etablerat så har konceptet också gjort stor påverkan på den
gotländska arbetsmarknaden. Idag är det flera andra branschområden som ser att stärkt
samverkan mellan skola och arbetsliv genom ett collegekoncept kan nyttjas för att klara sin egen
kompetensförsörjning. Exempel på dessa näringsgrenar är motorbranschen, besöksnäringen och
mat- och livsmedel.
Utöver att konceptet är bra för arbetsgivaren och dess matchade kompetensförsörjning så är det
också en stor vinst för eleverna som studerar på TCG. I grund och botten så är det ett vägledande
koncept som stärker de studerandes valkompetens. De ser att det finns en arbetsmarknad där de
är eftertraktade, och genom sin samverkan med arbetsgivare så kommer de att ha lättare att
etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt så jobbar TCG mycket med jämställdhet och att bryta
normer och förutfattade meningar kring vad teknikyrken är och vilka som kan operera inom dem.
Konceptet leder således till en mer jämställd och inkluderade teknikbransch. Det är en vinst för
ALLA!
Vård- och omsorgscollege:
Trots att Kompetenta Gotland inte valde att gå vidare med etableringen av ett VOC så kommer
projektets resultat ändå att kunna nyttjas. Arbetsprocessen förde intressenter närmare varandra
och flertalet nya tankar föddes.
Coronakrisen kom som en chock för de flesta. Ingen hade kunnat räkna med de
världsomspännande kris vi idag fortfarande kämpar med. Med facit av detta så kan vi idag dra
slutsatsen att ett koncept som VOC hade varit bra att ha. Krisen kan komma att leda till att
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branschen vård- och omsorg väljer att etablera en organisation likt den som utreddes inom
Kompetenta Gotland.
Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
Följeforskaren riktar kritik mot UAF:s sätt att hantera Kompetenta Gotlands resultat och att
mottagarkapaciteten måste stärkas. I sin rapport skriver följeforskaren:
”Som projektägare har man ett ansvar att tillvarata detta lärande och ta ansvar för nödvändiga
förändringar. Så var finns då ”landningsplatsen” för de resultat som Kompetenta Gotland
åstadkommit? När det gäller nya yrkeshögskoleutbildningar liksom etableringen av Teknikcollege
är ”leveransen” så tydlig och är närmast per definition något som alla bejakar och ser värdet av.
När det gäller utvecklingsområdet Skola och arbetsliv så är det mer komplext och betydligt svårare
att få många att se samma saker och gå åt samma håll. Som jag ser det är det mycket viktigt att
UAF, i den utsträckning så inte redan skett, utarbetar en plan för var, när, hur resultat, lärdomar
och förslag från projektet Kompetenta Gotland fångas upp och behandlas.”
Den plan som följeforskaren beskriver och önskar finns inte idag. Således finns en överhängande
risk att delar av det arbete och de resultat som KG uppmanat inte tas tillvara på.
Vidare skriver följeforskaren:
”Finansieringen av Kompetenta Gotland (och hela Hållbara Gotland) sker med medel avsedda att
stimulera en hållbar tillväxt, och det är, menar jag, i ett tillväxtperspektiv som vi behöver betrakta
Kompetenta Gotland. Projektet berör förvisso skolfrågor, men det är tillväxten och
kompetensförsörjningen som är det centrala…
… Det formella ägarskapet av projektet ligger hos utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, men det
reella ägarskapet över utvecklingsfrågorna finns hos flera förvaltningar inom Region Gotland, och
inte minst hos Regionstyrelseförvaltningen, som jag ser det.”
Följeforskaren menar alltså att det finns en viss diskrepans i hur samverkan och samhandling
mellan olika förvaltningar kring frågor som rör regional utveckling bör ske. Projektet Kompetenta
Gotland befinner sig i skärningspunkten mellan flera olika politikområden och kan inte sägas
tillhöra vare sig Barn- och utbildningsnämnden eller Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Utifrån Region Gotlands uppdrag som RUA bör istället frågorna primärt tillhöra Regionstyrelsen.
Om inte en ökad samverkan och samhandling kring utvecklingsfrågor som dessa förtydligas och
organiseras rätt, så kan en effekt vara att varje ingående organisation ser om sitt eget hus och
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jobbar vidare inom sin sektor. Detta kan komma leda till att gott arbete hindras och att resultat
inte förankras väl.
En positiv effekt som kan komma av följeforskarens arbete är att det nu finns en analys gjord på
samverkan och samhandling mellan olika förvaltningar och nämnder. Denna analys kan nyttjas i
framtida organisering av arbete med liknande frågor.
Beskriv eventuella utmaningar och hur projektet har arbetat med att överbrygga dessa.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv.
En av våra utmaningar har varit att få fram ett ”rättvist” mätverktyg där elevernas upplevelse av
sin generella studie- och yrkesvägledning kan mätas. I detta mätverktyg har projektet även lagt in
lite frågor kring studiebesök, prao, skola- och arbetslivsfrågor i undervisningen mm. Dessa frågor
är det ju lätt att få ett ja eller nej på från eleverna. Men de mer övergripande frågorna kring hur
detta skulle kunna påverka effekterna av ens val är svårare. Dialog förs hur vi ska få till detta för
det behövs mätas. UAF bär ansvar för att detta arbete tas vidare.
På längre sikt vore det spännande att år efter år på något vis mäta effekterna av skolans generella
vägledning. Vid undersökningar kring hur Skolinspektionen och även hur andra kommuner mäter
skolors arbete med skola- och arbetslivsfrågor visar det sig att det faktiskt sällan, och i många fall
aldrig, mäts. Troligen är det för att allt detta kan vara en svår faktor att mäta. För vad är det som
egentligen gör att man kan veta att man gjort ”rätt” val och att just de aktiviteter skolan erbjudit
leder eleverna till att göra ”rätt” val inför framtiden är svårt att utröna.
Den svåraste utmaningen har ändå varit att få ”bort” tankar om att ett projekt löser allt och ska
var det som löser en hel regions arbete kring skola- och arbetslivsarbetet och den generella studieoch yrkesvägledningen. Vid två dagars workshops ihop med rektorer och programansvariga
framkom många tankar och idéer om en ansvarig person (en skola- och arbetslivssamordnare eller
liknande) som skulle jobba på förvaltningen. Denna tanke är god och flera kommuner runt om i
Sverige har en sådan funktion, men projektet har inte nått framgång i sina diskussioner kring denna
idé. Istället har projektet fortsatt på spåret att varje skola och ansvarig rektor själva ”äger” sitt
arbete kring skola och arbetsliv och detta arbete bör nu systematiseras och kunna bli mätbart.
Vidare utvecklingsarbete och förankring kring detta ägs av UAF.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
Det påbörjade arbetet med att genom PRAO marknadsföra Region Gotlands 250 yrken fortsätter.
För att det ska bli varaktigt så behövs det någon som fortsätter det genom projektet påbörjade
arbetet, att utveckla praoplatser, att höja statusen på PRAO och jobba för att kontakten mellan
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skola och arbetslivet blir enklare.
Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av
yrkeshögskoleutbildningar inom Region Gotland.
Det är viktigt att förstå samhällsansvaret i att hjälpa andra utbildningsanordnare med deras
utbildning. Den ovan nämnda utbildningen till Arbetsledare bygg och anläggning använder en lokal
med digitalutrustning som Region Gotland lånar ut till utbildningsanordnaren. Det görs utan
ersättning från utbildningsanordnaren inom ramen för Lärcentrum och utifrån det samhällsbehov
som bedöms föreligga för den nämnda utbildningen. Blir det vanligt med flera liknande
yrkeshögskoleutbildningar måste Region Gotland behandla alla lika. Till det finns naturligtvis en
gräns och något som diskuterats och kommer att behöva diskuteras och beslutas om inom Region
Gotland.
Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
Kompetenta Gotland har varit ett utforskande utvecklingsprojekt för att stärka regional
kompetensförsörjning. I arbetet med TCG och VOC märktes det tydligt att det fanns en brist på
överensstämmelse kring ägandeskap och organisation kring dessa frågor. TCG är en regional
kompetensförsörjningsstrategi som primärt organiseras i kommunal regi. Det är också kommunala
medel som finansierar verksamheten. En stor del av jobbet inom aktiviteten TCG och VOC handlade
just om att förankra denna struktur och att få de olika ingående intressenterna att dra åt samma
håll. Den svåraste delen handlade om att få utbildningsanordnare att se sin roll i det regionala
uppdraget. För att överkomma denna utmaning så har tid och att få individer att vänja sig vid
tanken spelat en stor roll. Det är ett stort skifte i perspektiv. Detta skifte sker inte över en natt.
Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
Inga utmaningar att rapportera.
Har projektet nått fram till andra resultat än förväntat?
Beskriv om det finns andra resultat.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv.
 Studie- och yrkesvägledarna inom Region Gotland är samlade i en egen organisation och
har genom projektet fått syn på och utvecklat sina egna arbeten.
 En arbetsbeskrivning för studie- och yrkesvägledarna har utvecklats (vid sidan av den redan
befintliga ”Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region Gotlands skolor”) och flera
har känt sig sedda och uppskattade som yrkeskår.
 Flera vägledare har också fått kontakt med lärare på sin skola, som velat samarbeta kring
en del områden i undervisningen.
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Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
Erfarenheten att ta fram informationsmaterial och skapande av film som marknadsför prao inom
Region Gotland.
Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av
yrkeshögskoleutbildning inom Region Gotland.
Resultaten med att stärka strukturer kom snabbt. Resultaten hittills är:
 En YH-grupp arbetsledare bygg och anläggning är etablerad och genomförs av Nackademin.
 Specialistundersköterska multisjuka äldre ges av utbildningsaktören KUI.
 Utbildning till Medicinska sekreterare och Drift- och underhållstekniker drivs i Region
Gotlands regi.
 Yrkesakademin driver en utbildning till affärsutvecklare inom besöksnäringen.
 Region Gotland planerar för en ny industriutbildning till tekniker.
 Folkuniversitet har tandsköterska och planerar för en utbildning till fastighetstekniker.
Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
Etableringen av TCG och utredningsarbetet av VOC har lett till att fler collegeliknande koncept har
startats inom andra branscher. Detta är såklart ett önskat, men ej helt väntat, resultat.
Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
Den analys som följeforskaren gör kring UAF:s förvaltning av projektets resultat samt det reella
ägandeskapet av de frågor som projektet hanterat, kommer kunna nyttjas i stor utsträckning i
kommande utvecklingsarbeten. Analysen sätter fingret på något som inte fungerat och som
behöver tydliggöras och förstärkas.
Beskriv vad som varit framgångsrikt och mindre framgångsrikt i projektet
Vad har varit framgångsrikt i projektet och vilka faktorer är främst bidragande till detta?
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv.
Deltagaren med ansvar för denna aktivitet har haft förmånen att ha tid i sitt arbete i projektet att
fördjupa sina kunskaper inom arbetsområdet. Genom att tid givits har deltagaren också haft
möjlighet att:
 se på andra kommuners arbeten.
 haft öppen-hjärtliga dialoger med delar av styrgruppen.
 närma sig politiker och andra tjänstemän i regionen där hon sett att vi kan se förbi våra
enskilda förvaltningar och se att vi egentligen jobbar med samma sak och mot samma mål,
fast på lite olika sätt.
Den enskilde projektdeltagarens nyvunna kunskaper och de lärdomar som dragits av projektet kan
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nyttjas i ett eventuellt kommande fortsättningsarbete.
Framgångsrikt har vi inom Region Gotland nu etablerat ett stort kontaktnät med aktörer över hela
Sverige som jobbar som skola- och arbetslivsutvecklare, eller andra kommuners strateger som alla
jobbar för att utveckla sin kommuns skola- och arbetslivsarbete och/eller den generella studie- och
yrkesvägledningen i sin kommun.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
 Uppbyggnad av kontakter både inom Region Gotland och i det privata näringslivet.
 Engagerad personal som genom att ta emot praoelever upptäckt att man också får mycket
tillbaka.
 Positivt med en digitaliserad kommunikation kring prao. En utvecklad webbaserad
plattform samverka.nu
Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av
yrkeshögskoleutbildning inom Region Gotland.
Det har gått att få ett bra samarbete med andra aktörer som har ett intresse i utbildning på YH
nivå. Flera arbetsgivare är intresserade och digitala lösningar finns.
Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
När projektet startade så fanns en allmän uppfattning om att utbildningsanordnare och
arbetsgivare inte ville samverka med varandra. Arbetet inom denna aktivitet har verkligen visat att
så inte är fallet. Genom god strukturerad kommunikation, tid för samplanering och gemensamma
målbilder så drar nu både utbildningsanordnare och arbetsgivare åt samma håll. TCG är ett
synnerligen ett lyckat exempel på hur stärkt samverkan mellan skola och arbetsliv bidrar till ej
tidigare utnyttjade synergier.
Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
Det har varit av yttersta vikt att ha en följeforskaren som förstår sig på uppdraget och de ingående
mekanismerna. Projektledaren har kunnat nyttja följeforskaren som et bollplank i frågor som är
ytterst komplexa.
Vad har varit mindre framgångsrikt i projektet och vilka faktorer är främst bidragande till detta?
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv.
Fri text från projektdeltagaren som ansvarat för aktiviteten:
”Jag tror att jag får vända på frågan: ”Vad är den bidragande faktorn till att projektet varit mindre
framgångsrikt?” Den ”projekttrötthet” och andra parallella utvecklingsarbeten, som jag skrev om
inledningsvis, har varit en bidragande faktor till att inte få till stånd alla utvecklingsarbeten i
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projektet inom utsatt tid.
Vi märkte också tidigt i projektet att detta utvecklingsarbete inte var förankrat hos alla de
mottagande enheterna som skulle beröras av projektet. Projektet ”ägdes” av gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, men involverade förutom vår enda kommunala gymnasieskola alla
skolor inom grundskolan (som tillhör en annan förvaltning). Det var främst i denna förvaltning som
en massa parallella arbeten skedde och det var svårt att få till det vi från början hade tänkt.
Näringslivet på ön har tyvärr inte blivit delaktig i vårt arbete med delen skola och arbetsliv som vi
tänkte från början. Kontakter som togs med Svenskt Näringsliv, Tillväxt Gotland m.fl. i början fick
vi inte in i arbetet på det sätt vi ville i slutänden. Trots detta finns kontakter knutna genom både
delen med PRAO och Teknikcollege, så ett nätverk finns för att kunna jobba vidare med detta. Det
fanns också många redan färdiga nätverk kopplade till en del skolor som fortsätter arbeta
tillsammans och utvecklar sitt skola-arbetslivsarbete gemensamt. Dock efterlyser vi i projektet en
systematik fortfarande så att alla elever får samma förutsättningar att kunna väl underbyggda val
inför framtiden. Det ska inte handla om vilken skola du går på för att få vara med om aktiviteter
med det omgivande samhället.”
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
Inte nått så långt som vi hoppats vad det gäller prao inom teknikområdet. Det har varit svårare att
nå fram och få arbetsplatser att ta emot ungdomar i åk 8-9.
Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av
yrkeshögskoleutbildning inom Region Gotland.
Det har varit svårare att få Region Gotland, med utbildning- och arbetslivsförvaltningen i spetsen,
att fatta tydliga beslut kring ansvar och uppdrag om det som beskrivs ovan rörande
yrkeshögskoleutbildningar. Det uppfattas viktigt men formerna hur beslut och hur uppdragen
internt ska se ut är ännu inte optimalt. Här behövs nya diskussioner och beslut.
Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
TCG är etablerat och i drift. Vägen dit har inte varit rak och utan hinder. Processen har stundom
varit segdragen och väckt mycket frustration. Trots detta kom aktiviteten i mål.
I juni 2019 tog styrgruppen för Kompetenta Gotland beslutet om att inte gå vidare med en ansökan
till VOC. Beslutet grundades till stor del på att de samverkande intressenterna upplever konceptet
för ”smalt” och för dyrt. Med smalt menas att konceptet inte införlivar samtliga yrkesgrupper där
kompetensbrist råder. Tanken var initialt att istället för ett VOC etablera en god samverkan i ett
operativt orienterat nätverk. Detta nätverk skulle sedan ligga till grund för ett bredare
samverkanskoncept som jobbar övergripande med kompetensförsörjning inom hälso- och

32

sjukvården och omsorgen. Idag finns tyvärr inte ett strukturerat nätverk etablerat.
Det finns hos intressenterna en stor medvetenhet om utmaningarna, såväl inom hälso- och
sjukvården som omsorgen, vad gäller demografi, rätt bemanning och attraktiviteten i att arbeta
inom dessa sektorer. Förhoppningsvis kan det arbete som Kompetenta Gotland utfört ligga till
grunden för en stärkt samverkan och en väg till samhandling.
Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
Inget att rapportera.

Hur har information om projektet spridits externt?
Beskriv hur projektet planerat/genomfört aktiviteter för att sprida information om projektet
externt.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv.
Aktiviteten har kommunicerats i många olika kanaler:
 Rapporter om projektet för Skolverket (då de efterfrågat hur vår region jobbat i frågan ”SYV
som hela skolans ansvar”) och för att de nyfiket frågat om resultat efter vårt projekt.
 Reportage i Lärarnas Riksförbunds medlemstidning ”Skolvärlden”.
 Reportage i tidskriften ”Vägledaren”.
 Direktsändning i Radio Gotland från två kompetensutvecklingsdagar, 28/10–2019 och 7/12020, från Wisby Strand Kongresshall.
 Nyheter i GA och GT kring våra dagar i oktober 2019 och januari 2020.
 Flöden på Instagram och Facebook, dels om våra fortbildningsdagar men vi har även haft
Region Gotlands Instagramkonto två gånger för att visa upp våra arbeten.
 Nominering till Region Gotlands förnyelsepris – mässa var öppen för allmänheten, även
radion och tidningarna var där.
Aktivitet 1: Skola och arbetsliv - PRAO
Muntlig och skriftlig information. Genom mejl, telefon och fysiska möten.
Aktivitet 2: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av
yrkeshögskoleutbildning inom Region Gotland.
Aktiviteten har kommunicerats i många olika kanaler:
 Genom de kontaktnät till arbetsgivare Region Gotland har.
 Yrkeshögskola är numera en naturlig del i det operativa kompetensrådet.
Aktivitet 3: Undersöka förutsättningar för att starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
Aktiviteten har kommunicerats i många olika kanaler:
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Reportage i lokala nyhetstidningar.
Medverkan på olika vägledande mässor.
Reportage på Region Gotland hemsida.
”Öppna hus” för presumtiva TC-studenter och deras vårdnadshavare.
Projektledare för aktiviteten har besök näst intill samtliga högstadium för att informera
presumtiva TC-studenter.

Aktivitet 4: Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
Inget att rapportera.

34

Utvecklingsprogram fullföljd
utbildning via SKR
Riktar sig till kommuner som vill göra en medveten
och strategisk satsning för att förbättra det
förebyggande arbetet och ge fler unga möjlighet att
bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina studier.
Region Gotland, UAF deltar via ett ESF-projekt på
SKR.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Omfattar unga under 20 år som:
• Fullgjort sin skolplikt
• Inte genomför utbildning i gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning
• Inte har en gymnasieexamen eller ett
gymnasiesärskolebevis
• Inte fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan
eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat
• ( gäller ej elever på IM program)

Kommunens ansvar
• Hålla sig informerad om vilka ungdomar som omfattas av
ansvaret
• Vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller
återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning.
• Dokumentera och föra register över de unga som
omfattas.
• Rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB

Tidplan 2020
•
•
•
•
•
•

Inledande kontakt med SKR – Sanna Rosén
Bestämma vilka som ska delta i projektet
Besluta om styrgrupp och arbetsgrupp
Projektdirektiv
Informera i nämnderna – GVN o BUN
Informera i chef och medarbetarinfo

Tidplan 2021
• Analysunderlag och förberedande information skickas ca en månad
innan uppstart
• Förberedande träff förslagsvis v. 4-5 (fysiskt på Gotland)
• Heldagsträff 1: Gemensam uppstartsträff 11 februari (digitalt)
Deadline för huvudmannanivåns utvecklingsplan är innan heldagsträff
två.
• Heldagsträff 2: april/maj (fysiskt på Gotland)
Deadline för verksamheternas utvecklingsplaner är innan träff tre.
• Heldagsträff 3: augusti/september (fysiskt på Gotland)
• Heldagsträff 4: november/december (i Stockholm på SKR om möjligt)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/15
19 november 2020

Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Inkomna handlingar 2020
Förslag till beslut


Informationen tas emot

Information ges om nedanstående handlingar inkomna till nämnden. Handlingarna
finns att tillgå i bilaga 1.
Regionfullmäktige

RF § 159 Antagande av handlingsplan, Självmordsförebyggande program
RF § 163 Motion. Förrehabiliterande insatser
RF § 168 Motion. Klimatnödläge
RF § 169 Motion. Handlingsplan för att nå klimatmålen
RF § 170 Motion. Färdplan för ett klimatneutralt Gotland
RF § 173 Avsägelser och fyllnadsval
Regionstyrelsen

RS § 299 Uppdrag - Effektivitetsprogram 2021-2022
ÖVRIGT

Mail till politiska sekreterare från nämndsekreterarna.
Vuxenutbildningens utbildningsutbud 2021/2022 bilaga

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-26

RF § 159

Antagande av handlingsplan, självmordsförebyggande program

RS 2019/974

Regionfullmäktiges beslut
x

Handlingsplan för suicidprevention fastställs.

Varje år avlider i medeltal 11 personer på Gotland i suicid och cirka 170 personer gör
suicidförsök. Det är ett folkhälsoproblem som skapar lidande för drabbade och
närstående och medför betydande kostnader för samhället. 2008-12-15 beslutade
kommunfullmäktige om en 0-vision för suicid på Gotland, § 171. 2015-10-12 antog
regionfullmäktige program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland
2015-2018, § 245. Vid fullmäktige 2018-12-17, beslutades att programmet gäller till
dess revidering är genomförd, dock senast till 2020-12-31, § 73. Utifrån programmet
har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna. 15 av de 20 uppdragen i
programmet bedöms vara genomförda och 5 uppdrag är delvis genomförda.
Programmets effekt på förekomst av suicid och suicidförsök är för tidigt att följa upp
eftersom antalet suicid varierar mellan åren och trend för flera år behövs för att
kunna bedöma utvecklingen. Eftersom uppdragen formulerats och genomförts
utifrån aktuellt läge på Gotland och vetenskap/beprövad erfarenhet för suicidprevention görs antagandet att det som genomförts bidrar till att minskning kommer
att ses av suicid och suicidförsök, under de närmaste 5-10 åren, men den
utvecklingen är även beroende av vad som händer i omvärlden och samhället i stort.
En förutsättning för en minskning av antalet suicid är att det fokuserade suicidpreventiva arbetet fortsätter under de närmaste åren.
Arbetet med revidering av programmet påbörjades under andra halvåret 2019 och
har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, Suicide Zero och Riksförbundet för suicidprevention och
efterlevandestöd, SPES. Samtliga förvaltningar i Region Gotland samt GotlandsHem
bjöds in att delta med representant i arbetsgruppen. Under våren 2020 har förslag till
handlingsplan för suicidprevention varit ute på remiss till samtliga nämnder,
GotlandsHem och Gotlandsmusiken. Samtliga förutom Gotlandsmusiken har
inkommit med yttranden. Efter avstämning med arbetsgruppen har handlingsplanen
reviderats utifrån de remissvar som inkommit. Socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden, patientnämnden och GotlandsHem har
samtliga identifierat vilka områden i handlingsplanen som de behöver arbeta med och
tillstyrker att det är genomförbart. Överförmyndarnämnden menar att de endast har
möjlighet att genomföra en begränsad del av uppdragen som ålagts dem i handlingsplanen mot bakgrund av att de inte har några egna anställda medarbetare.
forts
15 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-26

RF § 159 forts
RS 2019/974

I remissvaren har barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, patientnämnden och överförmyndarnämnden lämnat synpunkter som kommenteras i denna skrivelse. Vissa mindre
ändringar har gjorts i handlingsplanen utifrån remissvaren. Bedömningen är att ett
styrande dokument för att underlätta fortsatt fokuserat arbete för suicidprevention
behövs och även har starkt stöd i Region Gotlands nämnder och bolag. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att fastställa förslaget till handlingsplan för suicidprevention.
Det tidigare programmet har haft effekt i form av ökat antal aktiviteter för suicidprevention som bedöms medverka till att antalet suicid och suicidförsök på sikt
kommer att minska. Regionstyrelseförvaltningen och arbetsgruppens bedömning är
att det är viktigt att hålla i det goda arbete som utförts och att ytterligare förbättra
suicidpreventionen på Gotland. Ett styrande dokument för att underlätta fortsatt
fokuserat arbete för suicidprevention behövs. Bedömning görs att handlingsplan för
suicidprevention, som bygger på revidering av tidigare program för förebyggande av
självmord, bör fungera väl för den styrning och ledning som krävs. Remissvaren visar
att nämnderna är positiva till handlingsplanen. Samtliga nämnder och bolag som
svarat har identifierat vilka uppdrag i handlingsplanen som åligger dem och har, med
undantag för överförmyndarnämnden, uppgett att samtliga uppdrag är genomförbara. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att fastställa förslaget till
handlingsplan för suicidprevention.
Barnperspektivet har beaktats i arbetet med handlingsplanen. Suicidpreventiva
insatser riktade direkt till barn och ungdomar lyfts fram som ett eget insatsområde
och inte enbart i insatsområde kring att öka kunskap i befolkningen. I beskrivning av
insatsbehov kring stöd till anhöriga och efterlevande betonas vikten av stöd oavsett
ålder och att det behöver anpassas utifrån ålder och personens individuella situation
och behov. Landsbygdsperspektivet har tagits i beaktande. I beskrivning av insatsbehov kring att öka kunskap i befolkningen betonas att det behöver göras i olika
sammanhang och på olika platser på Gotland. Handlingsplanen gäller för hela Region
Gotland och helägda bolag, vilket medför möjlighet till suicidprevention för hela
Gotland genom alla de olika verksamheter som finns spridda över ön. Jämlikhet- och
jämställdhetsperspektivet lyfts fram genom att handlingsplanen tydliggör behovet av
generella kunskaper i befolkningen och specifika åtgärder för att nå de individer som
är särskilt utsatta för risk för suicidnärhet.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag.

forts

16 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-26

RF § 159 forts
RS 2019/974
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Lisbeth Bokelund (MP) och Gunnel Lindby (C).
Mats-Ola Rödén (L), Johan Malmros (C), Stefan Nypelius (C) och Anna Hrdlicka (M)
tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Victoria Öjefors Quinn (V) yrkar:
Att det i handlingsplanen för suicidprevention på Gotland på sidan 6-7 läggs till
följande text, efter meningen som börjar med ”Nationella riktlinjer anger att
händelseanalys efter suicid ger värdefull information:
Med hänsyn till situationen på Gotland med många fall av suicid och suicidförsök, behöver mer
göras än det de nationella riktlinjerna kräver. Därför ska händelseanalys alltid göras när berörd
person haft kontakt med hälso- och sjukvården. Detta ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden årligen.
Ytterligare tillägg sidan 6 efter meningen som börjar: ”Även då personen inte haft
kontakt med hälso- och sjukvård kan någon form av retrospektiv genomgång vara av
värde...”
En modell för hur detta ska genomföras ska tas fram under handlingsplanens genomförandeperiod.
I detta instämmer Torun Ström (Fi).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Victoria Öjefors
Quinns första yrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Votering begärs.
Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag
och nej-röst för bifall till Victoria Öjefors Quinns yrkande. 57 ledamöter röstar
ja. 14 ledamöter röstar nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag vinner majoritet och bifalls.
Ordförande ställer proposition på Victoria Öjefors Quinns andra yrkande och finner
att regionstyrHlVens förslag vinner bifall. Votering begärs.
Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag
och nej-röst för bifall till Victoria Öjefors Quinns yrkande. 57 ledamöter röstar
ja. 14 ledamöter röstar nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag vinner majoritet och bifalls.

forts

17 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-26

RF § 159 forts
RS 2019/974
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-26
Regionstyrelsen 2020-09-30, § 248
Skickas till
Patientnämnden
Överförmyndarnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Gotlands Hem
Gotlandsmusiken

18 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-26

RF § 163

Motion. Förrehabiliterande insatser

RS 2019/1329

Regionfullmäktiges beslut
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Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik
där förrehabiliterande insatser utgör en del. Utredningens resultat redovisas för
regionstyrelsen senast juni 2021.

I inkommen motion Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser och finansiell
samordning yrkar Hanna Westerén (S) och Meit Fohlin (S) att Region Gotlands ansvar
och plan för så kallade förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs, så att den
finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis.
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken, däribland yrkesinriktad rehabilitering.
Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter
för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regioner och kommuner kan även
tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bilda ett samordningsförbund (FINSAM) för att tillsammans verka för att medborgare ska få stöd och
rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
Regionen har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan valt att
samarbete inom ramen för FINSAM Gotland. I och med detta kunde motionens
yrkande bemötas med att FINSAM med dess tydligt definierade uppgifter att besluta
om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen inte kräver några vidare
tydliggöranden. Samordningsförbundet är dock en mindre del av välfärds- och
rehabiliteringsområdet både finansiellt och verksamhetsmässigt. Förrehabiliterande
insatser utgör också endast en del av ett större arbetsområde för att hjälpa individer
som behöver stöd för att hitta egen försörjning.
Motionen har remitterats till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälso- och
sjukvårdsnämnden samt socialnämnden för att hämta in yttranden från berörda
nämnder. Samtliga nämnder ger uttryck för att det föreligger ett behov att klargöra
ambitioner, arbetsfördelning och samverkansformer mellan regionens egna
verksamheter i samspel med andra aktörer.
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen
får i uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för att åstadkomma en sammanhållen arbetsmarknadspolitik där förrehabiliterande insatser utgör
en del av. Utredningen ska innehålla en nulägesanalys samt klargöra ansvarsfördelning, ambitionsnivå och resursbehov i förhållande till statens ansvar för arbetsmarknadspolitiken samt föreslå lämpliga samverkansstrukturer för samarbete med
externa aktörer.
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken, däribland yrkesinriktad rehabilitering.
Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter
för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regioner och kommuner kan även
tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bilda ett samordningsförbund (FINSAM) för att tillsammans verka för att medborgare ska få stöd och
rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Regionen har tillsammans
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan valt att samarbete inom ramen för
FINSAM Gotland. I och med detta kunde motionens yrkande bemötas med att
FINSAM med dess tydligt definierade uppgifter att besluta om mål och riktlinjer för
den finansiella samordningen inte kräver några vidare tydliggöranden. Samordningsförbundet är dock en mindre del av välfärds- och rehabiliteringsområdet både
finansiellt och verksamhetsmässigt. Förrehabiliterande insatser utgör också endast en
del av ett större arbetsområde för att hjälpa individer som behöver stöd för att hitta
egen försörjning. Det finns inga egna planer upprättade i regionen gällande
ambitionsnivå eller angreppssätt kring förrehabiliterande insatser för individer på väg
till egen försörjning. Ingen verksamhet anges ha ett uttalat ansvar utöver det som är
formulerat inom ramen för FINSAM. Det finns ingen annan sammanhållande
struktur för att planera och bedöma behovet av olika typer av arbetsmarknadspolitiska, bland annat förrehabiliterande, insatser på övergripande nivå. Ingen har
därmed uppdraget att analysera vad förändringarna som Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan genomgår innebär för regionen i sin helhet.
Regionstyrelseförvaltningen delar därmed hälso- och sjukvårdsnämndens, socialnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens inställning att det
föreligger ett behov att klargöra ambitioner, arbetsfördelning och samverkansformer
mellan regionens egna verksamheter i samspel med andra aktörer.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för
att åstadkomma en sammanhållen arbetsmarknadspolitik där förrehabiliterande
insatser utgör en del av. Utredningen ska innehålla en nulägesanalys samt klargöra
ansvarsfördelning, ambitionsnivå och resursbehov i förhållande till statens ansvar för
arbetsmarknadspolitiken samt föreslå lämpliga samverkansstrukturer för samarbete
med externa aktörer.
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Ekonomi
Socialnämnden har ansvaret för försörjningsstödet vilket är starkt kopplat till arbetsmarknaden, arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt stöd till den enskilde från
Försäkringskassan. Människor som arbetar har i regel bättre hälsa än de som saknar
ett arbete eller sysselsättning vilket påverkar direkt hälso- och sjukvården och indirekt
uppväxtvillkor för barn. Regionen har således ett starkt ekonomiskt incitament att
aktivt ta ställning till i vilken utsträckning och på vilket sätt som deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan bli aktuellt. En väl genomförd utredning förväntas
kunna leda till ett effektivare utnyttjande av resurserna.
Finansiering för själva utredningen saknas i grunden men behöver genom
omprioriteringar rymmas inom ram.
Barnkonsekvenser
En viktig friskfaktor för att barn ska växa upp under trygga förhållanden är att
föräldrar är ekonomiskt tryggade. Frågan om arbetsmarknadspolitiskt arbete har
således starka kopplingar till grundförutsättningarna att barn ska kunna växa upp
under trygga förhållanden. Föreslagen utredning bedöms kunna leda till ett
effektivare och mer ändamålsenligt agerande i arbetsmarknadsrelaterade frågor och i
längden vara gynnsamt för barnens uppväxtvillkor på Gotland.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Andreas Unger (M), i sin roll som regionråd.
Hanna Westerén (S), Meit Fohlin (S) och Saga Carlgren (V) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-11-18
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-04-16, § 41
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-16, § 48
Socialnämnden 2020-04-16, § 69
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
Regionstyrelsen 2020-06-17, § 197
Skickas till
Motionärerna
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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-

Motionen bifalls, på så sätt att:
Region Gotland erkänner klimatnödläge.
Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till klimatbedömning av beslut
inför budget och i relevanta beslutsunderlag för Region Gotland.
Regional folkbildning med fokus på klimatfrågan föreslås bli en uppgift för
Energicentrum Gotland, förutsatt att detta centrum kan förverkligas.
Motionen i övrigt anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

I inkommen motion Klimatnödläge råder – det är dags att erkänna det och handla därefter
anger Saga Carlgren m.fl. (V) att en verklig omställning till ett hållbart Gotland
kräver ett gemensamt engagemang och acceptans hos både den gotländska
befolkningen, Gotlands alla organisationer och företag och hos hela Region Gotland
som organisation. Med det som grund är bedömningen att ytterligare steg måste tas
för att ge rätt förutsättningar. Motionens yrkanden är:
-

Att Region Gotland erkänner det klimatnödläge som råder.
Att en omfattande folkbildningskampanj med fokus på klimatfrågan inleds.
Att möjliga klimatkonsekvenser beaktas och vid behov utreds inför alla beslut i
Region Gotland.
Att förutsättningar och resurser att arbeta för minskade utsläpp ges alla Region
Gotlands nämnder, förvaltningar och helägda bolag.
Att allmänheten regelbundet bjuds in till information och dialog om vad Region
Gotland gör för att minska klimatutsläppen, samt dialog om hur Gotland som
samhälle tillsammans kan ta nödvändiga steg i klimatomställningen.

Förvaltningen föreslår bifall till motionens första yrkande och att det andra yrkandet
bifalls inom ramen för Energicentrum, förutsatt att det kan förverkligas. För att
beakta möjliga klimatkonsekvenser föreslås regionstyrelsen begära uppdraget att ta
fram förslag till klimatbedömning av beslut inför budget och i relevanta beslutsunderlag för Region Gotland. I övrigt bedöms att motionens förslag bör tas omhand
inom ramen för regionens styrmodell, genom nämnder och ägardirektiv, inom
ordinarie budgetprocess och verksamhetsplanering.
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Klimatarbetet behöver intensifieras för att begränsa den globala uppvärmningen och
de risker som följer med den. Klimatnödläget i världen består i tiden håller på att
rinna ut, för att hindra den globala uppvärmningen att nå nivåer som får mycket
svåra följder för stora delar av världens samhällen och därmed för den sociala och
ekonomiska stabiliteten i världen inklusive Sverige och Gotland. Motionens åtgärdsförslag överensstämmer till stora delar med andra motioner inom samma tema.
Klimatarbetet kommer att behöva mer resurser än i dag, inte främst genom särskilda
funktioner som enbart arbetat med klimatfrågor, utan genom kompetenshöjning och
tydligare uppdrag att integrera klimatarbete i bredden av regionens verksamheter och
funktioner. Detta är också kompetens- och resurskrävande. Samtidigt är det en
betydande del av styrningen till ett hållbart och robust samhälle.
Allokering av resurser måste hanteras inom ramen för regionens styrmodell, genom
nämnder och ägardirektiv, inom ordinarie budgetprocess och verksamhetsplanering.
Ansvaret för folkbildning och dialog om hur Gotland som samhälle tillsammans kan
ta nödvändiga steg i klimatomställningen bedöms kunna bli en del av det arbete som
kan göras inom ramen för Energicentrum Gotland, förutsatt att detta centrum kan
förverkligas. Information och dialog om vad Region Gotland som organisation gör
för att minska klimatpåverkan bör ske inom ramen för styrmodell och ordinarie
redovisning. För att beakta möjliga klimatkonsekvenser föreslås regionstyrelsen
begära uppdraget att ta fram förslag till klimatbedömning av beslut inför budget och i
relevanta beslutsunderlag för Region Gotland.
Förvaltningens förslag är att klimatnödläget erkänns, som ett ställningstagande för att
frågan måste prioriteras. Jämfört med de svenska storstäderna är ett erkännande, men
inte utlysande, av klimatnödläge samma ställningstagande som i Malmö. Stockholm
har utlyst klimatnödläge. Göteborg har valt att inte göra det, utan har andra former
för sitt klimatarbete.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Gabriella Hammarskjöld (C), Jesper Skalberg
Karlsson (M) och Claes Nysell (L) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Saga Carlgren (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med tillägg av punkt 5 i
motionen.
-

Att allmänheten bjuds in till information och dialog om vad region Gotland gör
för att minska klimatutsläppen samt dialog om hur Gotland som samhälle kan ta
nödvändiga steg i klimatomställningen.
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I detta instämmer Per Edman (V) och Gerd Holmgren (Fi).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls. Ordförande ställer proposition på Saga Carlgrens tilläggsyrkande och finner
att det avslås. Votering begärs.
Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för avslag till Saga Carlgrens
yrkande och nej-röst för bifall till detsamma. 40 ledamöter röstar ja. 31 ledamöter
röstar nej. Regionfullmäktige avslår Saga Carlgrens yrkande. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstar.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-09-25
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
Regionstyrelsen 2020-09-30, § 257
Skickas till
Motionären
Alla nämnder

35 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-26

RF § 169

Motion. Handlingsplan för att nå klimatmålen

RS 2019/302

Regionfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.
x Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till klimatbedömning av beslut
inför budget och i relevanta beslutsunderlag för Region Gotland.
x

I inkommen motion yrkar Lisbeth Bokelund m.fl. (MP), med utgångspunkt i
koldioxidbudgeten:
-

att en brett förankrad handlingsplan tas fram för att Gotland ska nå sin andel av
klimatmålen.
att alla Region Gotlands beslut ska klimatsäkras, dvs konsekvenserna för klimatet
måste utredas och beslut som ger starkt negativ klimatpåverkan ska inte fattas.

Förvaltningen anser att motionens första förslag delvis redan är beslutat 2019-06-12,
RS § 216, och följande del i regionens nuvarande styrkort: Region Gotlands arbete
ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Beslutet RS §216, år
2019, anpassas till styrmodellen och blir vägledande för Region Gotlands budget och
beslut. Det blir även ett av de tre genomförandeprogram för den regionala
utvecklingsstrategin, RUS.
2020 inleder ett avgörande årtionde. På tio år behöver klimatutsläppen halveras och
ett aktivt och resultatinriktat hållbarhetsarbete enligt Agenda 2030 pågå såväl på lokal
nivå som på regional och nationell nivå, för att nå de globala hållbarhetsmålen.
Motionens förslag är högst relevanta. Det styrks också av målbilder i regionens styrkort och i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi. Klimatbedömning bör vara en
av de parametrar som styr regionens beslut. För att kunna göra ”klimatsäkrade
beslut” behövs såväl planer och kunskapsunderlag, klimataspekter behöver även få ta
plats som ett grundläggande beslutsunderlag. Men förvaltningens bedömning är att
motionens förslag delvis redan är beslutade och föreslår därför bara att regionstyrelsen begär i uppdrag av regionfullmäktige att ta fram förslag till klimatbedömning av beslut inför budget och andra relevanta beslut i Region Gotland.
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Motionens förslag ligger i tiden och styrks också av målbilder i regionens egna styrkort och i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi. Klimatbedömning bör vara en
av de parametrar som styr regionens beslut. För att kunna göra ”klimatsäkrade
beslut” behövs såväl planer och kunskapsunderlag. Klimataspekter behöver också få
ta plats i grundläggande beslutsunderlag.
Konsekvensanalyser relevanta för klimatmålen är så många att det bara kan göras
korta hänvisningar till området i ett motionssvar. Av det följer också att alla beslut
som fattas inom Region Gotland inte kan föregås av en utredning, men de kan
bedömas utifrån det samlade styrdokument som tas fram enligt uppdraget som följer
av RS beslut § 216, juni 2019. Arbetet måste integreras i rådande styrmodell för
Region Gotland. Resurser och kompetens behövs. En begränsning i nuvarande
styrmodell bedöms redan synas i att delar av styrmodellen väljs bort när det saknas
kapacitet för att hantera dessa delar.
Barnperspektiv: Barnkonventionen är lag i Sverige; all offentlig verksamhet ska
genomsyras av barnens rätt. En av fyra grundprinciper är: Alla barn har rätt till liv
och utveckling. Industrialisering, globalisering och digitalisering har lett till att det
sannolikt aldrig förr, varken i Sverige eller i världen har producerats så mycket
välstånd eller välfärd för människor som nu. Men välståndet är ojämnt fördelat och
klimatförändringarna tillsammans med pandemi-risker ger osäkerhet inför framtiden.
Det innebär att de som nu är barn, sannolikt kommer att ta över ansvaret för en jord
som är i förändring till en mycket svårare plats för människor att bo på. Efter
Parisavtalet 2015, när det stod det klart att världens länder för första gången enats
om ett globalt och juridiskt bindande avtal, helt i linje med aktuell forskning, har det
också framgått att de bindande åtagandena från världens länder inte räcker till för att
nå det gemensamt satta målet. En annan sida av nuvarande utveckling är ökande oro
i världen, med ökande risk för svältkatastrofer och flyktingströmmar, där barn hör till
dem som drabbas hårdast. För dagens barn och unga och för kommande
generationers skull är det viktigt att agera för klimatet nu, det finns ingen tid att
förlora.
Jämställdhetsperspektiv: Det finns belagda skillnader mellan konsumtionsvanor för
kvinnor och män, där männens val genererar större utsläpp. Skillnaderna är främst
kopplade till de beteenden som förväntas av dem som ”har råd”. Höga utsläpp följer
generellt av höga inkomster och därmed följande konsumtionsvanor – män är i högre
grad än kvinnor höginkomsttagare. I ett större perspektiv är det också belagt att det
är kvinnor och barn som drabbas hårdast av klimatförändringarna.
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Landsbygdsperspektiv: En av de stora omställningarna som behöver ske under 2020talet är att ställa om matproduktionen. Här behövs kunskaper både inom hälsa,
digitalisering, kommunikation och mycket mer, för att skapa trender med matvanor
som både håller människor och jorden vid god hälsa. Men det är också en stor chans
för landsbygden sitter på de viktigaste resurserna – mark och odlarkunskap - för att
producera livsmedel. Detta adresseras också i EU:s hållbarhetsstrategi ”Green Deal”
och är en prioriterad fråga för EU-kommissionen.
Klimatpolitikens styrmedel på nationell nivå kan ge olika utfall för landsbygd
respektive städer, för Region Gotland finns redan beslut på att alla beslut ska landsbygdssäkras. I Region Gotland styrmodell har särskilt styrkortsperspektiven ekonomi
och ekologisk hållbarhet relevans för detta ärende.
Ekonomi: Just nu, med Corona-pandemin, är försörjningen för många människor i
stora delar av världen hotad. Denna situation ger, utöver stor oro för framtida
arbetsmarknad och sysselsättning, också oro för vilka resurser klimatarbetet får
framöver. Samtidigt visar pandemin att världen kan reagera snabbt och enat på en
gemensam fara.
Ekologisk hållbarhet innebär enligt regionens styrkort att: Region Gotlands arbete
ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar
energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent
grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära
ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna
värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C), Gabriella Hammarskjöld (C), Lars Thomsson (C), Karl-Johan
Boberg (C) och Lisbeth Bokelund (MP) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-02-26
Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-24
Regionstyrelsen 2020-09-30, § 256
Skickas till
Motionärerna
Alla nämnder
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Motionen bifalls på så sätt att:
- En färdplan för klimatneutralitet bör bli resultat av det styrdokument som
utarbetas enligt beslut i RS 2019 § 216.
- Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse i RS 2019/299 ska vara vägledande
för uppdraget. Målår blir 2040.

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att motionens förslag är i linje med redan
inlett arbete enligt beslut i RS 2019 § 216 och därför bör bifallas, dock med
reservation för att tid och resurser inte finns nu, varken för att ta fram en färdplan
ända till antagande i regionfullmäktige redan innevarande år, eller för att ens internt
redovisa nuläge ifråga om regionens klimatpåverkan. Det styrdokument som
utarbetas enligt RS 2019/216 förväntas nu även utformas för att bli ett av tre
genomförandeprogram för den regionala utvecklingsstrategin, RUS, varför
antagandet av denna bör ske först.
I inkommen motion yrkar Filip Reinhag (S) att:
Region Gotland tar fram en färdplan för ett klimatneutralt Gotland 2035 som ska
beslutas av regionfullmäktige senast 2020-12-31.
Förvaltningen anser också att motionens förslag är helt i linje med de förslag om mål
och handlingsplan för klimatet som kommit fram under dialogmöten hösten 2019
inför en ny regional utvecklingsstrategi, med undantag för att målåret i denna är satt
till 2040.
Region Gotland är inte ensam i ansvaret för samordnande insatser inom klimatarbetet på Gotland, det delas med länsstyrelsen och Energimyndigheten, men det
Region Gotland är ensamma om är den folkvalda beslutande församlingen. Alltså är
det av stort värde att klimatmål och vägen till att nå dem är förankrade genom beslut
i regionfullmäktige. Till stöd för arbetet finns såväl den färdplan som Energimyndigheten presenterade i april 2019, vilken ska utvecklas fortlöpande under kommande år,
samt den energi- och klimatstrategi som länsstyrelsen beslutade om 2019. Det finns
också flera viktiga stora aktörer i arbetet, inte minst bland företag och institutioner
som är stora energianvändare eller aktörer inom energisektorn. Det är också
avgörande med lokal delaktighet bland invånare organisationer och småföretag.
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Regionen äger endast direkt rådighet över en liten del av de åtgärder och den
omställning som behövs, men att ha lokal förankring genom beslut i regionfullmäktige för övergripande mål och åtgärder är av stor vikt. En del ligger i det
regionala utvecklingsansvaret, där ett stort projekt, ”Vägar till hållbar utveckling” nu
planeras. Men Regionen har också det direkta ansvaret för stora delar av den
samhällsservice som ger direkta bidrag till en hållbar omställning.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att motionens förslag är i linje med redan
inlett arbete och därför bör bifallas och arbetet samordnas med andra liknande
ärenden. Det finns omfattande lagstiftning som stödjer området, samtidigt som det
finns regelverk som bromsar den önskade utvecklingen inom energi och klimatområdet. Regelutveckling är ett av de behov som identifierats inom uppdraget
Energipilot Gotland. Sveriges Klimatlag (2017:720), trädde i kraft 1 januari 2018.
Den styr regeringens klimatpolitiska arbete på nationell nivå. Klimatlagen, 4 §, anger
att: Regeringen ska varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen i budgetpropositionen. Vidare sägs i 5 § att: Regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Handlingsplanen ska lämnas till riksdagen året efter det att
ordinarie val till riksdagen har hållits. Klimatlagen anger också vad både klimatredovisning och handlingsplan ska innehålla.
Förslagsvis kan rutiner för färdplanearbetet i stora delar följa de krav som Sveriges
klimatlag ställer på regeringen:
Regionstyrelsen ska varje år lämna en klimatredovisning till regionfullmäktige i
underlaget till budgetberedningen. Detta är redan en ambition i nuvarande energiplan, men utökning
Klimatredovisningen bör innehålla:
1.
2.

3.

en redovisning av utsläppsutvecklingen inom regionens geografiska område, samt
en redovisning för de verksamheter som Region Gotland råder över
en översiktlig redovisning av de viktigaste besluten inom klimatpolitiken
nationellt, internationellt och regionalt under året, vilka bedöms få återverkningar
på utvecklingen av växthusgasutsläppen på Gotland, särskilt inom regionens
ansvarsområden och
en bedömning av behovet av ytterligare åtgärder, dessas budgetmässiga effekter
och förslag på om sådana åtgärder i så fall kan fattas.

Regionstyrelsen ska en gång per mandatperiod ta fram en färdplan för att nå
klimatmålen, för antagande i regionfullmäktige.
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Färdplanen bör samordnas med Energimyndighetens regeringsuppdrag om en
färdplan för Gotland som pilot i omställningen till ett hållbart energisystem och
innehålla en beskrivning av
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regionens åtaganden i samverkansprojekt inom EU och övrigt internationellt,
historiska utsläppsdata som avser växthusgaser fram till den senaste rapporterade
utsläppsinventeringen, enligt nationella data för regional nivå
prognosticerade utsläppsminskningar,
utfallet av vidtagna åtgärder för utsläppsminskningar,
kända planerade åtgärder för utsläppsminskningar med en ungefärlig uppgift om
när dessa åtgärder kan börja ge effekt på Gotland,
vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå klimatmålen;
interna delmål, regionala mål enligt de nationella klimatmålen och ett
övergripande klimatmål enligt den regionala utvecklingsstrategin.

I nuläget har Region Gotland inte tillräckliga rutiner för en intern årlig klimatredovisning enligt ovan. Detta har blivit särskilt tydligt i samverkan med SKR och de
andra svenska regionerna inom ramen för Öppna Jämförelser Miljö, där redan flera
regioner ligger före Gotland ifråga om bredd, ambition och organisation för en årlig
klimatredovisning av den egna verksamhetens påverkan. Region Gotland ligger bra
till i jämförelser ifråga om direkt energianvändning som energi i fastigheter, energi
från avfallshantering och satsningar på att fasa ut fossila drivmedel. Ifråga om
indirekt påverkan, som rutiner för att ställa och följa upp klimatkrav på upphandlade
produkter, tjänster och planer, finns förbättringspotential inom ett antal områden där
andra regioner ligger längre fram. Nya styrmodellen kan möjligen bidra till förbättring
inom området vad gäller regionens egna verksamheter, förutsatt att ett sådant uppdrag förtydligas till alla nämnder och förvaltningar i regionens interna styrning.
Särskilt viktigt blir det att uppdrag och resurser, till exempel för en miljö-controller,
tillförs tekniska nämnden om/när ytterligare uppgifter tillförs denna nämnd i och
med att regionstyrelseförvaltningen omorganiseras. Redan nu ligger ett stort ansvar
för Region Gotlands miljöpåverkan inom tekniska nämndens ansvarsområden. För
utfallet på övriga Gotland får uppföljning utvecklas tillsammans med regeringsuppdraget till Energimyndigheten, ”Energipilot Gotland”, samt ny regional
utvecklingsstrategi, RUS, och det styrdokument som tas fram enligt RS 2019 §216.
Konsekvensanalyser relevanta för klimatmålen är så många att det bara kan göras
korta hänvisningar till området i ett motionssvar. Av det följer också att alla beslut
som fattas inom Region Gotland inte kan föregås av en utredning, men de kan
bedömas inom ramen för att de följer den handlingsplan eller motsvarande som tas
fram enligt uppdraget som följer av RS beslut § 216, juni 2019.
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Barnperspektiv: Barnkonventionen är lag i Sverige; all offentlig verksamhet ska
genomsyras av barnens rätt . En av fyra grundprinciper är: Alla barn har rätt till liv
och utveckling. Industrialisering, globalisering och digitalisering har lett till att det
sannolikt aldrig förr, varken i Sverige eller i världen har producerats så mycket
välstånd eller välfärd för människor som nu. Men välståndet är ojämnt fördelat och
klimatförändringarna ger risker inför framtiden. Det innebär att de som nu är barn,
sannolikt kommer att ta över ansvaret för en jord som är i förändring till en mycket
svårare plats för människor att bo på. Efter Parisavtalet 2015, när det stod det klart
att världens länder för första gången enats om ett globalt och juridiskt bindande avtal,
helt i linje med aktuell forskning, har det också framgått att de bindande åtagandena
från världens länder inte räcker till för att nå det gemensamt satta målet. En annan
sida av nuvarande utveckling är ökande oro i världen, med ökande risk för svältkatastrofer och flyktingströmmar, där barn hör till dem som drabbas hårdast . För
dagens barn och unga och för kommande generationers skull är det viktigt att agera
för klimatet nu, det finns ingen tid att förlora.
Jämställdhetsperspektiv: Det finns belagda skillnader mellan konsumtionsvanor för
kvinnor och män, där männens val genererar större utsläpp. Skillnaderna är främst
kopplade till de beteenden som förväntas av dem som ”har råd”. Höga utsläpp följer
generellt av höga inkomster och därmed följande konsumtionsvanor – män är i högre
grad än kvinnor höginkomsttagare. I ett större perspektiv är det också belagt att det
är kvinnor och barn som drabbas hårdast av klimatförändringarna.
Landsbygdsperspektiv: En av de stora omställningarna som behöver ske under
2020-talet är att ställa om matproduktionen. Här behövs kunskaper både inom hälsa,
digitalisering, kommunikation och mycket mer för att skapa trender med matvanor
som både håller människor och jorden vid god hälsa. Men det är också en stor chans
för landsbygden sitter på de viktigaste resurserna – mark och odlarkunskap - för att
producera livsmedel. Detta adresseras också i EU:s hållbarhetsstrategi ”Green Deal”
och är en prioriterad fråga för EU-kommissionen.
Klimatpolitikens styrmedel på nationell nivå kan ge olika utfall för landsbygd
respektive städer, för Region Gotland finns redan beslut på att alla beslut ska
landsbygdssäkras. I Region Gotland styrmodell har särskilt styrkortsperspektiven
ekonomi och ekologisk hållbarhet relevans för detta ärende.
Ekonomi: Just nu, med Corona-pandemin, är försörjningen för många människor i
stora delar av världen hotad. Enligt beräkningar från Europafackets forskningsinstitut ETUI hade i slutet av april mer än 42 miljoner löntagare, motsvarande vart
fjärde jobb i EU, ansökt om nationellt permitteringsstöd. Här ingår de som faktiskt
är permitterade och de som i förebyggande syfte ansöker om stödet.
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I Frankrike och Italien rör det sig om nästan hälften av alla anställda medan det i
Sverige och Danmark ligger på runt tio procent. Denna situation ger, utöver stor oro
för framtida arbetsmarknad och sysselsättning, också oro för vilka resurser klimatarbetet får framöver. Samtidigt visar pandemin att världen kan reagera snabbt och
enat på en gemensam fara.
Ekologisk hållbarhet innebär enligt regionens styrkort att: Region Gotlands arbete
ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar
energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent
grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära
ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna
värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M), Gabriella Hammarskjöld (C) och
Per Edman (V).
Filip Reinhag (S), Hanna Westerén (S) och Lars Thomsson (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-02-26
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-30
Regionstyrelsen 2020-09-30, § 255
Skickas till
Alla nämnder
Filip Reinhag (S)
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Regionfullmäktiges beslut
x
x
x

x

x
x
x

x

x

Som ny ledamot i socialnämnden, efter Pär Bokelund (MP), föreslås
Mie Nilsson (MP), Kappelshamn Flenvikevägen 2, 624 55 Lärbro.
Som ny ersättare i tekniska nämnden efter Mie Nilsson (MP), föreslås
Wolfgang Brunner (MP), Skyttegatan 8, 621 41 Visby.
Som ny ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningen efter Wolfgang Brunner (MP)
föreslås
Elisabeth Feurst (MP), Brougnsvägen 6, 624 62 Fårösund.
Som ny förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, efter Meishuan
Wong (M), föreslås
Håkan Onsjö (M), Fröjel Göstavs 452, 623 55 Klintehamn.
Som ny till huvudman i Sparbanken Gotland efter Simon Stenman (C) föreslås
Erling Häglund (C), När Rovalds 349, 623 48 Stånga.
Som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Elias Wyrsch, (M), föreslås
Patrik Karlsson (M), Djuplundavägen 23, 621 50 Visby.
Som ny ersättare i samverkansnämnden Stockholm-Gotland,
efter Brittis Benzler (V), föreslås
Therese Livemo (V), Väskinde Dalaskog 260, 622 75 Visby.
Som ny ledamot i Viltförvaltningsdelegationen i Gotlands län 2018-2021, efter
Roland Olofsson (S), föreslås
Thomas Klang (S), Roma Busarve 633, 622 54 Romakloster.
Som ny ersättare i Viltförvaltningsdelegationen i Gotlands län 2018-2021, efter
Mona Eneqvist (S), föreslås
Eleonore Hemström (S), Källunge Skällhorns 161, 621 79 Visby.

Skickas till
De berörda
Berörda nämnder
Partiexpeditionerna
Regionstyrelseförvaltningen - Löner
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Regionstyrelsens beslut

Delrapporten godkänns.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån de fyra prioriterade områdena
beskrivna i effektiviseringsprogrammet återkomma till budgetberedningen 2021
med en detaljerad bedömning av potentialen för effektivisering beskriven per
nämnd/förvaltning för perioden 2022-2024.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med teknikförvaltningen
återkomma till budgetberedningen 2021 med ett fördjupat underlag och analys
avseende behovet av kontorsplatser med utgångspunkt från nuvarande lokalisering
på Visborg. Underlaget ska också redovisa en analys av alternativa möjligheter till
långsiktig lokalisering.
x

För att bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi i Region Gotland drivs ett effektiviseringsprogram med syfte att driva på, koordinera, samordna, följa och stödja
effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika suboptimeringar och
hitta samordningsvinster. Den aktuella delrapporten visar att samtliga projekt
identifierat viktiga åtgärder för fortsatt utveckling. Tydligt framgår att regionen
genom åtgärderna ges god potential till sänka kostnadsnivåer framåt.
För att driva på och öka takten i arbetet föreslås förstärkning i vissa drivande,
koordinerande och stödjande resurser. Bedömningen är att den typen av förstärkningar initialt kan ge större potential för samtliga förvaltningar och nämnder att
klara kommande måluppfyllelse och krav på sänkta kostnader över tid.
Förvaltningen gör bedömningen att effektiviseringsprogrammet och dess ingående
projekt har god potential att förflytta Region Gotland i en riktning i linje med
programmets mål och ambitioner. Avgörande är att samtliga nämnder och förvaltningar tar del av de lärdomar och förslag som presenteras och säkerställer egna
aktiviteter och åtgärder för att hämta hem möjliga effekter i den egna verksamheten.
I arbetsutskottet föreslogs att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till
regionstyrelsens sammanträde återkomma med konkreta aktiviteter inom de fyra
prioriterade områden för att förstärka arbetet och få effekt framåt.
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Med utgångspunkt i tidigare rapportering och fördjupad avstämning med ansvariga
projektägare och projektledare görs bedömningen att resursförstärkning inom ovan
beskrivna områden skulle såväl förstärka som snabba på effekthemtagning och
därmed sänkta framtida kostnader. Möjliga effekter att se under 2022 bedöms kunna
vara:
Frigörande av lokalytor med minskade lokalkostnader som följd
-

Effektivare bemanningsarbete ger ökad kunskap, mer optimala scheman samt
bättre planeringsförutsättningar och därmed sänkta personalkostnader,
Ökad kvalitet och effektivitet vid planering, genomförande och uppföljning av
inköp,
Enklare att göra inköp – underlättar och effektiviserar inköpsarbetet för
inköpande medarbetare i hela regionen,
Ökad leverantörs- och avtalstrohet – underlättar för beställare att köpa rätt saker
till rätt pris hos rätt leverantör på rätt avtal,
Enklare att hitta och därmed nyttja befintliga avtal,
Förflyttning till mer digitala arbetssätt och därmed effektivare processer med
sänkta personalkostnader som följd,
Stärkt stöd till chefer ger bättre förutsättningar i ledarskapet och därmed sänkt
stressnivå, minskade sjuktal och lägre sjuklönekostnader.

Sammantaget bedöms satsningen ge en ökad förmåga för samtliga förvaltningar att
hantera sina uppdrag med ökad effektivitet och med bättre möjlighet att nå måluppfyllelse och att sänka sina driftkostnader.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med teknikförvaltningen återkomma till budgetberedningen 2021 med ett
fördjupat underlag och analys avseende behovet av kontorsplatser med utgångspunkt
från nuvarande lokalisering på Visborg. Underlaget ska också redovisa en analys av
alternativa möjligheter till långsiktig lokalisering.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-13, 2020-10 20
Skickas till
Samtliga förvaltningar
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Hanna Sällström Jonasson
Rektor Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningens utbildningsutbud 2021/2022 bilaga
På nämnden den 21 oktober uttryckets ett önskemål om bilaga till utbildningsutbudet
gällande de statliga satsningar som görs idag.
Mot bakgrund av de aviserade statliga satsningar inom arbetsmarknads- och
utbildningspolitiken på nationell nivå är en förväntad utveckling att elevantalet
kommer fortsätt att öka. Exempel på satsningar är:
•

Äldreomsorgslyftet
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/regeringensaldreomsorgslyft-beraknas-leda-till-10-000-nya-tillsvidareanstallningar-paheltid-inom-aldreomsorgen/

•

Yrkessvenska inom vården
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/31-miljonerkronor-till-spraktraning-for-anstallda-inom-aldreomsorgen/

•

Möjlighet att studera med aktivitetsersättning
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/fler-arbetslosa-skakunna-studera-med-bibehallen-ersattning/

•

Intensivår
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/10/uppdrag-att-inforaett-intensivar/

Sammantaget kommer dessa satsningar innebära en ökad efterfrågan av reguljär
utbildning. Samtliga delar inom kommunal vuxenutbildning kommer att beröras.
Samverkan med Arbetsförmedlingen kommer med anledning av detta behöva
intensifieras. Inom ramen för framskrivandet av överenskommelsen mellan
Arbetsförmedlingen och Region Gotland avseende Delegationen för unga och
nyanlända har en dialog redan påbörjats om framtida samverkansmöjligheter.
Finansiering

Under 2018-2020 har Vuxenutbildningen tilldelats extra statsbidrag kopplat till de så
kallade Nordstream-medel om totalt 10 miljoner kronor. Dessa medel har inneburit
att en uppbyggnad av yrkesutbildningar har kunnat genomföras.
Inför verksamhetsåret 2021 har Gotland tilldelats mindre statsbidrag inom Regionalt
yrkesvux än förväntat. I praktiken kan detta innebära att utbudet inte kan byggas ut
enligt det förslag till utbud då tilldelade statsbidrag redan är intecknade. Om en
önskan finns om att utöka utbudet behöver även den kommunala finansieringen ses
över.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/181

Avseende utbyggnaden av Kunskapslyftet har staten aviserat att ytterligare en miljard
kronor kommer att fördelas inom ramen för Regionalt yrkesvux. Hur dessa medel
kommer att fördelas är fortfarande inte offentliggjort. Det finns en risk att beslut om
hur mycket statsbidrag Gotland blir tilldelade inte kommer förrän i början av 2021.
Under 2021 gäller fortsatt medfinansiering med fördelningen att kommunen
förväntas finansiera 3 av 10 platser (en helårsplats motsvarar 800 verksamhetspoäng).
Sammanfattningsvis befarar rektor för Vuxenutbildningen att osäkerheten kopplat till
finansiering riskerar att begränsa ett utökat och matchat utbud
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Mail till politiska sekreterare från
nämndsekreterarna.
Hej
Skickar denna information till er, politiska sekreterare, så att ni kan vidarebefordra till era respektive
politiska organisationer. Återkoppla till mig eller Rosita Siggelin om ni har några ytterligare frågor. Etjänsterna är i drift och alla förtroendevalda respektive partirepresentanter kan börja använda dom
direkt.
-Nu finns två e-tjänster tillgängliga som ni förtroendevalda nu ska börja använda. Dessa avser

E-tjänst Politiskt förtroendevald – avsägelse av uppdrag . Ska användas när förtroendevald
ska avsäga sig ett eller flera politiska förtroendeuppdrag. Avsägelsen registreras direkt i Region
Gotlands ärendehanteringssystem. Förtroendevald får bekräftelse via e-post med information om
kommande behandling och om återlämning av iPad m m.
E-tjänst Politiskt förtroendevald – nominering till nytt uppdrag . Ska användas av partiet när
en person ska nomineras till ett av nytt politiskt uppdrag (gäller ej regionfullmäktige, dessa
framräknas av Länsstyrelsen). Nomineringen registreras direkt i Region Gotlands
ärendehanteringssystem. Partiet får en bekräftelse på registrerat ärende och den nominerade får ett
särskilt mail med information om att lämna ytterligare uppgifter och om kommande behandling.
Dessa e-tjänster finns på hemsidan www.gotland.se i Guide till förtroendevalda, under Region
Gotlands politiska organisation och Uppdraget som förtroendevald (direktlänk:
https://www.gotland.se/100866 ). Det går också att nå e-tjänsterna direkt på hemsidan
www.gotland.se via knappen ”Självservice”.
E-tjänsterna har utarbetats inom nätverket för samtliga nämndsekreterare inom Region Gotland
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Hanna Sällström Jonasson
Rektor Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningens utbildningsutbud 2021/2022 bilaga
På nämnden den 21 oktober uttryckets ett önskemål om bilaga till utbildningsutbudet
gällande de statliga satsningar som görs idag.
Mot bakgrund av de aviserade statliga satsningar inom arbetsmarknads- och
utbildningspolitiken på nationell nivå är en förväntad utveckling att elevantalet
kommer fortsätt att öka. Exempel på satsningar är:
•

Äldreomsorgslyftet
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/regeringensaldreomsorgslyft-beraknas-leda-till-10-000-nya-tillsvidareanstallningar-paheltid-inom-aldreomsorgen/

•

Yrkessvenska inom vården
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/31-miljonerkronor-till-spraktraning-for-anstallda-inom-aldreomsorgen/

•

Möjlighet att studera med aktivitetsersättning
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/fler-arbetslosa-skakunna-studera-med-bibehallen-ersattning/

•

Intensivår
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/10/uppdrag-att-inforaett-intensivar/

Sammantaget kommer dessa satsningar innebära en ökad efterfrågan av reguljär
utbildning. Samtliga delar inom kommunal vuxenutbildning kommer att beröras.
Samverkan med Arbetsförmedlingen kommer med anledning av detta behöva
intensifieras. Inom ramen för framskrivandet av överenskommelsen mellan
Arbetsförmedlingen och Region Gotland avseende Delegationen för unga och
nyanlända har en dialog redan påbörjats om framtida samverkansmöjligheter.
Finansiering

Under 2018-2020 har Vuxenutbildningen tilldelats extra statsbidrag kopplat till de så
kallade Nordstream-medel om totalt 10 miljoner kronor. Dessa medel har inneburit
att en uppbyggnad av yrkesutbildningar har kunnat genomföras.
Inför verksamhetsåret 2021 har Gotland tilldelats mindre statsbidrag inom Regionalt
yrkesvux än förväntat. I praktiken kan detta innebära att utbudet inte kan byggas ut
enligt det förslag till utbud då tilldelade statsbidrag redan är intecknade. Om en
önskan finns om att utöka utbudet behöver även den kommunala finansieringen ses
över.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/181

Avseende utbyggnaden av Kunskapslyftet har staten aviserat att ytterligare en miljard
kronor kommer att fördelas inom ramen för Regionalt yrkesvux. Hur dessa medel
kommer att fördelas är fortfarande inte offentliggjort. Det finns en risk att beslut om
hur mycket statsbidrag Gotland blir tilldelade inte kommer förrän i början av 2021.
Under 2021 gäller fortsatt medfinansiering med fördelningen att kommunen
förväntas finansiera 3 av 10 platser (en helårsplats motsvarar 800 verksamhetspoäng).
Sammanfattningsvis befarar rektor för Vuxenutbildningen att osäkerheten kopplat till
finansiering riskerar att begränsa ett utökat och matchat utbud
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Malin Bergström
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delegationsbeslut. Anmälningsärende
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Beslut gällande anställning. Beslut fattat av rektor Peter Lerman. Beslut fattat i
oktober 2020 (GVN 2020/17:23)
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