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RS AU § 33

Uppdrag. Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet, remiss

RS 2019/958

Arbetsutskottets beslut
x

Beslutsunderlag kring framtida organisering och lokalisering av måltidsverksamhet
remitteras till tekniska nämnden, socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för
synpunkter. Svar ska ha inkommit till regionstyrelsen senast 23 april 2021.
Frågor att besvara i remissförfarandet.
Hur ser nämnden på:
- den generella inriktningen i utvecklingen av måltidsverksamheten som beskriv i
beslutsunderlaget och speciellt med fokus på kvalitet?
- behovet av att revidera mat- och måltidspolicyn och vad en revidering bör
innehålla?
- en revidering av uppdraget till regionens centrala måltidsverksamhet till:
”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet skall med sin samlade
kompetens bidra till utvecklingen av mat- och måltider för hela Region Gotland
och Gotland. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i mat- och
måltidspolicyn. Planering, upphandling och produktion skall präglas av
kostnadseffektivitet och utvecklas med inriktningen att säsongsanpassa
måltider, öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel samt minska
svinn. Maten ska hålla hög kvalitet och driftsekonomin vara god. Andelen kyld
mat skall inte överstiga 50 %.” (ersätter direktiv givet 2009-10-26, § 293).
- framtida organisatorisk placeringen av regionens centrala måltidsverksamhet
inom regionstyrelsen eller tekniska nämndens ansvarsområde?

För att stärka regionens förutsättningar att möta framtida utmaningar beslutade
regionstyrelsen under hösten 2019 om ett regiongemensamt effektiviseringsprogram
omfattande 7 separata projekt. Ett av projekten berör möjligheten att nå framtida
effektiviseringar genom att utveckla organisation och lokalisering av måltidsverksamheten.
Projektet har drivits i två etapper. Del ett gav en nulägesbeskrivning med analys och
del två förslag till ny struktur för lokalisering och produktionsplanering samt
reviderad mat- och måltidspolicy. I båda etapperna har extern projektledning
engagerats vilket resulterat i två större rapporter.
forts
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Som ett komplement till projektet har en kortare utredning gjorts för att belysa
perspektivet alternativa driftformer för måltidsverksamheten. Dessutom har en
kompletterande analys gjorts för att belysa effekterna av den förändrade inriktningen
i utvecklingen av framtidens förskola och skola.
Styrgruppen för projektet har tagit emot de två delrapporterna och också
kompletteringarna. Utifrån dessa underlag har gruppen identifierat de mest
avgörande områdena för utveckling och har tillsammans lagt förslag till åtgärder
framåt.
Som en del i beredningsarbetet har samråd med berörda nämnder och förvaltningsledningar genomförts kring styrgruppens förslag. Samråden har stärkt bilden av att
måltidsverksamheten är en viktig verksamhet som skapar stort värde för verksamhetens kvalitet i relation till elever, brukare och patienter. Det finns en samstämmighet i vikten av fortsatt utveckling och stärkt samarbete över förvaltningsgränser.
Framtida infrastruktur är avgörande för kostnadsbilden och verksamheten behöver
ges utrymme att arbeta med bäst lämpade metoder utifrån givna kvalitetsnivåer.
Efter samråd har underlaget reviderats och här presenteras styrgruppens slutliga
förslag till utvecklingsinsatser och politiska beslut. Sedan tidigare har regionstyrelsen
beslutat att detta underlag ska skicka ut på remiss till berörda nämnder för
synpunkter.
Måltidsverksamheten i Region Gotland har haft en positiv utveckling under flera år.
Bland annat ses ökad matlagning från grunden nära gästen, ökad andel ekologiska
livsmedel, ökad andel svenskt kött, kortare varmhållningstider, energiinnehåll i nivå
med nationella rekommendationerna samt minskade köp utanför avtal.
Driftsekonomin har varit i balans och besparingar har kunnat genomföras. Det har
varit värdefullt för regionen att ha en samlad måltidsverksamhet. Den gemensamma
organisationen har gett stordriftsfördelar kring frågor som bland annat lokalplanering, kompetensutveckling, menyplanering, upphandlingar och egenkontrollprogram.
Bedömningen är att verksamhetens grundkvalitet är god och att det finns god
potential till fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
Bedömningen är att projektet bedrivits i god dialog mellan samtliga involverade
förvaltningar. Goda underlag för fortsatt utveckling finns och samråden har också
gett ytterligare inspel som förbättrat beslutsunderlaget.
forts
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Området är omfattande om komplext och förvaltningen vill betona vikten av att
politiska beslut fattas kring målnivåer och principer. I verksamhetsansvaret ligger
sedan att återkomma kring hur måltidsverksamheten ska bedrivas för att nå högsta
möjliga effektivitet och kvalitet i varje givet läge. Återrapportering och delaktighet
kring fortsatt utveckling bedöms kunna ske inom ramen för regionstyrelseförvaltningens ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. Vid behov kan
speciella temafördjupningar ges.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Simon Härenstam (L) yrkar att kvalité läggs till som en fråga.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) att i första hand
regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på reviderad
Mat- och livsmedelspolicy som inkluderar process för implementering och uppföljning, samt förslag på justerad uppdragsbeskrivning, om det behövs utifrån
justerad policy.
I andra hand: Förlängd remisstid, remissfrågorna ändras till att punkt 1 utgår, punkt 2
ändras till ”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet ska med sin samlade
kompetens bidra till utvecklingen av mat och måltider för hela Gotland. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i mat- och måltidspolicyn. Planering, upphandling och produktion skall präglas av att hålla hög kvalité på maten, god driftsekonomi, hög grad av lokal tillagning - mer från grunden, ökad andel ekologiska och
närproducerade livsmedel, säsongsanpassade måltider och korta varmhållningstider. När mat transporteras kan maten vara varmhållen eller kyld beroende på
verksamhet och lämplighet. Andelen kyld mat ska inte överstiga 10 %”.
Punkt 3 Punkten utgår.
Eva Nypelius (C) yrkar avslag på Meit Fohlins yrkande och yrkar att kvalité lyfts in
som en fråga samt att kvalité även kopplas mot upplevelsen av måltiden.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget
tillägg och Meit Fohlins yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag
med eget tillägg bifalls.
forts
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Votering begärs.
I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelseförvaltningens förslag med Eva
Nypelius (C) tillägg och nej-röst för Meit Fohlins (S) yrkande.
Omröstningen ger 4 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Simon Härenstam (L) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 3 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S) och Thomas Gustafson (V).
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt regionstyrelseförvaltningens förslag
med Eva Nypelius (C) tillägg.
Protokollsanteckning: Lisbeth Bokelund (MP) instämmer i Meit Fohlins (S) yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-12
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Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


beslutsunderlag kring framtida organisering och lokalisering av
måltidsverksamhet remitteras till Tekniska nämnden, Socialnämnden, Hälsooch sjukvårdsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för synpunkter. Svar ska ha inkommit till
regionstyrelsen senast 23 april.

Frågor att besvara i remissförfarandet:
Hur ser nämnden på:


den generella inriktningen i utvecklingen av måltidsverksamheten som
beskriv i beslutsunderlaget och speciellt med fokus på kvalitet?



behovet av att revidera mat- och måltidspolicyn och vad en revidering bör
innehålla?



en revidering av uppdraget till regionens centrala måltidsverksamhet till:
”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet skall med sin samlade
kompetens bidra till utvecklingen av mat- och måltider för hela Region
Gotland och Gotland. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i matoch måltidspolicyn. Planering, upphandling och produktion skall präglas av
kostnadseffektivitet och utvecklas med inriktningen att säsongsanpassa
måltider, öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel samt minska
svinn. Maten ska hålla hög kvalitet och driftsekonomin vara god. Andelen
kyld mat skall inte överstiga 50%.” (ersätter direktiv givet 2009-10-26 §293).



framtida organisatorisk placeringen av regionens centrala måltidsverksamhet
inom regionstyrelsen eller tekniska nämndens ansvarsområde?

Sammanfattning

För att stärka regionens förutsättningar att möta framtida utmaningar beslutade
regionstyrelsen under hösten 2019 om ett regiongemensamt effektiviseringsprogram
omfattande 7 separata projekt. Ett av projekten berör möjligheten att nå framtida
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effektiviseringar genom att utveckla organisation och lokalisering av
måltidsverksamheten.
Projektet har drivits i två etapper. Del ett gav en nulägesbeskrivning med analys och
del två förslag till ny struktur för lokalisering och produktionsplanering samt
reviderad mat- och måltidspolicy. I båda etapperna har extern projektledning
engagerats vilket resulterat i två större rapporter.
Som ett komplement till projektet har en kortare utredning gjorts för att belysa
perspektivet alternativa driftformer för måltidsverksamheten. Dessutom har en
kompletterande analys gjorts för att belysa effekterna av den förändrade inriktningen
i utvecklingen av framtidens förskola och skola.
Styrgruppen för projektet har tagit emot de två delrapporterna och också
kompletteringarna. Utifrån dessa underlag har gruppen identifierat de mest
avgörande områdena för utveckling och har tillsammans lagt förslag till åtgärder
framåt.
Som en del i beredningsarbetet har samråd med berörda nämnder och
förvaltningsledningar genomförts kring styrgruppens förslag. Samråden har stärkt
bilden av att måltidsverksamheten är en viktig verksamhet som skapar stort värde för
verksamhetens kvalitet i relation till elever, brukare och patienter. Det finns en
samstämmighet i vikten av fortsatt utveckling och stärkt samarbete över
förvaltningsgränser. Framtida infrastruktur är avgörande för kostnadsbilden och
verksamheten behöver ges utrymme att arbeta med bäst lämpade metoder utifrån
givna kvalitetsnivåer.
Efter samråd har underlaget reviderats och här presenteras styrgruppens slutliga
förslag till utvecklingsinsatser och politiska beslut. Sedan tidigare har regionstyrelsen
beslutat att detta underlag ska skicka ut på remiss till berörda nämnder för
synpunkter.

Bedömning

Måltidsverksamheten i Region Gotland har haft en positiv utveckling under flera år.
Bland annat ses ökad matlagning från grunden nära gästen, ökad andel ekologiska
livsmedel, ökad andel svenskt kött, kortare varmhållningstider, energiinnehåll i nivå
med nationella rekommendationerna samt minskade köp utanför avtal.
Driftsekonomin har varit i balans och besparingar har kunnat genomföras. Det har
varit värdefullt för regionen att ha en samlad måltidsverksamhet. Den gemensamma
organisationen har gett stordriftsfördelar kring frågor som bland annat
lokalplanering, kompetensutveckling, menyplanering, upphandlingar och
egenkontrollprogram.
Bedömningen är att verksamhetens grundkvalitet är god och att det finns god
potential till fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
Bedömningen är att projektet bedrivits i god dialog mellan samtliga involverade
förvaltningar. Goda underlag för fortsatt utveckling finns och samråden har också
gett ytterligare inspel som förbättrat beslutsunderlaget.
Området är omfattande om komplext och förvaltningen vill betona vikten av att
politiska beslut fattas kring målnivåer och principer. I verksamhetsansvaret ligger
sedan att återkomma kring hur måltidsverksamheten ska bedrivas för att nå högsta
möjliga effektivitet och kvalitet i varje givet läge. Återrapportering och delaktighet
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kring fortsatt utveckling bedöms kunna ske inom ramen för
regionstyrelseförvaltningens ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. Vid
behov kan speciella temafördjupningar ges.
Beslutsunderlag









Beslutsunderlag Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland.
Delrapport två: Slutrapport, analys och förslag, Organisation och lokalisering
av måltidsverksamhet i Region Gotland, oktober 2020
Delrapport ett: Rapport Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i
Region Gotland. 2019/958, maj 2020
Nulägesrapport måltidsverksamhet Region Gotland 2019/958, maj 2020
Sammanställning genomförda köksbyggnationer 2012-2019, maj 2020
Konsultrapport: Alternativa driftformer måltidsverksamheten Region
Gotland
Konsultrapport Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-1215, om framtidens skolorganisation

Regionstyrelseförvaltningen
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Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland

1. Sammanfattning
Rapporten sammanfattar de samlade insikterna och förslagen från effektiviseringsprojektet
Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland.
Styrgruppens samlade förslag till konkreta åtgärder för fortsatt utveckling är i korthet:
- Revidera mat- och måltidspolicyn.
- Revidera uppdraget till måltidsverksamheten inom regionstyrelseförvaltningen/regionstyrelsens ansvar
- Etablera ett regiongemensamt samverkansforum för måltid
- Tydliggöra överenskommelser kring processer, roller, ansvar och villkor
- Organisatorisk placering kvar inom RS ansvarsområde eller förflyttning till tekniska
nämnden/teknikförvaltningen.
- Gemensamma nyckeltal tas fram
- Kompetenshöjande insatser genomföras
- Kunddialogmodeller och kundutvärdering utvecklas
- Utvärdera och förtydliga prismodellen
- Lokalförsörjningsplan och investeringsplanering kök utvecklas
- Tekniker för ökad flexibilitet nyttjas
- Åtgärder för att minska svinn genomföras
Förslagen har beretts genom samråd med samtliga direkt berörda nämnder/förvaltningsledningar (socialnämnden/socialförvaltningen, barn- och ungdomsnämnden/gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden/utbildning- och arbetslivsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen).
Facklig samverkan har skett löpande inom ramen för regionstyrelseförvaltningen och i regionens centrala fackliga samverkansgrupp (CSK) vid möte 27 januari.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

2. Inledning
Den goda måltiden är avgörande för många barn/elever/patienter/brukare och har en direkt påverkan på regionens måluppfyllelse. Mat och måltider är ett kunskapsområde med
såväl bredd som djup. Här behövs kompetens inom områden som nutrition, kostekonomi,
menyplanering, livsmedelsupphandling, produktionsplanering, köksarkitektur, tillagning,
miljö och måltidens roll som integrerad del i verksamheten.
Formen för måltiden skiljer sig åt mellan regionens olika verksamheter men det finns en gemensam grund kring vad som ger framgång. Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider pekar på fem framgångsfaktorer för den värdefulla måltiden:
 Fokusera på matgästen
 Satsa på kunskap och kompetens
 Se till helheten – använd måltidsmodellen
 Skapa en organisation med samarbete över gränser
 Sätt upp mål och fråga efter resultaten.
Slutrapport

Denna rapport sammanfattar effektiviseringsprojekt Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland. Rapporten sammanfattar resultaten av projektets två
etapper och de kompletteringar som gjorts kring möjligheten till alternativa driftformer och
konsekvenser av förslag till beslut rörande framtidens förskola och grundskola. Dessutom
ges en fördjupad bild av styrgruppens förslag till fortsatt hantering inom Region Gotland.
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Förslagen har i ett första steg beretts genom samråd med samtliga direkt berörda nämnder/förvaltningsledningar (socialnämnden/socialförvaltningen, barn- och ungdomsnämnden/gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/utbildning- och arbetslivsförvaltningen,
hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen) och den centrala fackliga
samverkansgruppen (CSK). Efter dessa samråd har underlaget reviderats inför beslut i regionstyrelsens arbetsutskott om remissförfarande till samtliga nämnder inför ett slutligt beslut i regionstyrelsen i april 2021.
Projektets etapp ett omfattade:
 Fördjupad analys och beskrivning av måltidskostnadernas utveckling
 Fördjupad jämförelse med andra kommuner och landstings måltidskostnader
 En tydlig bild av de pågående arbeten och förslag som finns till förändringar för
kostnadseffektiviseringar kopplat till måltider
 Förslag på lämpliga nyckeltal
 Översyn av mat och måltidspolicyn och beskrivning av utvecklingsbehov
 Förslag till förändrad organisation
 Konsekvenser av förslagen
Underlaget från etapp ett ingick sedan som grund för etapp två som byggt på med
 Förslag till förändrad lokalisering och produktionsplanering
 Beslutsunderlag reviderad mat- och måltidspolicy
Två kompletterande utredningar har gjorts
 Möjligheter till alternativa driftformer
 Konsekvenser av förslaget till beslut rörande framtidens förskola och grundskola
Syftet med projektet är att identifiera och initiera förändringar kopplat till organisation och
lokalisering som kan bidra till ökad effektivitet och kostnadsminskningar.
De effektmål som eftersträvas är minskade kostnader, utvecklad organisation för hög kvalitet och effektiva processer, likvärdiga förutsättningar för god och jämlik hälsa, minskat klimatavtryck och säkrad kompetensförsörjning.
Bakgrund

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Måltidsbranschen står idag inför en rad utmaningar. Hälso- och näringstrenden är stark och
måltiden blir allt mer konsument- och individinriktad. Lagen om offentlig upphandling ställer allt hårdare krav. Det finns många aktörer som kan leverera måltider och även dagligvaruhandeln erbjuder idag måltidslösningar som också passar delar av offentlig sektor.
Region Gotland står enligt tidigare genomförda analyser inför stora utmaningar de kommande åren. Framför allt handlar det om kompetensförsörjning och ekonomi. För att identifiera och initiera insatser som kan leda till kvalitet, effektivitet och kostnadssänkningar
etablerades under 2020 ett regiongemensamt effektiviseringsprogram med 7 olika projekt.
De olika projekten inriktades mot olika områden som utifrån tidigare kunskaper bedömts
ge störst potential till resultat. Ett av projekten beslutades handla om framtida organisering
och lokalisering av måltidsverksamheten.
Måltidsverksamheten som helhet sträcker sig över organisationsgränser och involverar i
stort sett samtliga regionen förvaltningar. Avdelning måltid inom regionstyrelseförvaltningen har ett strategiskt ansvar för måltider och också ansvar för större delen av köksorganisationen men då övriga förvaltningar har delansvar i processen (t.ex. egna livsmedelsin-
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köp, beställningar och servering av måltider) krävs ett nära samarbete med tydlig rollfördelning och mandat för att möjliggöra förbättringar och effektiviseringar.
2009 antogs en Mat & måltidspolicy för Region Gotland och samma år samlades stora delar av måltidsverksamheten i en och samma organisation. Uppdraget till måltidsverksamheten formulerades att hålla hög kvalitet på maten, god driftsekonomi, lokal tillagning – mer
från grunden, ekologiska och närproducerade livsmedel, korta varmhållningstider, blandade
driftsformer och ingen produktion av kyld mat i stor skala. Beslut fattades också om en ny
översyn av köksorganisationen.
Översynen resulterade i en plan för ombyggnationer av ett antal mottagningskök till tillagningskök samt upprustning av flertalet eftersatta kök. Investeringar har därefter genomförts
i ett antal kök till en kostnad av ca 45 mkr kronor. Ytterligare åtgärder planeras idag för ca
30 mkr kronor. Köken i Visby bedöms i hög utsträckning vara fullbelastade medan några
av köken på norra och södra Gotland beräknas ha mer kapacitet. Med tanke på den demografiska utvecklingen med ökade behov främst i Visbyområdet är detta en utmaning framåt.
Lokalplaneringen har vid flera tillfällen setts över i syfte att säkerställa effektivitet kopplat
till investeringarna. Måltidsverksamheten har utvecklats i positiv riktning i relation till uppdraget med bland annat ökad matlagning från grunden nära gästen, ökad andel ekologiska
livsmedel, ökad andel svenskt kött, kortare varmhållningstider, energiinnehåll i nivå med
nationella rekommendationerna samt minskade köp utanför avtal.
Måltidens roll för barn/elever/patienter och brukare utvecklas och ansvariga förvaltningar
ser behov av att framåt på ett effektivt sätt kunna möta de behov och önskemål som finns.
Behoven skiljer sig åt mellan olika verksamheter och utvecklingen behöver kunna erbjuda
lösningar som möter olikheter. Samordning och koordinering blir avgörande för att hitta
effektivitet.
Konsekvenser av inriktning i beslut kring framtidens förskola och grundskola

Den förändring som nu föreslås kring framtidens förskola och grundskola påverkar förutsättningarna kring utvecklingen av regionens måltidsverksamhet. För att förtydliga konsekvenserna i relation till tidigare genomfört utredningsarbete har en kompletterande analys
genomförts.
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Kökslokalernas status vid de aktuella landsbygdsskolor som fortsatt ska bedriva grundskoleverksamhet blir viktiga att ta hänsyn till. Kökslokalerna vid grundskolorna Endre, Vänge,
Kräklingbo, Eskelhem, Stånga och Öja samt Fårösundsskolan med högstadium, är samtliga
i stort behov av insatser. Kökslokalerna vid Stenkyrka och Sanda grundskolor har god standard på lokalen, men för liten bruksyta eller för liten volym.
Med bakgrund i rådande förutsättningar ovan, så föreslås att flera kök avvecklas och ställs
om till mottagnings- eller serveringskök. Hur denna planering läggs påverkar kommande
investeringar samt bland annat bemanning av personal i köken, årlig driftkostnad i köken,
samt årlig avgift för livsmedelstillsyn.
Av BUN:s beslutsunderlag från 2020-12-15, framgår att en tioårig investeringsplan ska tas
fram som inkluderar planerat underhåll för samtliga aktuella landsbygdsskolor. Denna plan
bör då naturligt kopplas till insatser och planerat underhåll i skolornas kökslokaler, samt relaterat beslut om vilken köks- och serveringslösning som ska finnas på vardera skolan.
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3. Livsmedelsverkets råd och rekommendationer som grund
Tydligt är att måltiden har stor betydelse för såväl äldre som patienter och barn/elever. Redan idag drivs måltidsverksamheten med Livsmedelsverkets fakta, rekommendationer, och
stöd som grund. Livsmedelsverket säger bland annat:
 Måltiden i äldreomsorgen
Måltiderna är inte en fristående verksamhet utan en grundläggande del av omvårdnaden av de äldre. I råden ”Bra måltider i äldreomsorgen” lyfts fem framgångsfaktorer för bra måltider: individanpassning, kunskap och kompetens, helhetssyn på
måltidskvalitet, god samverkan mellan yrkesgrupper samt ständig utveckling och utvärdering av måltidsverksamheten. En samordnande funktion för måltidsfrågor i
form av måltidsombud eller liknande nära den äldre och även övergripande i verksamheten är viktigt för att det tvärprofessionella samarbetet i måltidskedjan ska
fungera och utvecklas.
 Måltiden i hälso- och sjukvården
God, hälsosam och behovsanpassad mat som patienten äter upp är grundläggande
för att främja tillfrisknande, hindra undernäring och öka välbefinnandet. Patienter
som får rätt näring kräver totalt sett mindre vårdresurser än undernärda patienter.
För att kunna vara en del av behandlingen behöver måltiden ingå i sjukhusets ledningssystem. Det krävs genomtänkta styrdokument. Det är viktigt att skapa en organisation med mandat att arbeta med måltidsfrågorna och att denna är tvärprofessionellt sammansatt.
 Måltiden i skolan
Bra mat som hamnar i magen ger bättre förutsättningar att lära och en lugnare
stämning i skolan. Måltiderna på skolan kan också väcka nyfikenhet på mat, miljö,
hälsa och på matens väg från jord till bord. Bättre kunskaper om mat och måltider
kan ge mer kvalitetsmedvetna konsumenter och bidra till en mer hållbar livsmedelskonsumtion. Det finns åtskilliga sätt att använda mat och måltider i det pedagogiska arbetet – skolmåltiden är ett kostnadsfritt läromedel som både doftar och
smakar. När pedagoger och måltidspersonal jobbar tillsammans så att måltiderna i
skolan blir mer än ”bara mat” skapas ett kraftfullt pedagogiskt verktyg.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Samtliga råd från Livsmedelsverket utgår ifrån måltidsmodellen.

Modellen består av sex pusselbitar, som alla är viktiga för att matgästen ska må bra av maten och känna matglädje.
 God och trivsam - Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
 Näringsriktig och säker - En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta.
 Hållbar - Med hållbar menar vi måltider som bidrar till en hållbar utveckling. Vi lägger tonvikten på miljö men social hållbarhet, det vill säga bra livsvillkor för människor är också en viktig dimension.
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Integrerad - Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.
För att lägga pusslet krävs kompetens, engagemang och samverkan. Det i sin tur fordrar en
flexibel organisation med fungerande kommunikation mellan olika professioner, och naturligtvis även med matgästerna.


4. Nuläge
Inom ramen för projektet har en nulägesrapport tagits fram. Denna återfinns i sin helhet
som bilaga 1.
På närmare 100 platser erbjuds i Region Gotlands verksamheter varje dag ca 11 000 barn,
elever, brukare och patienter en måltid tillagad i något av regionens drygt 40 tillagningsoch mottagningskök. Verksamheten bedrivs årets alla dagar. 120 1:e kockar, kockar och
serveringsbiträden arbetar direkt med tillagning och ytterligare många ansvarar på del av tid
för slutberedning, förberedelser och efterarbete i samband med serveringen.
Kvaliteten i måltiden handlar om såväl upplevd kvalitet som systemkvalitet. Definitionen av
kvalitet återfinns idag i mat- och måltidspolicyn samt i interna riktlinjer. Uppföljning av
kvalitet sker löpande i kunddialoger. Resultaten visar en jämn nivå över tid med en liten
förbättring rörande tillgänglighet, bemötande och delaktighet och en liten försämring rörande hur väl måltidsverksamheten når upp till bilden av en perfekt offentlig måltidsverksamhet. Intervjuer genomförda inom ramen för projektet visar ett helhetsintryck som är
bra och gott och verksamheten är generellt nöjd och anser maten vara bra och ha hög kvalitet.
Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har genom avdelning måltid det samlade processansvaret för måltiden och också huvuddelen av produktionsansvaret. I övriga förvaltningar finns ansvar för slutberedning/tillagning och servering. Processbeskrivningar finns
för måltidsprocessen inom socialförvaltningen och utbildning- och arbetslivsförvaltningen.
Process för hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns ännu inte på plats.
Sammanfattningsvis ger nulägesbeskrivningen bilden av en måltidsverksamhet som skulle
vinna på att tydligare hållas samman som helhet processmässigt. Den gemensamma måltidsprocessen kan definieras enligt följande:
Beställning

Produktion

Distribution/ leverans

Mottagning

Tillredning/
beredning

Servering

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Olika förvaltningar har olika behov och ansvar i kedjan och därmed olika funktioner och
mål med verksamheten men en sammanhållen helhet är avgörande för framtida effektivitet.
I dagens måltidsverksamhet används främst matlagningstekniken varm mat, med varmhållning fram till servering. För kvaliteten blir frågor som varmhållningstider och transporter
avgörande. Den mat som inte äts upp måste kastas. Vid några kök används också kyld matlagningsteknik där del av måltiden levereras kyld och värms upp på plats. Kyld mat har lång
hållbarhet men uppvärmd mat kan inte sparas om den inte äts upp.
Den första kartläggningen av kökens standard och kapacitet visar i nulägesrapporten att
det finns stora variationer och att många kök inte är ändamålsenliga för den verksamhet
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som bedrivs. Bristerna handlar om tillgängliga ytor och bristande underhåll. Detta påverkar
i sin tur förutsättningarna till god arbetsmiljö och livsmedelshygienisk kvalitet enligt
lagstiftningens krav.
Kostnaderna i regionens måltidsverksamhet ligger i nivå med andra jämförbara verksamheter men kommuner/regioner med andra produktionsmetoder ger en bild av att kostnadsminskningar är möjliga. Med grund i tidigare beslut om minskad budgetram för måltidsverksamheten har flera insatser genomförts eller pågår för att göra kostnadssänkningar.
Dock finns stora beroenden till andra initiativ kring tex lokalplanering och skolverksamhet
framåt.
Transporter sker idag av måltider, måltidskomponenter och förrådsvaror från produktionskök till mottagnings- och serveringskök. Detta sker dels genom regionens egen transportorganisation och dels genom externa leverantörer.
Ekonomin för måltiden omfattar samtliga berörda förvaltningar och i budgetarbetet används olika ekonomistyrningsprinciper. Komplexiteten är tydlig och prissättningen upplevs
ibland oklar av mottagande förvaltningar. Totalt omsluter måltidsavdelningen i regionstyrelseförvaltningen ca 123 mnkr per år. Av detta är ca 38 mnkr livsmedelskostnader.
Nyckeltal som används idag har en tyngd mot avdelning måltids verksamhet inom regionstyrelseförvaltningen och skulle behöva bli mer processorienterade och inkludera samtliga
berörda förvaltningar för att ge bättre underlag för analys och utveckling.
Mat och måltidspolicyn bedöms i sin helhet vara bra men allt för övergripande och ibland
svår att omsätta i daglig verksamhet. Implementeringen brister i delar och efterlevnaden är
ojämn. Policyn beskriver att verksamheterna själva ska komplettera med riktlinjer och rutiner men så har inte blivit fallet.

5. Möjliga alternativa driftformer
En mindre utredning för att belysa alternativa driftformer av måltidsverksamheten i regionen är gjord för att skapa ett större perspektiv. En sammanfattning av utredningen beskrivs
här.
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För att kunna nyttja andra driftsformer än egen regi krävs tydliga policys, kriterier, riktlinjer
och krav för mat och måltidslösningar kopplat till kvalitet och förutsättningar. Dessa faktorer är avgörande vid en eventuell upphandlingsprocess. Då måste också tydligt framgå hur
uppföljning ska ske.
För att ha förutsättningar att anlita annan utförare behöver en rad faktorer finnas på plats.
De praktiska förutsättningarna i form av ändamålsenliga kök/produktionsenheter behöver
finnas. Detta kan kräva nödvändiga investeringar för att en upphandling ska bli möjlig att
genomföra. Resurser att genomföra upphandlingen och att sedan förvalta ingångna avtal
måste finnas. Dessutom en controllerfunktion för löpande uppföljning.
Det kan finnas fördelar med att låta en extern part ta över hela eller delar av driften. Bland
annat kan det handla om stordriftsfördelar som kommer med större volymer. Kan röra sig
om tex kostnader för stödfunktioner och bättre förhandlingssits i upphandlingar. Entreprenören bär bara kostnader för de lokaler som nyttjas vilket påverkar måltidspriset. En större
aktör kan också ha bättre förutsättningar att bedriva forskning och utveckling.
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Nackdelar som kan uppkomma är att kökslokaler som inte används måste nyttjas i annan
verksamhet eller avyttras vilket kan vara svårt. Att gå över till annan leverantör innebär ett
stort omställnings- och övertalighetsarbete. Om verksamheten en gång är lagd på extern
part kan det bli väldigt svårt att bygga upp kompetens igen och återta den i egen regi längre
fram.

6. Analys, utvecklingsområden och förslag till åtgärder
Utifrån genomförd nulägesbeskrivning, omvärldsanalys, rapporter från anlitad konsult samt
dialog i projektets styrgrupp framträder ett antal viktiga utvecklingsområden och utmaningar för regionens måltidsverksamhet framåt.
Alltid med utgångspunkt från gästen och hållbarheten

Avgörande för all måltidsverksamhet är att den skapar värde för den den är tillför. Att måltidsupplevelsen blir en god helhet. Att maten är väl tillagad, näringsriktig och god, att den
ser aptitlig ut, att miljön runt omkring är trivsam och att jag som gäst kan påverka både vad
jag ska äta och när. Trots allt är ju det mest avgörande att den måltid som tillagas också blir
uppäten. Måltiden behöver vara hållbar över tid – en helhet behövs i hållbarhetsperspektiven ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Organisation och styrning
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Måltidsprocessen sträcker sig över verksamhetsgränser. För att skapa kvalitet och effektivitet framåt krävs en tydligare samordning och också gemensamma målbilder och principer
för styrning och uppföljning. Gemensamma nyckeltal vore värdefullt. Översynen av matoch måltidspolicyn visar att revidering och uppdatering bör göras för att tydliggöra helhetsperspektiv, mål och ambitioner och också kopplingen till agenda 2030. Genomslaget i
samtliga verksamheter behöver också stärkas. Måltidsfrågan är av stor betydelse för folkhälsan och kan vinna på att få en tydligare koppling till detta område. Verksamheten som helhet behöver förutsättningar för fortsatt kvalitetsutveckling. En balans behövs mellan effektivitet i helheten och möjligheten att kunna möta varje mottagande verksamhet med den
kvalitet och flexibilitet som förväntas. Uppdraget till avdelning måltid behöver uppdateras
för att skapa dessa förutsättningar.
Trycket på utveckling och effektivisering är högt i samtliga förvaltningar i regionen och att
ta in ett ytterligare verksamhetsansvar bedöms svårt. Stora insatser kommer att krävas för
den fortsatta utvecklingen av måltidsverksamheten. En bedömning är att verksamheten under ytterligare en tid kan få kraft av att tillhöra regionstyrelseförvaltningen som har uppdraget att vara en drivande och sammanhållande kraft för regionen som helhet. Dock finns
också bedömningen att regionstyrelseförvaltingen är i behov av renodling för att skapa
bättre förutsättningar för styrning och ledning samt stöd till regionstyrelsen. Beslut finns att
flytta försörjningsverksamheten till tekniska nämnden/teknikförvaltningen och en tidigare
tanke har varit att också flytta måltidsverksamheten på samma sätt. Då måltidsverksamheten har en annan karaktär än försörjningsverksamheten skulle en förflyttning ställa stora
krav på en ny förvaltning och tekniska nämnden med teknikförvaltningen skulle i det läget
behöva utvecklas till något bredare än dagens uppdrag. Om valet blir att låta måltidsverksamheten finnas kvar i regionstyrelseförvaltningen bör en ny bedömning av organisatorisk
placering göras när utvecklingsarbetet kommit en bit ytterligare på väg och stabiliserats.
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Konkret föreslås följande åtgärder:
 Revidera mat- och måltidspolicyn.
Grunderna i dagens policy är bra men genomslaget i verksamheten behöver stärkas.
En revidering föreslås med utgångspunkt i dagens policy och fortsatt grund i den
goda måltiden. Ambitioner kring närproducerat och ekologiskt bör nivåsättas för
att ge tydligare styrning och möjlighet till uppföljning. Tydligare koppling till den
nya regionala utvecklingsstrategin och livsmedelsstrategin samt agenda 2030 behöver göras och en beskrivning behöver finnas kring hur policyn skall omsättas i mer
konkreta riktlinjer och rutiner. Dessutom behöver policyn skapa förutsättningar för
en måltidsverksamhet med kvalitet och kostnadseffektivitet.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid. Beslutande: regionfullmäktige.
 Revidera uppdraget till måltidsverksamheten inom regionstyrelseförvaltningen/regionstyrelsens ansvar
För att förtydliga ambitioner och ansvar men också skapa förutsättningar att leva
upp till ökade behov av flexibilitet och krav på ekonomisk effektivitet föreslås att tidigare direktiv givet i KS 2009 omformuleras. Uppdraget föreslås framåt formuleras
enligt; ”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet skall med sin samlade
kompetens bidra till utvecklingen av mat- och måltider för hela Region Gotland
och Gotland. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i mat- och måltidspolicyn. Planering, upphandling och produktion skall präglas av kostnadseffektivitet
och utvecklas med inriktningen att säsongsanpassa måltider, öka andelen ekologiska
och närproducerade livsmedel samt minska svinn. Maten ska hålla hög kvalitet och
driftsekonomin vara god. Kökslokalerna ska planeras för höjd effektivitet och andelen kyld mat skall inte överstiga 50%.”.
Ansvarig: måltidschef. Beslutande: regionstyrelsen.
 Etablera ett regiongemensamt samverkansforum för måltid
För att stärka måltidsverksamheten som helhet och stärka samarbetet över förvaltningsgränser föreslås att ett samverkansforum måltid bildas under ledning av regionstyrelseförvaltningen och måltidschefen. Här inkluderas samtliga involverade förvaltningar samt området folkhälsa. Syfte att löpande följa efterlevnaden av policyn,
följa upp processen som helhet, identifiera goda exempel och skapa lärande för
framtiden.
Ansvarig: måltidschef. Beslutande: koncernledningsgruppen.
 Tydliggöra överenskommelser kring processer, roller, ansvar och villkor
För att underlätta samarbete och utveckling föreslås att överenskommelser mellan
avdelning måltid och övriga förvaltningar utvecklas för att omfatta processbeskrivningar, ansvar och roller, uppdrag och villkor som tex prissättning.
Ansvarig: måltidschef i dialog med nytt samverkansforum måltid och respektive förvaltning.
 Organisatorisk placering kvar inom RS ansvarsområde eller förflyttning till
tekniska nämnden/teknikförvaltningen.
En placering vid regionstyrelsen ger en närhet till frågor kring hållbarhet och folkhälsa och det stärker också bilden av ett regiongemensamt övergripande uppdrag.
Regionstyrelsen har dock ett mycket brett och omfattande uppdrag och har uttalat
ett behov av att renodla sitt ansvarsområde. En placering vid tekniska nämnden
skulle ge en koppling till övriga försörjningsfrågor och en förbättrad möjlighet till
samarbete och möjligen en förenkling för övriga förvaltningar att ha kontakt med
en förvaltning i samtliga försörjningsfrågor. För att förbättra förutsättningarna för
politisk ledning föreslås oavsett att regionstyrelsen två gånger per år får en fördjupad genomgång av den samlade måltidsprocessens kvalitet och utveckling.
Ansvarig: förvaltningschef regionstyrelseförvaltningen. Beslut: regionfullmäktige
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Kvalitet

Måltidens kvalitet handlar om såväl upplevd kvalitet som systemkvalitet. Upplevelsen finns
hos barn, elever, äldre, patienter, personal och besökare. Systemkvalitet handlar om frågor
som näringsinnehåll och livsmedelskvalitet men också valmöjlighet i rätter och tider.
Generellt är upplevelsen av kvaliteten på måltidsupplevelsen god och att samarbetet inom
avdelning måltid fungerar väl. Samtidigt syns tydliga variationer och att det inte råder likvärdighet i förutsättningar mellan olika enheter. Mat- och måltidspolicyn nyttjas inte i alla
verksamheter och får inte den kraft i kvalitetsarbetet som tänkt. För genomgångende kvalitet i processen krävs att alla delar i kedjan har rätt kompetens för uppdraget och här finns
brister i bland annat kompetens hos vårdpersonal och pedagoger men också övergripande
beställarkompetens på förvaltningsnivå.
Kvalitetsuppföljningar genomförs systematiskt årligen och en kunddialogsmodell finns
framtagen. Uppföljningen och modellen bedöms kunna ge mer värde för utveckling om
den utvecklas i dialog med alla involverade i processen.
Konkret föreslås följande åtgärder:
 Gemensamma nyckeltal tas fram
För att underlätta för uppföljning, kvalitetsutveckling och styrning föreslås att ett
antal regiongemensamma nyckeltal tas fram inom måltidsområdet.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid.
 Kompetenshöjande insatser genomförs
För att skapa bättre förutsättningar för medarbetare i alla delar av processen att
kunna ta sitt ansvar och bidra till kvalitet föreslås att kompetenshöjande insatser genomförs för medarbetare som arbetar inom både avdelning måltid och övriga förvaltningar.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid.
 Kunddialogmodeller och kundutvärdering utvecklas
För att ge goda möjligheter till utveckling, delaktighet, inflytande, medskapande och
också öppenhet och flexibilitet föreslås att dagens kunddialogmodell och också formerna för den systematiska kundutvärderingen NKI utvecklas ytterligare.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid.
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Ekonomi

De ekonomiska utmaningarna framåt är stora för regionen som helhet. Varje verksamhet
måste bidra till kostnadssänkningar och så även måltidsverksamheten. Faktorer som påverkar de ekonomiska förutsättningarna är utveckling av fasta kostnader genom investeringar i
lokaler och produktionsutrustning, personalkostnader och livsmedelskostnader. För att
kunna följa och styra ekonomin på ett bra sätt krävs god budgetplanering, uppföljning och
också ekonomistyrning. Detta bör ske med ett helhetsperspektiv så att förutsättningar ges
att nå uppsatta mål och ambitioner. Viktigt är också att fortsatt ha förutsättningar till en
hållbar ekonomi även om större verksamhetsförändringar sker i regionen. Till exempel kan
nämnas förändrad struktur i skolverksamheten, att verksamhet läggs ut på privata utförare
eller att ökade krav ställs på snabbhet, flexibilitet och krisberedskap.
Konkret föreslås följande åtgärder:
 Utvärdera och förtydliga prismodellen
Idag upplevs otydligheter i gällande prismodell. Ett fördjupat arbete föreslås för att
säkerställa att kunskap och förståelse finns kring dagens modell i samtliga berörda
verksamheter. En samlad beskrivning tas fram för gällande ekonomistyrningsprinci10 (12)
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per för processens alla delar och alla förvaltningar. Om behov framkommer tas förslag till revidering av modellen fram. Arbetet omfattar också en dialog kring vilka
lokalkostnader som ska tillföras måltidspriset.
Ansvar: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid och berörda ekonomichefer
Effektivitet

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

För att nå effektivitet behöver varje kök ha optimal volym på produktionen. Effektiv tillagning och distribution är beroende av kökslokalernas utformning, kvalitet på utrustning, val
av produktionsmetoder, arbetssätt och kompetens. En genomlysning av dagens kök visar
att standard och utrustning varierar och till stora delar inte är ändamålsenlig för den verksamhet som bedrivs idag. Det handlar om faktorer som slitna och för små bruks-/köksytor
som försvårar flöden och funktioner. Flera av köken har idag för små tillagningsvolymer
för att kunna få en effektiv produktion och drivs under sin kapacitet. En avgörande fråga
för effektivitet är att den mat som tillagas verkligen äts och inte försvinner vid antingen
produktion/tillagning eller måltidsservering. Svinn är ett problem som kräver fortsatta åtgärder. För att optimera effektiviteten behövs också tydlighet i roller och ansvar genom
hela processen.
Konkret föreslås följande åtgärder:
 Lokalförsörjningsplan och investeringsplanering kök utvecklas
Planeringen ingår som en del i regionstyrelseförvaltningens lokalförsörjningsplanering och skall ske med ambitionen att varje kök utnyttjas till sin fulla potential. Planeringen skall stödja hela måltidsprocessen och omfattar en balans av tillagningskök, mottagningskök och serveringskök. Hänsyn skall tas till lagstiftning, möjligheter med nya tekniker och produktionsplanering samt utvecklingen kring lokaler i
övriga förvaltningar.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid och regionens lokalförsörjningsgrupp.
 Tekniker för ökad flexibilitet nyttjas
För att kunna möta krav på flexibilitet, kvalitet och kostnadseffektivitet visar utredningen att nya tekniker kan utnyttjas i högre grad. Framför allt ses detta ge goda
möjligheter för måltider inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och vid
mindre förskoleenheter. Här föreslås att regionstyrelseförvaltingen ges i uppdrag att
utreda möjligheterna att införa en kyld-mat-produktion vid strandgärdet/lasarettet.
Underlaget ska innehålla en beskrivning av investeringens potential till ekonomiska
effekter och presenteras för regionstyrelsen för ev beslut om genomförande.
Ansvarig: måltidschef i dialog med teknikförvaltningen och upphandlingsenheten.
Beslut: Regionstyrelsen
 Åtgärder för att minska svinn genomföras
Redan idag pågår en rad insatser för att minska svinn. I utredningen framgår att det
finns potential till ytterligare minskningar varför arbetet föreslås bedrivas med fortsatt prioritet.
Ansvarig: Planering: måltidschef i dialog med samverkansgrupp måltid. Genomförande: samtliga
berörda förvaltningar.
Arbetsmiljö

Flera av dagens kökslokaler bedöms slitna och inte ändamålsenliga för den verksamhet som
bedrivs idag. Detta gör att arbetsmiljön blir tungarbetad, stressig och riskfylld. En sådan arbetsmiljö kan ge upphov till höga sjuktal och också försämra verksamhetens attraktivitet
vid nyrekryteringar.
11 (12)
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Konkret föreslås följande åtgärder:
Bedömningen är att arbetsmiljön påverkas positivt av de åtgärder som beskrivs under övriga rubriker.
Miljö

Måltidsverksamheten är omfattande och påverkar miljön med faktorer som val av livsmedel, energianvändning i produktionen, svinn och transporter. Redan idag bedrivs konkreta
insatser för att minska svinn och att skapa goda förutsättningar för ekologisk hållbarhet i
livsmedelsupphandlingar.
Konkret föreslås följande åtgärder:
Bedömningen är att miljön påverkas positivt av de åtgärder som beskrivs under övriga rubriker.

7. Fortsatt arbete, nästa steg
Detta beslutsunderlag tillsammans med förslag till beslut bereds i samtliga berörda nämnder genom ett remissförfarande under februari—mars 2021. Sammanställning av remissförslag och slutligt förslag till beslut lämnas till regionstyrelsen i april 2021.
Stort förändringsarbete

De åtgärder som föreslås i rapporten innebär ett omfattande förändringsarbete som involverar och berör många. Konkreta genomförandeplaner och kommunikationsplaner kommer att behövas och ett kvalitativt förändringsarbete bedrivas.
En framgångsfaktor blir det föreslagna gemensamma samverkansforumet måltid och en
tydlig integrering i samtliga berörda verksamheters verksamhetsplanering och uppföljning.
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8. Relaterade dokument och kunskapsunderlag
 Delrapport projekt Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland inom ramen för Region Gotlands effektiviseringsprogram (7 maj 2020)
o Rapport Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland
o Konsultrapport: Nulägesrapport måltidsverksamhet Region Gotland
o Sammanställning genomförda köksbyggnationer 2012-2019
 Konsultrapport: Slutrapport. Analys och förslag. (4 september 2020)
 Konsultrapport: Alternativa driftformer måltidsverksamheten Region Gotland
 Konsultrapport Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-12-15, om
framtidens skolorganisation
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1.

Introduktion
DiningDevelopment AB, nedan kallat DD, har på uppdrag av Region Gotland,
Regionstyrelseförvaltningen, utgjort konsultstöd och projektledning i
utredning om organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland. Resultat och förslag som utredningsarbetet utmynnat i finns
beskrivet i ”Slutrapport, analys och förslag - Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Region Gotland 4 september, 2020/mindre justering 1
oktober 2020”.
Ett tilläggsuppdrag har efterfrågats av Regionstyrelseförvaltningen, med
anledning av ett beslut som den 15 december 2020 tagits av Barn- och
utbildningsnämnden om framtidens skolorganisation. Innebörden av
nämndens beslut är, att ingen avveckling och nedläggning av
landsortsskolor ska ske på ön, härmed ska enligt beslutet samtliga dagens
grundskolor på landsbygden behållas. Endast två förskolor i Visby,
Bryggaren och Linden, kommer avvecklas och läggas ned.
I grundförslaget (framtaget av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
2020-09-23) till organisation för förskolan och grundskolan, omfattades
nedläggning av åtta grundskolor (Stenkyrka, Endre, Vänge, Kräklingbo,
Eskelhem, Sanda, Stånga och Öja) samt en avveckling av högstadiet i
Fårösundsskolan.
Förutsättningar för DD i detta uppdrag, är att beskriva hur de förslag som
lämnats i omnämnd slutrapport ovan, rörande hur organisering och
lokalisering samt produktionsmetoder för måltidsverksamheten påverkas av
att Barn- och utbildningsnämnden och framtidens skolorganisation, nu inte
verkställer någon nedläggning av landsortsskolor.
Härmed belysning av beslutets påverkan och konsekvenser ovan, relaterat
slutrapportens förslag till organisation för måltidsverksamhet i region
Gotland, förslag till förändrad lokalisering och produktion av måltider, samt
slutsatser och förslag till nästa steg.
Följande underlag har utgjort arbetsmaterial och förutsättningar för det
resultat som beskrivs i denna bilaga:
- Protokoll Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-12-15, BUN § 125
Framtidens förskola och grundskola, BUN 2019/1091, BUN AU § 141.
- Förslag till ny förskole- och grundskoleorganisation, Framtagen av
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Datum 2020-09-23, Ärendenr BUN
2019/1091. Version [1.0].
- BUN 2019:1091 Framtidens förskola och grundskola – Rapport från
översynen, del 1 nulägesbeskrivning.
- BUN 2019:1091 Framtidens förskola och grundskola – Rapport från
översynen, del 2 redovisning av skolenheterna.
- Sammanfattning slutsatser
kompetensförsörjning.

organisation

förskola

och

grundskola
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2.

Organisation och lokalisering måltidsverksamheten Region
Gotland - förslagen
De förslag till organisation och lokalisering av måltidsverksamhet som
utredningsarbetet under 2020 resulterat i, framgår i Slutrapportens kapitel 5
respektive kapitel 6.
Inledningsvis ges en kortfattad beskrivning av utredningens förslag, därefter
följer DD:s bedömning av konsekvenser och påverkan som BUN, Barn- och
utbildningsnämndens beslut om framtidens skolorganisation medför.

2.1

Förslag organisation måltidsverksamheten
Utredningen ger tre förslag till organisatorisk tillhörighet, där mat- och
folkhälsofrågor kopplas samman och blir en enhet, eller gemensam
avdelning. Detta med bakgrund i de långsiktiga effektmålen som utgjort
förutsättningar för utredningsprojektet; Minskade kostnader – Utvecklad
organisation för hög kvalitet och effektiva processer – Likvärdiga
förutsättningar för god och jämlik hälsa – Minskat klimatavtryck – Säkrad
kompetensförsörjning.
För politiken i Region Gotland är de offentliga måltiderna en av de sektorer
där man kan göra skillnad. Detta via att koppla måltidsfrågan för barn,
elever, äldre och sjuka, till folkhälsans grunduppdrag. Grunduppdraget är ju
att skapa samhälleliga förutsättningar för god, jämlik och jämställd hälsa.
Nedan
följer
i
övergripande
förslagen
till
organisation
för
måltidsverksamheten via figur 1, 2 och 3. Mer beskrivning och fördjupning
om vardera förslagen, finns att läsa i Slutrapportens kapitel 5.
Figur 1: Förslag 1 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland

Huvudmannaskapet för regionens måltidsverksamhet i förslaget 1 ovan,
flyttas från Regionstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ansvarig för
beredning och verkställigheten av nämndens beslut är underliggande
förvaltning, HSF.
Samtidigt föreslås att folkhälsofrågor, mat och måltider inordnas i ett
gemensamt
verksamhetsområde,
enheten
Matoch
folkhälsa.
Måltidsverksamheten tillagar och serverar mat till förskolor, skolor,
äldreomsorg och sjukhus. Maten är här ett medel för att nå god, jämlik och
jämställd hälsa genom att matglädje, näringsbehov, hygienregler,
ergonomiförordningar, service, specialkoster och kundrelationer utvecklas
och tillgodoses.
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Figur 2: Förslag 2 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland

Regionstyrelsen har i detta förslag 2, fortsatt huvudmannaskapet för
regionens måltidsverksamhet men istället inordnat i ett utskott
”Mat/måltider och folkhälsa”. Ansvarig för beredning och verkställigheten av
utskottets beslut är avdelning Mat- och Folkhälsa.
Ett gemensamt utskott för Mat- och Folkhälsaenhet möjliggör samordning
och ökat fokus på mat, måltider och hälsa, samt avlastar Regionstyrelsens
arbetsutskott. Utskottet har som främsta uppgift att samordna insatser när
det gäller styrning av måltidsverksamhet och folkhälsofrågor.
Figur 3: Förslag 3 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland
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I förslaget 3 inrättas en ny gemensam nämnd för Mat/Måltider och
Folkhälsa,
som
därmed
får
huvudmannaskapet
för
regionens
måltidsverksamhet. Ansvarig för beredning och verkställigheten av
nämndens beslut är underliggande förvaltning, där resurser från avdelning
Måltid huvudsakligen utgör bemanning.
Effekter i förslaget är gemensamt fokus och helhetsperspektiv på mat och
folkhälsofrågor, förutsättningar för riktad styrning, tydligt uppdrag och
uppföljning
samtliga
verksamhetsdelar
ökar.
Korta
beslutsvägar.
Prioriteringar om kostnadsnivåer och investeringar kan ske på nya och
förändrade grunder än tidigare. Suboptimering förebyggs.
2.1.1

Analys påverkan och konsekvenser organisation
I samtliga tre förslag till organisation för måltidsverksamheten så inordnas
all
måltidsverksamhet
inom
Region
Gotland,
i
en
gemensam
nämnd/styrelse/utskott och förvaltning. Härmed omfattas såväl det politiska
som
produktionsmässiga
ansvaret,
för
samtliga
måltider
och
måltidsprocesser i det gemensamma måltidsuppdraget. Detta inkluderat
även samtliga öns landsortsskolor där verksamhet är aktuellt och där
måltidsverksamhet bedrivs.
Enligt DD:s bedömning så bör antalet barn och elever, den totala volymen
måltider vara detsamma, i nuläget som vid samordningslösningar eller då
nedstängning av skolverksamhet sker. Realiteten innebär ju en omflyttning
av barn/elever i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens grundförslag, till
ny förskole- och grundskoleorganisation.
I DD:s förslag till organisation omfattas på Norra Gotland fyra enheter med
tillagningskök (Fårösundskolan, Solklintskolan, Väskinde skola, Roma skola).
På Södra Gotland omfattas i förslagen till organisation fyra (Klinteskolan,
Garda skola, Högbyskolan, Havdhem skola) alternativt tre tillagningskök
(Klinteskolan, Garda skola, Högbyskolan).
Vid ett tillagningskök krävs en högre personalbemanning, i jämförelse med
ett mottagnings- eller serveringskök. (Beskrivning av funktioner i de olika
kökstyperna framgår vid avsnitt 6.1 sidan 37–38 i Slutrapporten). Detta i
sin tur har viss påverkan när det gäller ledningsfunktioner och omfattning
antal underställd personal, för vardera områdeschefen i förslaget till
ledningsfunktioner och ansvar, Norra Gotland respektive Södra Gotland.
I DD:s båda förslag till produktion och lokalisering så finns på Norra Gotland
vid Stenkyrka och Endre skola ett mottagningskök och vid Vänge och
Kräklingbo skolor ett serveringskök.
På Södra Gotland föreslår DD ett serveringskök vid Eskelhem, Stånga och
Öja skolor. Vid Sanda skola föreslås ett mottagningskök alternativt
serveringskök.
Mer om konsekvenser av BUN:s beslut relaterat produktion och lokalisering,
följer i nästa avsnitt.
Sammanfattning
BUN:s beslut om att behålla samtliga dagens grundskolor på landsbygden,
har ingen stor påverkan eller avgörande betydelse, när det gäller DD:s
förslag
till
organisatorisk
tillhörighet
för
regionens
samlade
måltidsverksamhet och försörjning. Måltidsprocessen fram till matgästen
och som idag ytterst utgör styrning för aktuella måltider i Region Gotland,
kan fortsatt utvecklas och konkretiseras efter varje köpande förvaltnings
förutsättningar och behov, här utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
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Viss påverkan blir vid framtida beslut om vilken typ av köksfunktion som ska
inrättas vid de aktuella skolenheterna, samt därmed även behovet av
antalet anställda som ska bemanna de respektive enheterna. Antalet
underställda medarbetare och köksenheter, för föreslagna områdeschefer
förändras uppåt eller nedåt. (Förslag till chef- och ledningsstruktur, se
avsnitt 6.1.5 i Slutrapport).
Endast mindre påverkan uppstår då leveranser inte längre sker till
förskolorna Bryggaren och Linden (idag från Norrbackaskolan) i Visby, när
dessa avvecklas och läggs ned. Härmed förändring av logistik vid flytt av
förskoleverksamhet
till
iordningställda
lokaler
vid
Alléskolan,
Humlegårdsskolan och Bryggarens mer flexibla lokaler för både förskola och
förskoleklass/yngre åldrar.
2.2

Förslag lokalisering och produktion för måltidsverksamheten
När
det
gäller
förändring
av
lokalisering
och
produktion
för
måltidsverksamheten, så ger utredningen två förslag. Även dessa förslag
med grund och förutsättningar i de långsiktiga effektmålen som framgår vid
2.1 ovan. Inledningsvis kort om faktorer som utgjort utgångsläge.
Kökslokaler i region Gotland är ett utvecklingsområde där insatser fortsatt
krävs. Detta omfattar också kökslokaler vid de skolor på landsbygden som
nu är aktuella i BUN:s beslut att fortsatt behållas.
Många kök är föråldrade i sin utformning, slitna när det gäller inredning,
golv, väggar, tak samt med eftersatt underhåll. Flera kök, både tillagningsoch mottagningskök har för liten köks-/bruksyta för den verksamhet,
volymer och funktioner som sker idag. Brister är påtagliga i flera av köken
när det gäller att kunna tillgodose krav i livsmedelslagstiftningen – rätt
flöden (rena och smutsiga), tillagning av
allergioch
specialkoster,
varumottagning och yta för avemballering, diskenhet inte frånskild från
övrig produktion etcetera.
När det gäller att tillgodose krav i arbetsmiljölagstiftningen relaterat
anställdas arbetsmiljö och hälsa, så är det svårt i flera av köken
då arbetsmiljön i kökslokalerna dagligen är tungarbetad och riskfylld.
I utredningen har samtliga kökslokaler inordnats i 3 kategorier, varav de
aktuella landsbygdsskolor med nuvarande kökslokalers förutsättningar i
övergripande, nedan finns beskrivna i kategori 1 och 3.
Tabell 1: Aktuella landsbygdsskolor med kökslokalers status – i kategori 1 och 3.
KATEGORI 1:
- Tillagningskök - Kökslokalen sliten, föråldrad och där endast mindre/icke tillräcklig
renovering har gjorts, med för liten bruks-/köksyta för de funktioner och verksamhet som
bedrivs idag. INSATSER KRÄVS.
•
Kräklingbo skola, Eskelhem skola, Stånga skola, Öja skola.
- Mottagningskök - med för liten bruks-/köksyta, slitet, flera av privat hushållskaraktär.
INSATSER KRÄVS.
•
Endre skola, Vänge skola.
KATEGORI 3:
- Tillagningskök – med liten volym och för liten bruks-/köksyta för den verksamhet som
bedrivs idag - god status lokalen för övrigt. INSATSER/ANPASSNING KRÄVS.
•
Stenkyrka skola.
- Mottagningskök – Bra, alternativt med pågående insats, dock med liten volym.
•
Sanda skola, samt Fårösund skola (efter ombyggn).
Anm. Samtliga kökslokalers nuvarande status och kategorier, se Slutrapport 3.2.5 sid 17–18.
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I tabell 2 som följer framgår de aktuella skolornas köksenheter med volym
lunchmåltider, typ av kök (tillagnings- eller mottagningskök), bygg/renoveringsår samt köks-/bruksyta.
I kolumnen där fält ”gulmarkerats” är köks-/bruksytan för liten för de
funktioner och måltidsverksamhet som bedrivs, med beaktan i lagkraven att
kunna ge garantier för säkerställande av livsmedelshygienisk kvalitet, men
också till den volym lunchmåltider som köket har idag, både tillagnings- och
mottagningskök.
Tabell 2: Sammanställning aktuella landsbygdsskolor och köksenheter idag

Norra Gotland - aktuella Antal LUNCH gäster - Tillagningsbarn, elever, ped.
kök
köksenheter
Stenkyrka skola
Kräklingbo skola
Fårösundskolan-högstad
Endre skola
Vänge skola

99
34
115
73
48

73
95
71
52

Köks-/bruksyta
m²

X
X
X

55
37
52
42
36

Mottagningskök

Köks-/bruksyta
m²

X

45
64
29
66

X
X

Södra Gotland - aktuella Antal LUNCH gäster - Tillagningsbarn, elever, ped.
kök
köksenheter
Eskelhem skola
Stånga skola
Öja skola
Sanda skola

Mottagningskök

X
X
X

DD vill uppmärksamma regionen och BUN på, den benämning
"serveringskök" som generellt och inte korrekt anges i ”Rapport från
översynen Framtidens förskola och grundskola - del 2 redovisning av
skolenheterna”, där inte ett tillagningskök finns. Vid ett ”serveringskök”
levereras samtliga måltidskomponenter färdigtillagade inför servering.
Vid till exempel Endre skola, Vänge skola, Fårösund skola samt Sanda skola,
så finns ett mottagningskök där det dagligen inför lunchservering bland
annat kokas potatis, pasta, ris, grönsaker samt bereds salladskomponenter
till bufféer. Endast måltidens huvudkomponent med sås, levereras
färdigtillagad från ett tillagningskök.
Mer kunskap om kökens olika funktioner och krav på lokalens utformning,
framgår i Slutrapport avsnitt 6.1 sidan 37–38.
Förslag – fortsatt tre geografiska köksområden
Yttre ramar för utredningens två förslag till lokalisering och produktion är,
att geografisk områdesindelning ändras från idag, fem köksområden till
fortsatt tre köksområden; Gotland Norra - Gotland Mitten - Visby samt
Gotland Södra.
De skolor på landsbygden som är aktuella i BUN:s beslut om att fortsatt
hållas i drift, finns inom de geografiska områdena Gotland Norra och
Gotland Södra.
Nedan följer förslagen 1 och 2 till lokalisering och produktion, per område
Gotland Norra och Gotland Södra.
2.2.1

Lokalisering och produktion Gotland Norra - Förslag 1 och 2
I förslag 1 ställs produktion om till att ske totalt i 4 tillagningskök (T-kök)
och 5
mottagningskök
(M-kök).
Matlagningstekniken
är fortsatt
konventionell varm och med varmhållning fram till servering. Skolor som är
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aktuella i BUN:s beslut har i figuren som följer nedan, markerats med ”röd
ram”. I figur 4 framgår förslag 1 och i figur 5 förslag 2. Före detta
förtydligande av färgers betydelse när de gäller funktion.
Tillagningskök/C-kök - tillagning samtliga måltidskomponenter
Mottagningskök - Får lev av huvudkomp+sås. Kokar potatis, pasta, bereder grönsaker, sallader etc.
Lev av kyld huvudkomp fr T-kök. Kokar potatis, grönsak. Beredn sallad, dessert etc.
Avd/enhet som tar emot samtliga måltidskomponenter utan egen tillagning.
Matdistribution till ordinärt boende

Figur 4: Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Norra

Köksområde 1 - Norra Gotland:
FÅRÖSUND
inkl skolan 130
+ fhsk, fsk, äo,
Tot: 259 lunch

SLITE
inkl skolan 205
+ fsk, äo, hemtj
Tot: 646 lunch

VÄSKINDE
inkl skolan 199
+ förskol, skola
Tot: 501 lunch

ROMA
inkl skolan 291
+ skola, förskola
Tot: 875 lunch

Folkhögskolan
60 lunch

Solklinten fsk
59 lunch

Lunden fsk
103 lunch

Pilen fsk
106 lunch

Sjöliljan fsk
33 lunch

Lärbro skola
103 lunch

Stuxgården ÄO
36 lunch + midd

Björkdungen fsk
57 lunch
Kilåkern ÄO
20 lunch + midd

Fole skola
128 lunch
Klangstenen fsk
39 lunch

Gläntan fsk
? lunch

Lönnen fsk
? lunch
Vänge skola
48 lunch

Stenkyrka skola
66 lunch

Spunken fsk
31 lunch

Ankan fsk
33 lunch

Dalhem skola
98 lunch

Ordinärt boende
75 måltider/lunch

Draken fsk
52 lunch

Endre skola
73 lunch
Endre fsk
43 lunch
Solstenen fsk
43 lunch
Kräklingbo skola
34 lunch

Förändringar som sker i förslag 1 ovan är:
- Stenkyrka skolas kök ställs om till M-kök, lev fr Solklintskolan, Slite
- Ankan fsk får lev av måltider fr Solklintskolan.
- Fårösundskolan byggs om till ett T-kök, Strandgårdens kök avvecklas.
- Folkhögskolan Fårösund ställs om till serveringsenhet, alternativt modellen
som Stuxgården och Kilåkern ÄO har, där endast kyld huvudkomponent
levereras och övriga bereds och tillagas på plats.
- Kräklingbo skolas kök avvecklas - ställs om till serveringskök
med lev från Romaskolan alt. Garda skola.
- Roma skolas kök byggs till.
- Fole skolas kök ställs om till ett mottagningskök med lev från Väskinde
skola som byggs om/till.
- Vänge skolas M-kök avvecklas - ställs om till serveringskök
med lev. från Romaskolans T-kök.
Endre skolas kök är fortsatt ett M-kök, lev från Roma skolas kök.
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I förslag 2 ställs produktion om till att ske totalt i 4 tillagningskök (T-kök)
och 3 mottagningskök (M-kök). Matlagningstekniken är fortsatt med
konventionellt varmmatsystem och varmhållning fram till servering.
(Tillagning av måltider till ordinärt boende flyttats från Solklintskolans kök
till Strandgärdets kök i Visby). I figur 5 framgår förslaget där färgers
betydelse och funktion samt ”röd ram” är detsamma som i förslag 1 ovan.
Figur 5: Förslag 2 – Produktion och distribution Gotland Norra

Köksområde 1 - Norra Gotland:
FÅRÖSUND
inkl skolan 130
+ fhsk, fsk, äo,
Tot: 259 lunch

SLITE
inkl skolan 205
+ fsk, skola, äo
Tot: 571 lunch

VÄSKINDE
inkl skolan 199
+ förskola, skola
Tot: 501 lunch

ROMA
inkl skolan 291
+ skola, förskola
Tot: 875 lunch

Folkhögskolan
60 lunch

Solklinten fsk
59 lunch

Lunden fsk
103 lunch

Pilen fsk
106 lunch

Sjöliljan fsk
33 lunch

Lärbro skola
103 lunch

Stuxgården ÄO
36 lunch + midd

Björkdungen fsk
57 lunch
Kilåkern ÄO
20 lunch + midd

Fole skola
128 lunch
Klangstenen fsk
39 lunch

Gläntan fsk
? lunch
Lönnen fsk
? lunch
Vänge skola
48 lunch

Stenkyrka skola
66 lunch

Spunken fsk
31 lunch

Ankan fsk
33 lunch

Dalhem skola
98 lunch
Draken fsk
52 lunch
Endre skola
73 lunch
Endre fsk
43 lunch
Solstenen fsk
43 lunch
Kräklingbo skola
34 lunch

Förändringar som sker i detta förslag 2, utöver tidigare förändringar i
förslag 1 är:
- Stenkyrka skolas M-kök ställs om till serveringskök med lev. fr
Solklintskolan.
- Endre skolas M-kök ställs om till serveringskök med lev fr
Romaskolan.
- Fole skolas T-kök ställs om till M-kök med lev fr Väskinde skolas T-kök,
- Klangstenen fsk får även lev från Väskinde skolas T-kök.
- Måltider till ordinärt boende flyttar från Solklintskolans kök till
Strandgärdets C-kök.
2.2.2

Lokalisering och produktion Gotland Södra - Förslag 1 och 2
Förslag 1 till förändrad lokalisering och produktion i detta köksområde
omfattar tillagning i totalt 4 tillagningskök (T-kök) och 2 mottagningskök
(M-kök).
Matlagningstekniken
är vid
samtliga tillagningskök fortsatt
med
konventionellt varmmatsystem och varmhållning fram till servering.
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I figur 6 framgår förslaget och där skolor som är aktuella i BUN:s beslut har
markerats med ”röd ram”. Före ett förtydligande av färgers betydelse när de
gäller funktion.

Figur 6: Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Södra

Köksområde 3 - Södra Gotland:
KLINTE
inkl skolan 291
+ skola, fsk
Tot: 563 lunch

Tot: 120+95 lunch

HEMSE inkl
Högbyskol 319 +
förskola, Äbo, Fhsk
Tot: 587 lunch

HAVDHEM
inkl skolan 70
+ förskola, skola
Tot: 173 lunch

Sanda skola
52 lunch

Garda fsk
26 lunch

Mullvaden fsk
49 lunch

Havdhem fsk
32 lunch

Holken fsk
76 lunch

Stånga skola 95
inkl Fsk lunch

Tallen fsk
58 lunch

BURGSVIK
Öja skola
43 lunch

Sandlådan fsk
71 lunch
Eskelhem skola
45 lunch
Eskelhem fsk
28 lunch

GARDA
inkl skolan + fsk

Högby fsk
17 lunch
Åvallegården
24 lu+kvällsm

Lärkan fsk
28 lunch

Folkhögskolan
120 lunch

Förändringar som här sker i förslag 1 är:
- Eskelhem skolas T-kök avvecklas, ställs om till serveringskök med
lev från Klinteskolan T-kök.
- Lev från Klinteskolan även till Eskelhem förskolas serveringskök.
- Stånga skolas T-kök avvecklas, ställs om till serveringskök.
- Folkhögskolans T-kök ställs om till M-kök med lev från Högbyskolans Tkök.
- Öja skolas T-kök avvecklas, ställs om till serveringskök med lev från
Havdhem skolas T-kök samtliga måltidskomponenter.
Sanda skola fortsatt ett M-kök.
Lev till Åvallegården Äbo sker från Högbyskolans T-kök
Hemse VC kök avvecklas, verksamhet läggs ut på entreprenad. Därmed
stängs även Restaurang Oasen.
I förslag 2 till förändrad lokalisering och produktion i detta köksområde
Gotland Södra, sker tillagning i 3 tillagningskök (T-kök) och 1
mottagningskök (M-kök). Matlagningstekniken är vid samtliga tillagningskök
fortsatt konventionellt varmmatsystem med varmhållning fram till servering.
I figur 7 på nästkommande sida framgår förslaget, där färgers betydelse och
funktion samt ”röd ram” är detsamma som i förslag 1 ovan.
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Figur 7: Förslag 2 – Produktion och distribution Gotland Södra

Köksområde 3 - Södra Gotland:
KLINTE
inkl skolan 291
+ skola, fsk
Tot: 563 lunch

Tot: 120+95 lunch

Sanda skola
52 lunch

Garda fsk
26 lunch

Mullvaden fsk
49 lunch

Holken fsk
76 lunch

Stånga skola 95
inkl Fsk lunch

Tallen fsk
58 lunch

GARDA
inkl skola
+ fsk, skola

HEMSE inkl
Högbyskol 319
+ fsk, Äbo, Fhsk
Tot: 760 lunch

Sandlådan fsk
71 lunch

Högby fsk
17 lunch

Eskelhem skola
45 lunch

Åvallegården
24 lu+kvällsm

Eskelhem fsk
28 lunch

Havdhem+Öja
skolor
Tot: 113 lunch
Havdhem fsk
32 lunch
Lärkan fsk
28 lunch

Folkhögskolan
120 lunch

Förändringar som sker i detta förslag 2, utöver tidigare förändringar i
förslag 1 är:
- Havdhem samt Öja skolas kök ställs om till serveringskök, med lev
fr Högbyskolans kök.
- Sanda skolas M-kök, avvecklas och ställs om till serveringskök,
med lev fr Klinteskolans kök.
2.2.3

Analys påverkan och konsekvenser lokalisering och produktion
I
förslagen
till
förändrad
lokalisering
och
produktion
för
måltidsverksamheten, så har i utredningen fullt fokus varit att tillmötesgå
de långsiktiga effektmålen som finns för detta effektiviseringsprojekt.
Konsekvenser av förändringar i vad som presenterats i förslagen ovan är
också att omfördelning av resurser och en tydlig struktur för distribution och
logistik krävts, att viss övertalighet uppstår och på sikt ett minskat behov av
kökslokaler – där nya ”lokalnyttjare” krävs.
Enligt DD:s analys och bedömning så blir påverkan och konsekvenser av
BUN:s beslut till framtida skolorganisation, framförallt kopplat till de olika
behoven av investeringar i byggnader, vid aktuella skolors kökslokaler och
främst där förslag om avveckling av aktuella kökslokaler i utredningen lagts.
Härutöver påverkan bland annat när det gäller löpande driftkostnader i
kökslokalen och resursbemanning i köken.
Av BUN:s beslutsprotokoll Framtidens förskola och grundskola, BUN § 125,
2020-12-15, så framgår inte om de aktuella landsbygdsskolorna där ingen
avveckling och nedläggning ska ske, kommer inrymma specifik typ av
kökslokal och funktion (tillagnings- mottagnings-serveringskök).
Konsekvenser och behov av insatser idag/nuläget när det gäller
investeringar i de aktuella landsbygdsskolornas byggnad och kökens lokaler,
bedöms motsvara investeringar om ca 20 mkr. Detta med nuvarande
förutsättningar i typ av kök (tillagnings-/mottagningskök), funktion och
produktion.
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I de båda förslagen till lokalisering och produktion som beskrivits ovan, så
bedöms investeringar i förslag 1 till ca 7,8 mkr och i förslag 2 till ca 4,9
mkr.
Av
tabell
3
beskrivs
beräknade
preliminära
investeringar
i
skolbyggnaden/kökslokalen, när det gäller nuläget respektive förslagen.
Markarbeten, miljöhus och lastbryggor tillkommer och omfattas inte i
beräknade investeringar.
Tabell 3: Behov investering kökslokalen vid aktuell skola – nuläget, förslag 1 och 2

Gotland Norra
Skola - Köksenhet :

Tillagnings- Mottagningskök*
kök*

NULÄGE: prel
Förslag 1 prel Förslag 2 prel
investering
invest tkr
invest tkr
tkr

Stenkyrka skola

X

1 290

430

Kräklingbo skola

X

3 359

0

0

0

Fårösundskolan

X

645

4 916

4 916

Endre skola

X

2 459

2 459

0

Vänge skola

X

2 507

0

0

10 260

7 805

4 916

Summa:

Gotland Södra
Skola - Köksenhet :

Tillagnings- Mottagningskök*
kök*

NULÄGE: prel
Förslag 1 prel Förslag 2 prel
investering
invest tkr
invest tkr
tkr

Eskelhem skola

X

3 295

0

0

Stånga skola

X

3 143

0

0

Öja skola

X

3 423

0

0

0

0

0

9 861

0

0

Sanda skola

X
Summa:

*/Anger typ av kök, tillagnings- eller mottagningskök, som är aktuellt vid skolenheten
idag/nuläget.

Resurs-/personalbemanning av kökslokalen, årlig preliminär driftkostnad i
köken, samt årlig avgift för livsmedelstillsyn vid de aktuella skolorna i
nuläget och förslagen 1 och 2, framgår av tabell 4.
Nuläget visar totalsumma på ca 3,9 mkr, förslag 1 motsvarande totalsumma
ca 1,9 mkr och förslag 2 motsvarande ca 1 mkr.
Tabell 4: Kostnad personal, drift kökslokal, livsmedelsavg. vid aktuell skola i kr –
nuläget, förslag 1 och 2

Aktuella skolor - kökslokaler, Gotland Norra och Gotland Södra
Kostnad:
Personal kr/år
Drift - kökslokal (el, vatten, värme etc) kr/år
Avgift livsmedelskontroll/år

Nuläget Förslag 1 Förslag 2
Kr
Kr
Kr

3 334 440 1 691 640 888 000
529 000 202 400 124 000
30 200
11 000
3 000
S:a 3 893 640 1 905 040 1 015 000

Grunder och utgångsläge för preliminära beräkningar ovan, är exakt
likvärdiga med förutsättningar och antaganden i utredningens Slutrapport.
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När det gäller förskolorna Bryggaren (31 lunch/dag) och Linden (32
lunch/dag), som idag båda endast har serveringskök där samtliga
måltidskomponenter levereras färdigtillagade, så blir konsekvens vid
nedläggning enligt DD, endast en omflyttning av produktion och mindre
logistik till annat tillagnings-/centralkök.
Sammanfattning
Då det vid tidpunkten för denna bilagas framarbetning inte i region Gotland
kommunicerats eller tagits beslut om framtida inriktning när det gäller
köksstruktur, så är såväl nuvarande förutsättningar och vad som framgår i
förslagen till lokalisering och produktion möjligt att realisera. Dock med de
olika behov av insatser, investeringar samt förändringar som beskrivits
ovan.
Ingen av de aktuella landsortsskolorna i områdena Gotland Norra respektive
Gotland Södra och som fortsatt ska vara i drift, kommer stå utan
måltidslösning. Ett ”vägval” och inriktning för köksstruktur på ön, bör visa
på vilken typ av köks- eller måltidslösning som ska bli aktuell vid varje skola
som omfattas i BUN:s beslut.
Effekter av förslagen 1 och 2 som beskrivits ovan är bland annat;
- Möjligheter att kunna säkerställa måltidens livsmedelshygieniska kvalitet
vid samtliga köks- och serveringsenheter
- Minskning av drift-/fastighetskostnader där tillagningskök vid skolor ställs
om eller avvecklas
- Minskning av personalkostnader, livsmedelskostnader, förbrukn. varor.
- Minskning totalt vad gäller energianvändning etcetera i jämförelse med
nuvarande nedslitna och föråldrade tillagningskök.
- Minskade kostnader i tillsynsavgifter då de aktuella tillagnings- och
mottagningskökens standard ökar, kök med stora brister avvecklas.
Generellt och framförallt, möjliggörs i förslagna förutsättningar för regionen
att kunna uppnå en lönsam och för framtiden hållbar måltidsproduktion,
även på landsbygden.

3.

Slutsats
Övergripande projektmål för utredningen som genomförts huvudsakligen
under 2020, har varit att visa på förslag till förändringar i organisation och
lokalisering av måltidsverksamhet, som kan bidra till ökad effektivitet och
kostnadsminskningar.
Löpande har koppling till andra i regionen pågående projekt gjorts som
bland annat Serviceutbudsstrategin och Barn- och utbildningsnämndens
uppdrag om att utreda framtida skolorganisation. Naturligt relaterar såväl
nuläget samt förslagen som utredningen lämnar, det grundförslag till ny
förskole- och grundskoleorganisation som tagits fram av utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, daterat 2020-09-23.
I denna bilaga framgår en beskrivning av hur de förslag som lämnas i
slutrapporten om organisation och lokalisering samt produktionsmetoder av
måltidsverksamhet i Region Gotland, påverkas av BUN:s beslut att inte
lägga ned eller avveckla grundskolor på öns landsbygd.
Som ovan skildrats är många kök i regionen föråldrade i sin utformning,
slitna och med eftersatt underhåll. Flera av köken, både tillagnings- och
mottagningskök har för liten köks-/bruksyta för den verksamhet, volymer
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och funktioner som sker idag. Flera kök har även för liten volym måltider
per dag för att kunna bedriva en lönsam måltidsproduktion.
I tabell 1 på sidan 8 ovan, framgår kökslokalernas status vid de aktuella
landsbygdsskolor som fortsatt ska bedriva grundskoleverksamhet.
Kökslokalerna vid grundskolorna Endre, Vänge, Kräklingbo, Eskelhem,
Stånga och Öja samt Fårösundsskolan med högstadium, är samtliga i stort
behov av insatser. Kökslokalerna vid Stenkyrka och Sanda grundskolor har
god standard på lokalen, men med för liten bruksyta eller för liten volym.
Med bakgrund i rådande förutsättningar ovan, så föreslår utredningen att
flera kök avvecklas och ställs om till mottagnings- eller serveringskök. Här
blir en påverkan av BUN:s beslut på ett eller flera sätt, men exakt på vilket
sätt blir ju tydligt först när BUN och regionen tagit fram en inriktning för,
vilken köks- och/eller serveringslösning som ska vara aktuell för
landsbygdsskolorna i beslutet.
Den påverkan och konsekvenser som blir tydligt i förslagen till lokalisering
och produktion, innebär också möjlighet till val och olika nivå när det gäller
investeringar samt bland annat bemanning personal i köken, årlig
driftkostnad i köken, samt årlig avgift för livsmedelstillsyn.
Av BUN:s beslutsunderlag från 2020-12-15, framgår att en tioårig
investeringsplan ska tas fram som inkluderar planerat underhåll för samtliga
aktuella landsbygdsskolor. Denna plan bör då naturligt omfatta även
insatser och planerat underhåll i skolornas kökslokaler, samt relaterat beslut
om vilken köks- och serveringslösning som ska finnas på vardera skolan.
När det gäller utredningens tre förslag till organisation och tillhörighet för
regionens samlade måltidsverksamhet och försörjning, så bedöms dessa
inte påverkas av BUN:s beslut i någon större omfattning. Oavsett
organisationstillhörighet så är det reviderad och beslutad mat- och
måltidspolicy samt inriktning för måltidsverksamheten, som för aktuell
nämnd ytterst ska utgöra styrning för och i aktuellt måltidsuppdrag.
Parallellt med BUN:s beslut föreslår DD att:
- ett helhetsperspektiv fortsatt upprätthålls när det gäller regionens
måltidsverksamhet, såväl organisation som lokalisering av produktion. Detta
för att förebygga suboptimering och enskilda händelser som genererar icke
motiverade investeringar eller satsningar.
- att en inriktning fastläggs till en framtida modern måltidsproduktion och
lokalisering som genomsyras av högt resursutnyttjande, inkluderat
landsbygdsskolors måltidslösningar.
- att en tydlig plan tas fram för hur kommande köksstrukturomvandling i
regionen ska ske.
De förslag till nästa steg som framgår av slutsats i utredningens Slutrapport
sidan 55, kvarstår i övergripande som modell för det fortsatta arbetet.

Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-12-15, framtida skolorganisation - Bilaga
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Remiss från regionstyrelsens arbetsutskott gällande
organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland
Förslag till beslut

•

Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Ett beslutsunderlag gällande organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i
Region Gotland har remitterats de båda utbildningsnämnderna. Nämnderna föreslås
komma med synpunkter på underlag och särskilt hur nämnderna ser på: Den
generella inriktningen i utvecklingen av måltidsverksamheten; behovet av att revidera
mat- och måltidspolicyn; en revidering av uppdraget till regionens centrala
måltidsverksamhet samt en framtida organisatorisk placeringen av regionens centrala
måltidsverksamhet. Underlagen är framtagna inom den s.k. måltidsutredningen, vilket
är ett av projekten utifrån effektiviseringsprogrammet, vars fokus är att utveckla
måltidsverksamheten. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har tagit fram ett
förslag till remissyttrande och bedömningen är att nämnden godkänner förslaget till
yttrande som sitt eget.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsens arbetsutskott har remitterat1 ett beslutsunderlag gällande
organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland till tekniska
nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Remissinstanserna föreslås komma med synpunkter på beslutsunderlag. Frågor som
nämnderna särskilt ska besvara på är hur nämnderna ser på:
 Den generella inriktningen i utvecklingen av måltidsverksamheten som
beskriv i beslutsunderlaget och speciellt med fokus på kvalitet?
RS AU § 33, 2021-02-10. Uppdrag. Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet, remiss - Via delegation från
regionstyrelsen (RS § 19, 2021-01-27)
1
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 Behovet av att revidera mat- och måltidspolicyn och vad en revidering bör
innehålla?
 En revidering av uppdraget till regionens centrala måltidsverksamhet till:
”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet skall med sin samlade
kompetens bidra till utvecklingen av mat- och måltider för hela Region
Gotland och Gotland. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i matoch måltidspolicyn. Planering, upphandling och produktion skall präglas av
kostnadseffektivitet och utvecklas med inriktningen att säsongsanpassa
måltider, öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel samt minska
svinn. Maten ska hålla hög kvalitet och driftsekonomin vara god. Andelen
kyld mat skall inte överstiga 50 %.” (ersätter direktiv givet 2009-10-26, § 293).
 Framtida organisatorisk placeringen av regionens centrala måltidsverksamhet
inom regionstyrelsen eller tekniska nämndens ansvarsområde?
Ur remissunderlaget: För att stärka regionens förutsättningar att möta framtida
utmaningar beslutade regionstyrelsen under hösten 2019 om ett regiongemensamt
effektiviseringsprogram omfattande 7 separata projekt. Ett av projekten berör
möjligheten att nå framtida effektiviseringar genom att utveckla organisation och
lokalisering av måltidsverksamheten (måltidsutredningen).
Styrgruppen för projektet har utifrån underlag och rapporter identifierat de mest
avgörande områdena för utveckling och lagt förslag till åtgärder. Som en del i
beredningsarbetet har det tydliggjorts en samstämmighet gällande vikten av fortsatt
utveckling och samarbete över förvaltningsgränser.
Som ett komplement har en kompletterande analys2 gjorts för att belysa effekterna av
den förändrade inriktningen i utvecklingen av framtidens förskola och skola.
Måltidsverksamheten i Region Gotland har haft en positiv utveckling under flera år.
Bland annat ses ökad matlagning från grunden nära gästen, ökad andel ekologiska
livsmedel, ökad andel svenskt kött, kortare varmhållningstider, energiinnehåll i nivå
med nationella rekommendationerna samt minskade köp utanför avtal. Den
gemensamma organisationen har gett stordriftsfördelar kring frågor som bland annat
lokalplanering, kompetensutveckling, menyplanering, upphandlingar och
egenkontrollprogram.
Området är omfattande och komplext och regionstyrelseförvaltningen vill betona
vikten av att politiska beslut fattas kring målnivåer och principer.
Bedömning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande som bifogas. Yttrandet är
sammanställt utifrån synpunkter från verksamheten: bl.a. försörjning (avdelning- stöd
och försörjning), barn- och elevhälsa samt berörda avdelningar (berörda skolformer).
Bedömningen är att nämnden godkänner förslaget till yttrande som sitt eget.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats: När det gäller barn- och
elevperspektivet, jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet och det
ekonomiska perspektivet så är bedömningen att dessa perspektiv så långt som det är
möjligt har omhändertagits i förslaget till yttrande som bifogas.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-09
2 Dining Development AB, bilaga ”Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-12-15, om framtidens
skolorganisation, 2021-01-15
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Yttrande över remiss gällande organisation och lokalisering av måltidsverksamhet,
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Yttrande över remiss gällande organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Region Gotland
Yttrande

I remissunderlaget står att nämnderna föreslås komma med synpunkter på underlag.
Frågor att besvara i remissförfarandet är hur nämnderna ser på: Den generella
inriktningen i utvecklingen av måltidsverksamheten; behovet av att revidera mat- och
måltidspolicyn; en revidering av uppdraget till regionens centrala måltidsverksamhet
samt en framtida organisatorisk placeringen av regionens centrala måltidsverksamhet.


Den generella inriktningen i utvecklingen av måltidsverksamheten
som beskrivs i beslutsunderlaget och speciellt med fokus på kvalitet?
Kommentar: De i beslutsunderlaget framtagna förslagen till åtgärder för
fortsatt utveckling har enligt underlaget beretts genom samråd med berörda
nämnder och förvaltningar. Det finns därav ingen anledning att ifrågasätta
behoven av en utveckling inom måltidsorganisationen. Inte heller kan
prioriteringen av kvalitet ifrågasättas då den normalt sett är huvudfokus inom
alla regionens verksamheter. De åtgärder som föreslås1 kring gemensamma
nyckeltal, kompetenshöjande insatser (för bl.a. pedagoger) och
kunddialogmodeller bidrar säkerligen till god kvalitetsutveckling. Naturligtvis
måste utveckling och förändringar fortsättningsvis ske i dialog med
verksamheterna, för att få gemensamma målbilder. Det bör däremot beaktas,
med helhetssynen i fokus, det faktum att regionens ekonomiska resurser är
begränsade. Satsning på förbättrad kvalitet inom ett område kräver oftast
även en utökning av budgetmedel (eller en omfördelning av medel).
Eftersom Livsmedelsverkets råd och rekommendationer redan idag ligger
som grund för regionens måltidsorganisation så finns det rekommendationer
att stödja sig på för att uppnå hög kvalitet gällande måltider i skolan. Det kan
ändå i sammanhanget vara värt att lyfta betydelsen av råden ”Bra måltider i
skolan”2 som bygger på samlad vetenskap och på Livsmedelverkets kostråd.
Råden är avsedda som vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta
för att skapa matglädje, ta vara på måltiden i det pedagogiska arbetet och
främja bra matvanor.
Att måltider i skolan ska vara pedagogiska handlar om att integrera mat och
måltider i det pedagogiska arbetet, i allt från den pedagogiska måltiden och de
vuxnas förhållningssätt till hur man kan arbeta med läroplanens mål med

Beslutsunderlag ”Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland”, sid 10
Livsmedelsverkets råd ”Bra måltider i skolan”. Länk:
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/bra-maltider-i-skolan.pdf (hämtad 202103-03)
1
2
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hjälp av mat och måltider. Måltidspedagogik handlar i det avseendet inte om
att pedagoger/lärare går ifrån för att förbereda maten för barnen i ett
tillagningskök. Måltidspedagogiken sker alltså under måltiden, då barnen är
delaktiga.

3



Behovet av att revidera mat- och måltidspolicyn och vad en revidering
bör innehålla?
Kommentar: Nämnden, med sin förvaltning, har full tillit till
måltidsorganisationens förmåga att bedöma när revidering av gällande policys
och riktlinjer behöver göras. Även fokus i detta utvecklingsarbete bör skötas
av de som är utbildade och har erfarenhet/kompetens inom området, det vill
säga måltidsorganisationen. Policyn anger en övergripande inriktning för
verksamheter med ansvar för mat och måltider. För nämnden är det givetvis
viktigt, ur verksamhetens perspektiv, att det finns ett fokus på barn och
ungdomars behov varje gång ett styr- eller policydokument tas fram eller
revideras. Även här måste regionens gemensamma ekonomiska utrymme
beaktas då högt ställda krav ofta medför merkostnader. Om bedömningen är
att policyns genomslag i verksamheten behöver stärkas kan fokus på
genomförande och uppföljning i respektive nämnd även behöva tydliggöras3.



En revidering av uppdraget till regionens centrala måltidsverksamhet
till: ”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet skall med sin samlade
kompetens bidra till utvecklingen av mat- och måltider för hela Region
Gotland och Gotland. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i matoch måltidspolicyn. Planering, upphandling och produktion skall präglas av
kostnadseffektivitet och utvecklas med inriktningen att säsongsanpassa
måltider, öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel samt minska
svinn. Maten ska hålla hög kvalitet och driftsekonomin vara god. Andelen
kyld mat skall inte överstiga 50%.” (ersätter direktiv givet 2009-10-26 §293).
Kommentar: Anknyter mycket till de första två punkterna, bland annat bör
uppdraget givetvis ha en koppling till mat- och måltidspolicyn. Huruvida
maximalt 50 procent av maten ska vara kyld finns inte någon anledning att
ifrågasätta om det är den bedömda nivån för att bibehålla, eller inom vissa
områden, öka kvaliteten. Ett alternativ här skulle kunna vara att inte ange
andelen kyld mat med ett procenttal utan istället utgå från andra mått där
måltidskvalitet rimligtvis bör vara det övergripande. Kvalitetsindex via
nyckeltal som NKI (nöjd kund index) skulle då kunna vara ett annat mått att
utgå från.



Framtida organisatorisk placeringen av regionens centrala
måltidsverksamhet inom regionstyrelsen eller tekniska nämndens
ansvarsområde?
Kommentar: Regionens centrala måltidsverksamhets organisatoriska
placering kan ses ur många perspektiv, vilket konsultutredningen också visar.
Sammanfattningsvis är ändå bedömningen att en fortsatt placering inom
regionstyrelsens ansvarsområde är det bästa. Detta då måltider och folkhälsa
är så tätt sammanflätade. En placering inom hälso- och sjukvårdsnämndens
ansvarsområde hade nog rent uppdragsmässigt också kunnat vara en bra

Region Gotland ”Mat- och måltidspolicy”, sid 9
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modell (en långsiktigt hållbar struktur för måltids- och hälsofrågor) men då
placeringen inte setts som realistisk så är det knappast ett alternativ.
Att måltidsfrågorna spänner över flertalet förvaltningar gör att behovet av
samordning är stort. Om detta behov löses genom eget utskott under
regionstyrelsen, eller genom annan typ av samordning där regionstyrelsen får
fördjupad kunskap inom området, lämnas dock för bedömning ur ett mer
övergripande perspektiv - som måste följa regionens fortsatta
utvecklingsarbete i övrigt.


Övriga synpunkter och reflektioner på remissunderlag
Något som kan vara värt att lyfta är behovet av att medborgare ges ökad
kunskap och förståelse kring regionens övergripande struktur och olika
ansvarsområden. Måltiden ses naturligt som en del av barn och elevers dagar
och det är inte alltid så lätt för den enskilda vårdnadshavaren/medborgaren
att veta vart gränserna för olika ansvarsområden och uppdrag går.
Även kunskap inom området ekonomi ur ett helhetsperspektiv kommer bli
av yttersta vikt om en förändring ska kunna ske utan kraftiga negativa
reaktioner kopplat till kökskategorierna. Annars är risken stor att en övergång
från tillagningskök till mottagnings- eller serveringskök ses som en fråga kring
rättvisa och likvärdighet mellan stad och land. Det är alltså viktigt för
medborgarna att förstå att det handlar om gemensam ekonomi där
produktionskostnaderna kan bli oproportionerligt och orimligt höga vid för
små volymer. Detta som ett resultat av bland annat investeringsbehov i
befintliga kök. Det handlar de facto inte om att försämra kvaliteten utan att
förbättra regionens ekonomiska läge. Även här handlar det nog till stor del
om kommunikation och kunskapsspridning då flera skolor i Visby har
mottagningskök.
Övergripande kan inte nog understrykas vikten av just kommunikation vid
åtgärder och förändringsarbete. Både internt men också externt, då det
dessvärre finns en brist på förtroende mot Region Gotland.
Utifrån barn- och elevhälsoperspektivet är det viktigt att lyfta likvärdighet
över ön när det gäller utbudet, eftersom det skiljer sig åt mellan skolorna. När
det gäller anpassad kost (specialkost) finns det en vinst i att de olika köken
pratar ihop sig så att utbudet blir lika oavsett skola.
En reflektion kring rapporten4 är också det faktum att Gotlands
folkhögskolas kök tas upp som en möjlighet att samordna med de kök
regionstyrelseförvaltingen har hand om. Här bör poängteras att detta förvisso
är en möjlighet men då folkhögskolans verksamhet ligger under gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde måste frågan bottnas där i
dialog med den verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland
4 Dining Development AB, bilaga ”Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-12-15, om framtidens
skolorganisation, 2021-01-15
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Förändrad rutin för kulturresor på grundskolan
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•





Kulturresor ska även fortsatt gälla bussresor för skolor utanför Visby.
Resorna skall gälla kulturevenemang som ryms inom ramen för kulturgarantin.
Kulturevenemanget kan finnas både i tätorten Visby eller på landsbygden.
Beslut om fördelningen mellan skolorna görs av skolskjutskoordinator och
avdelningschef för grundskolan
Ändringen ska gälla från vårterminen 2021 och tilldelade medel gäller för
budgetåret 2021.

Sammanfattning

Enligt BUN:s beslut, Internbudget BUN 2014/141, förstärktes skolskjutsanslaget för
att införa så kallade kulturresor med buss. Det nu gällande beslutet avser resor med
buss för elever i grundskolan på landsbygden, för att de ska kunna åka till
kulturevenemang i Visby.
Utifrån den nu beslutade kulturplanen, RS 2019/1026, som innefattar en så kallad
”kulturgaranti” för elever i grundskolan, behöver ett nytt beslut fattas om kulturresor.
Grundskolor på landsbygden behöver även kunna boka kulturresor till
kulturevenemang som erbjuds på landsbygden.
Ändringen behöver göras för att möjliggöra att elever på landsbygden når upp till
målen i kulturgarantin. Kulturresor ska endast gälla för resor till kulturevenemang
inom ramen för kulturgarantin.
Nuvarande budget för kulturresor är 230 tkr. Förvaltningen har ett förslag på
fördelning av budgeten mellan skolor på landsbygden, 230 tkr, för kulturresor.
Fördelningen görs utifrån skolans geografiska läge samt hur kulturutbudet ser ut
inom respektive skolas område. Budgeten för kulturresor kommer att ligga kvar
centralt.
För grundskolor inom Visby bedöms kulturgarantin kunna uppfyllas inom Visby,
varför de skolorna inte finns med i fördelningen av budgeten för kulturresor.
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Bakgrund

Enligt BUN:s beslut, Internbudget 2014/141, förstärktes skolskjutsanslaget med 600
tkr för att möjliggöra att elever i grundskolan på landsbygden fick möjlighet att resa
till Visby, en gång per klass och termin. En så kallad ”kulturpeng”. Beslutet gällde
från och med 2015.
År 2016 minskades den pengen med 400 tkr till 200 tkr. I dag ligger kulturpengen på
230 tkr (budgeten är utökad inom ramen för skolskjutsbudgeten), vilket täcker
kostnaderna för kulturresor enligt nu gällande beslut, kulturresor för elever i
grundskolan på landsbygden till kulturevenemang i Visby.
Utifrån den nu beslutade kulturplanen, RS 2019/1026, som innefattar en så kallad
”kulturgaranti” för elever i grundskolan, behöver ett nytt beslut fattas om kulturresor.
Grundskolor på landsbygden behöver även kunna boka kulturresor till
kulturevenemang som erbjuds på landsbygden. Enligt nu gällande beslut kan
kulturresor endast bokas från grundskolor på landsbygden till kulturevenemang i
Visby.
Förändringen behöver göras för att möjliggöra att elever på landsbygden når upp till
målen i kulturgarantin. Kulturresor ska endast gälla för resor till kulturevenemang
inom ramen för kulturgarantin.
Nuvarande budget för kulturresor är 230 tkr. Förvaltningen har ett förslag på
fördelning av budgeten mellan skolor på landsbygden, 230 tkr, för kulturresor.
Fördelningen görs utifrån skolans geografiska läge samt hur kulturutbudet ser ut
inom respektive skolas område för att få fram en ungefärlig beräkning av kostnad för
resor per skola, se information om fördelningen nedan. Budgeten för kulturresor
kommer att ligga kvar centralt.
För grundskolor inom Visby bedöms kulturgarantin kunna uppfyllas inom Visby,
varför de skolorna inte finns med i fördelningen av budgeten för kulturresor.
Bedömning

Grundskolor på landsbygden behöver även kunna boka kulturresor till
kulturevenemang som erbjuds på landsbygden. Enligt nu gällande beslut kan
kulturresor endast bokas från grundskolor på landsbygden till kulturevenemang i
Visby.
Ändringen behöver genomföras för att grundskolorna på landsbygden ska ha en
möjlighet att nå upp till målen i kulturgarantin. Ändringen ska gälla från vårterminen
2021 och tilldelade medel gäller för budgetåret 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Utökning av kulturresor för grundskolan 2021-03-09.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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Utbildningsdirektör
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Bilaga; förslag till fördelning budgetåret 2021

Skolor

Närhet/utbud

Antal elever

Kostnad
kulturbuss 2019

Förslag
fördelning 2021

Dalhem skola

***

112

19 810 kr

12 000 kr

Endre skola

***

83

3 250 kr

6 000 kr

Eskelhem skola
Fole skola
Fårösundsskolan

**

42

4 000 kr

6 000 kr

***

125

11 200 kr

6 000 kr

*

124

11 550 kr

12 000 kr

Garda skola

**

92

27 001 kr

12 000 kr

Havdhem skola

**

70

22 650 kr

12 000 kr

Högbyskolan

**

330

13 601 kr

25 000 kr

Klinteskolan

**

272

27 500 kr

20 000 kr

Kräklingbo skola

*

34

7 370 kr

12 000 kr

Lärbro skola

**

117

4 823 kr

6 000 kr

Romaskolan

***

316

11 450 kr

15 000 kr

Sanda skola

**

73

11 550 kr

15 000 kr

Solklintsskolan

**

218

11 900 kr

15 000 kr

Stenkyrka skola

**

65

0 kr

6 000 kr

Stånga skola

**

95

19 400 kr

12 000 kr

Vänge skola

**

52

0 kr

6 000 kr

Väskinde skola

***

231

10 127 kr

12 000 kr

Västerhejde skola

***

271

2 502 kr

12 000 kr

*

42

4 500 kr

12 000 kr

237 258 kr

231 000 kr

Öja skola
Summa

*
= Långt bort från Visby och sparsamt med erbjudanden nära.
** = Medel
*** = Relativt nära till utbud
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Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare

Barn- och utbildningsnämnden

Rapport. Fristående förskola med enskild huvudman Regelbunden tillsyn 2020/2021
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har tillsynsansvar; enligt 26 kapitlet i
skollagen (2010:800), av fristående förskolor med enskild huvudman inom Region
Gotland.
Regelbunden tillsyn är genomförd av fem enskilda huvudmän under tidsperioden
november 2020 till och med februari 2021 av avdelningen stöd och utveckling inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. I tillsynsarbetet med ägar- och
ledningsprövning har två controllers från ekonomiavdelningen vid
regionstyrelseförvaltningen deltagit.
Nedanstående enskilda huvudmäns förskoleverksamheter är vid genomförd tillsyn
godkända.
 Föräldrakooperativet Bikupan i Ljugarn (BUN 2020/1027)
 Föräldrakooperativet Bysen i Lau (BUN 2020/1029)
 Föräldrakooperativet Lyckan i Burs (BUN 2020/1199)
 Prästbackens förskola AB (BUN 2020/1083)
 Svenska kyrkan Visby domkyrkoförsamlings förskola Sankta Maria i Visby (BUN
2020/1031)
Ärendebeskrivning

Den regelbundna tillsynen påbörjades genom att avdelningen stöd och utveckling
skickade ut underlag till huvudman och rektor. Dessa underlag bifogas denna
rapport. Huvudman har genom en ny e-tjänst skickat in all begärd dokumentation
som sedan har granskats av handläggare vid UAF och RSF. Ytterligare underlag och
information har inhämtats från andra myndigheter.
En enkätundersökning skickades ut till all personal vid de fem förskolorna.
Resultaten av dessa redovisades och återfördes till respektive huvudman och rektor.
Intervju med huvudman och rektor har genomförts utifrån skollag, läroplan för
förskola (Lpfö 18) och Region Gotlands riktlinjer för fristående förskola.
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Tjänsteskrivelse
BUN 2021/210

Utifrån intervjuer, granskning av huvudmans redovisning, enkätundersökning och
digitalt verksamhetsbesök har resultaten sammanställts i ett protokoll. Utifrån
respektive protokoll har förvaltningschefen fattat beslut på delegation av nämnden.
Bedömning

Alla granskade förskolor med enskild huvudman följer skollag, läroplan för förskolan
(Lpfö 18) samt Region Gotlands riktlinjer och är därmed godkända vid 2020/2021
års regelbundna tillsyn.
Barn- och elevperspektiv – vid regelbunden tillsyn av fristående förskolor är barnet i fokus då
skollag och läroplanen följs upp.
Jämställdhetsperspektiv – ingår i skollag och Lpfö 18 och har följts upp.
Landsbygdsperspektiv – fristående förskolor finns både på landsbygden och i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – ägar- och ledningsprövning ingår i den regelbundna tillsynen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-16
Dokumentation, underlag, minnesanteckningar, protokoll med tillhörande beslut finns registrerade i
respektive ärende.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Föräldrakooperativet Bikupan i Ljugarn
Föräldrakooperativet Bysen i Lau
Föräldrakooperativet Lyckan i Burs
Prästbackens förskola AB
Svenska kyrkan Visby domkyrkoförsamlings förskola Sankta Maria i Visby
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E- tjänst för att registrera och anmäla ändring av ägar- och
ledningskrets

Fristående förskolor och fritidshem är enligt Skollagen 2010:800, 2 kap. 5b §
skyldiga att anmäla förändringar inom personkretsen för ägar- och ledning senast
en månad efter att förändringen skett. Vid anmälan om förändring görs en
lämplighetsprövning på nya personer inom personkretsen. Kraven på insikt och
ekonomiska förutsättningar granskas inom ramen för regelbunden tillsyn.
I e-tjänst registreras även byte av rektor och skolchef. För dessa görs ingen ägaroch ledningsprövning men utbildnings- och arbetslivsförvaltningen behöver
information om rektor och skolchef inom ramen för tillsynsuppdraget.
Uppgifter att fylla i:
Vid anmälan om förändringar i ägar- och ledningskretsen behöver du ange namn,
personnummer, roll och tillträdes- och utträdesdatum för personerna.
Beskriv hur förändringen påverkar kompetensen inom styrelsen:
Beskriv vilken position eller befattning som förändringen avser och hur denna
påverkar den samlade kompetensen i ägar- och ledningskretsen gällande
erfarenhet och insikt i skolförordningarna, arbetsrätt och arbetsmiljö, ekonomi.
Bifoga eventuella dokument som styrker den nya personens/personernas
kompetens, till exempel examensbevis eller legitimation.
E-tjänst för underlag i samband med tillsyn

Bifoga uppgifter:
Handlingar som visar vilka personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska
bifogas. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas ska vara aktuellt, max 3
månader gammalt.
Beskrivning av ägar- och ledningskrets erfarenhet och insikt på huvudmannanivå
(obligatoriskt, aktuellt även på koncernnivå)
Redovisning av personer som omfattas av kretsens styrelse och ledning med
väsentligt inflytande (alltid obligatoriskt)
Årsredovisning på huvudmannanivå (obligatoriskt, aktuellt även på koncernnivå)
Aktuell balans- och resultatrapport i de fall årsredovisning eller årsbokslut inte
upprättats
Redovisning av koncernens ekonomiska ställning samt koncernredovisning
(koncern)

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

alt registrator-gvn@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Aktiebolag: Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska
framgå att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.
Inkom med bolagsordning samt aktiebok som visar vem/vilka som äger aktier i
bolaget. Vid ägande i flera led, bifoga motsvarande handling för juridiska personer
med väsentligt inflytande över verksamheten.
Handelsbolag och kommanditbolag: Registreringsbevis från Bolagsverket samt
bolagsavtal. Av bolagsavtalet ska framgå att gemensam näringsverksamhet ska
bedrivas och att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan
avser.
Enskild firma: Personbevis samt registerutdrag från Skatteverket som visar att
huvudmannen är godkänd för F-skatt.
Ekonomisk förening: Registreringsbevis från Bolagsverket samt föreningens
stadgar och förteckning över styrelsens medlemmar inklusive suppleanter med
personnummer. Av registreringsbeviset ska framgå att den ekonomiska
föreningen ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.
Ideell förening: Föreningens stadgar och årsstämmoprotokoll. Av stadgarna ska
framgå föreningens namn, föreningens ändamål, bestämmelser om hur beslut i
föreningens angelägenheter fattas samt uppgift om vem som tecknar firman.
Förteckning över styrelsens medlemmar inklusive suppleanter med
personnummer. Om den ideella föreningen är registrerad hos Bolagsverket inkom
med registreringsbevis från Bolagsverket.
Registrerat trossamfund: Trossamfundets stadgar och förteckning över styrelsens
medlemmar inklusive suppleanter med personnummer. Av stadgarna ska framgå
trossamfundets namn, trossamfundets ändamål och bestämmelser om hur beslut
i trossamfundets angelägenheter fattas. Registreringsbevis från registret över
trossamfund hos Kammarkollegiet.
Stiftelse: Stiftelseförordnande och förteckning över styrelsens medlemmar
inklusive suppleanter med personnummer. Av förordnandet ska framgå vem som
ska förvalta stiftelsens egendom och motiv för stiftelsens verksamhet.
Registreringsbevis från länsstyrelsen.
För det fall ni inte kan bifoga ovanstående handlingar ska en redogörelse lämnas
om orsaken till detta.
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Informationsbrev till vårdnadshavare
med barn inskrivna vid fristående
förskola med enskild huvudman inom
Region Gotland

Regelbunden tillsyn vid ditt barns förskola

Ansvariga vid Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har på uppdrag av Barnoch utbildningsnämnden tillsynsansvar enligt 26 kap. skollagen (2020:800), 2§
Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar
och andra föreskrifter…
Tillsynen vid Bikupans förskola påbörjas under oktober månad 2020 genom att
begära in dokumentation enligt ägar- och ledningsprövning.
Förskolans personal får inför besöket besvara en enkät om verksamheten i
förskolan och om den bedrivs i enlighet med läroplan och skollag.
Den 11 november kl. 08:30 – 12:00 gör ansvariga vid Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen ett verksamhetsbesök vid ditt/dina barns förskola.
Ca två veckor efter verksamhetsbesöket träffar tillsynsansvariga rektor och
huvudman för förskolan och har en genomgång av tillsynen inklusive protokollet.
Protokollet beslutas senare av Barn- och utbildningsnämnden.

Om du som vårdnadshavare har frågor gällande den pågående tillsynen är du
välkommen att kontakta:
karin.sandberg-tapp@gotland.se

Tfn 0498-26 94 63

marina.ljungman@gotland.se

Tfn 0498-26 33 36
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Bedömningsunderlag förskola

Regelbunden tillsyn, Huvudmannanivå, enskild huvudman
1. Förutsättningar för utbildningen

Huvudmannen ska ge rektorn, förskolläraren och övrig personal vid
förskoleenheten/förskoleenheterna förutsättningar, så att utbildningen i
förskolan är likvärdig och av hög kvalitet. Med hög kvalitet avses att den uppfyller
nationella mål och svarar mot nationella krav och riktlinjer.
I arbetet med att skapa nödvändiga förutsättningar ingår bland annat att förse
förskoleenheten/förskoleenheterna med nödvändiga materiella och
personalmässiga resurser. Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en
lämplig storlek och sammansättning så att verksamheten i övrigt bedrivs i en god
miljö. I arbetet ingår också att säkerställa att de rektorer som är anställda att leda
verksamheten vid förskoleenheten/förskoleenheterna, och den personal som
bedriver undervisning, har den behörighet och kompetens som
skolförfattningarna kräver för att de ska kunna leda den pedagogiska
verksamheten i enlighet med målen i läroplanen.
Arbetet granskas genom bedömning av följande kritiska faktorer:
1.1 Undervisningen i förskolan sker under ledning av förskollärare och utformas
så att den stimulerar barnets utveckling och lärande. (3kap. 2 och 8 kap. 2 §
skollagen, Lpfö 18, 1 Förskolans värdegrund och uppdrag, Förskolans uppdrag,
Helhetssyn, Varje förskolas utveckling, 2.2 Omsorg, utveckling och lärande,
2.7 Förskollärarens ansvar i undervisningen, 2.8 Rektorns ansvar)
1.2 I förskolan bedrivs ett aktivt och medvetet värdegrundsarbete. (1 kap. 4–5
§§skollagen, Lpfö 18, 1 Förskolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande
värden, Förståelse och medmänsklighet 1 Förskolans värdegrund och
uppdrag, saklighet och allsidighet, En likvärdig utbildning, 2.1 Normer och
värden, 2.8 Rektorns ansvar).
1.3 Huvudmannen ser till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och
storlek, och att barnen i övrigt erbjuds en god miljö. (2 kap. 35 §, 8 kap. 8 §
skollagen, Lpfö 18, 1 Förskolans värdegrund och uppdrag, En likvärdig
utbildning, Förskolans uppdrag, Helhetssyn)

1.4 Huvudmannen ser till att förskolan (1) ger varje barn förutsättningar att
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål om barnet har ett
annat modersmål än svenska, (2) ger varje barn förutsättningar att utveckla
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både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om
barnet tillhör en nationell minoritet samt (3) ger varje barn förutsättningar att
utveckla svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller
av andra skäl har behov av teckenspråk. (8 kap. 10 § skollagen, Lpfö 18, 1
Värdegrund och uppdrag, kommunikation och skapande, 2.2 Omsorg,
utveckling och lärande)
1.5 Huvudmannen ser till att anställda rektor som anställs vid
förskoleenheten/förskoleenheterna har pedagogisk insikt genom utbildning
och erfarenhet, samt att de har gått, går eller kommer att gå särskild
befattningsutbildning. (2 kap. 11-12 §§ skollagen)
1.6 Rektor leder den pedagogiska verksamheten i enlighet med målen i
läroplanen. (2 kap. 9-10 §§ skollagen, Lpfö 18, 2.8 Rektorns ansvar)
1.7 Huvudmannen ser till att förskollärare i förskolan har legitimation och är
behöriga för den undervisning de bedriver, om de inte omfattas av något av
undantagen från dessa krav. (2 kap. 13–14 och 17–18 §§ skollagen)
2. Styrning och utveckling av utbildningen

Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och
förbättra utbildningen i förskolan inom väsentliga områden, i syfte att främja ökad
likvärdighet och kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap
om nuläget vid förskoleenheten/förskoleenheterna. Denna nulägesbild ska bland
annat innefatta resultat avseende förskoleenhetens/förskoleenheternas arbete
med att främja barnens utveckling och lärande, och att erbjuda en trygg omsorg i
en god miljö.
I arbetet ingår också att följa upp de centrala förutsättningar som huvudmannen
ger förskolenheten/förskolenheterna, för att de ska kunna ge barnen en god
utbildning och omsorg. Huvudmannen analyserar sedan nulägesbilden i
förhållande till de nationella målen, beslutar om vilka förbättringsåtgärder som
behövs, samt vidtar dessa åtgärder. Kompetensutveckling kan vara en sådan
åtgärd. Detta för att huvudmannen bland annat ska kunna avgöra om förskolan
erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande
bildar en helhet.
När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som
rektorerna tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete vid
förskolenheten/förskolenheterna, men också på uppgifter huvudmannen själv
insamlat. Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitetsarbete,
och det kvalitetsarbete som rektorn tillsammans med förskollärare och övrig
personal genomför vid förskoleenheten/förskoleenheterna.
Ett annat viktigt verktyg för att se till att utbildningen och omsorgen är likvärdig är
en behovsstyrd resursfördelning, så att resursfördelningen inom och mellan
förskoleenheten/förskoleenheterna anpassas efter enhetens/enheternas
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skiftande behov och förutsättningar. Med resurser avses såväl ekonomiska som
personalmässiga resurser. Resursfördelningen följs upp och utvärderas, så att en
bedömning kan göras i vilken grad den främjar barnens utveckling och lärande.

Arbetet granskas genom bedömning av följande kritiska faktorer:
2.1 Huvudmannen fullgör de uppgifter och det ansvar som följer av
huvudmannaskapet. (1 kap. 9 §, 2 kap. 8 -8 a, 34 §, 4 kap. 8 § skollagen,
Lpfö 18, 2.2 Omsorg, utveckling och lärande, 2.6 Uppföljning, utvärdering
och utveckling)
2.2 Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, i förhållande till de
nationella målen och dokumenterar denna uppföljning. (1 kap. 9 §, 4 kap.
3 och 6 §§ skollagen, Lpfö 18, 2.1 Normer och värden, 2.2 Omsorg,
utveckling och lärande)
2.3 Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de
beslutade åtgärderna. (1 kap. 9 §, 4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
2.4 Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (1 kap. 9 §, 4
kap. 3 och 6-7 §§ skollagen)
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Uppföljning om verksamheten brister

Om verksamheten lever upp till kraven, eller att brister snabbt rättats till, vidtas
ingen åtgärd.
Om en förskola påvisar brister ställs det krav i beslutet på åtgärder med bestämda
tidsfrister, ett så kallat föreläggande. Huvudmannen, som är ytterst ansvarig för
utbildningen, ska då redovisa vad som gjorts för att komma till rätta med
problemen. Kompletterande information kan efterfrågas och ytterligare besök på
förskolan kan genomföras.

Tips för att få en bra uppföljning




Redovisa vilka konkreta åtgärder ni gjort. Vi vill se vad ni gjort efter vårt
besök och vilket resultat det lett till.
Kontakta ansvarig vid Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen om du/ni är
osäker/osäkra på vad som ska rapporteras in.
Skicka gärna med belägg som stärker resultatet på förbättringar. Det kan
exempelvis vara en egen undersökning, anställningsbevis om ni anställt
personal eller liknande.
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Avdelningen för stöd och utveckling

Protokoll efter tillsyn av förskolan

, grund för bedömning

Bedömningen grundas på det material som skickats in till Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, på iakttagelser vid
digitalt besök på förskolan, samt intervju med företrädare för huvudman, rektor samt genom personalenkät.
Datum

Huvudman

Adress
E-post

Telefon

Skolchef

Epost

Ordförande

Epost

Rektor

Epost

ja

nej

Datum för godkännande
start
Föreningens/organisationens stadgar finns

ja

nej

Aktuellt registreringsbevis finns

ja

nej

F-skattebevis finns

Organisationsnr

Tidigare tillsyner och ev. klagomål

Huvudmannens ekonomiska förutsättningar (årsredovisning)

Ägar- och ledningsprövning
Ägar- och ledningskrets har fastställts till att omfatta följande bolag och personer
Registerutdrag från Polisen

Registerutdrag från polisen visar inget att anmärka på.
Kompletterande frågor behöver ställas.

Utdrag från Skatteverket

Utdrag från Skatteverket visar inget att anmärka på.
Kompletterande frågor behöver ställas.

Ekonomisk upplysning

Ekonomisk upplysning från UC visar inget att anmärka på.
Kompletterande frågor behöver ställas.

Kunskap om
skollagstiftning.

Huvudmannen bedöms ha godtagbara kunskaper.
Kompletterande frågor behöver ställas.

Kunskap om arbetsmiljö och
arbetsrätt

Huvudmannen bedöms ha godtagbara kunskaper.
Kompletterande frågor behöver ställas.

Kunskap om ekonomi

Huvudmannen bedöms ha godtagbara kunskaper.
Kompletterande frågor behöver ställas.
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Protokoll över tillsyn förskola

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Avdelningen för stöd och utveckling

Tidigare tillsyner och klagomål
Tillsynsbeslut

Klagomål

Kontrollerat.
Kompletterande frågor behöver ställas.

Kontrollerat.
Kompletterande frågor behöver ställas

Förskolenheten
Efterfrågad och inskickad dokumentation
Nyckeltal barnantal

Barn/personal
Barn per förskollärare
Kompletterande frågor ställs på intervjun.

Utbildningsbevis för rektor

Rektor har utbildning och erfarenhet.
Kompletterande frågor ställs på intervjun.

Legitimation för anställda
förskollärare

Antal legitimerade förskollärare
Kompletterande frågor ställs på intervjun.

Frågeformulär - huvudman

Rektor ges förutsättningar att genomföra sitt rektorsuppdrag.
Rektor har eller genomgår befattningsutbildning
Kompletterande frågor ställs på intervjun.

Huvudmannens organisation och styrning
Måltider

Rutiner finns för uppföljning av varierade och näringsriktiga måltider.

Trygghet och säkerhet

Rutiner finns för att säkerställa att barnen erbjuds en trygg och säker omsorg
(säkerhetsronder, säkerhetsrutiner, systematiskt brandskyddsarbete etc.)

Förskola och hem

Huvudmannen har redovisat rutiner som visar att förskolans arbete sker i nära
och förtroendefullt samarbete med hemmet.

Delaktighet och inflytande

Barnens vårdnadshavare ges möjlighet att påverka verksamheten.

Kompetensutveckling

Personalen erbjuds kompetensutveckling.

Registerutdrag

Förskolan har rutiner för kontroll av registerutdrag.

Anmälningsplikt

Förskolan har rutiner avseende att säkerställa att personalen har kännedom om
anmälningsskyldighet till socialtjänsten.

Frågeformulär till huvudman

Kompletterande frågor ställs på intervjun.

Egenkontroll och resultat på föräldraenkät
Egenkontroll, kommunens
enkät

Huvudmannen har svarat tillfredsställande på frågor om egenkontroll.
Kompletterande frågor ställs på intervjun

Enkät till vårdnadshavare,
kommunens enkät

Inga avvikande svar.
Kompletterande frågor ställs på intervjun.
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Avdelningen för stöd och utveckling

Systematiskt kvalitetsarbete - huvudman och rektor
Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannivå systematisk och kontinuerligt planera, följa upp
och utveckla utbildningen. Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska också genomföras på enhetsnivå.
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de nationella målen uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska
dokumenteras.

Synpunkter på bifogad dokumentation
Efterfrågad och inskickad dokumentation
Dokumentation av
systematiskt
kvalitetsarbete
från huvudman

Huvudmannens inskickade dokumentation visar att utbildningen systematiskt planeras, följs
upp och analyseras.
Av dokumentationen framgår att huvudmannen identifierar utvecklingsområden.
Kompletterande frågor ställs på intervjun.

Dokumentation av
systematiskt
kvalitetsarbetet
från rektor

Rektors inskickade dokumentation visar att utbildningen systematiskt planeras, följs upp och
analyseras av rektor.
Av dokumentationen framgår att rektor identifierar utvecklingsområden.
Kompletterande frågor ställs på intervjun.

Organisation och undervisning
I skollagen definieras undervisning som målstyrda processer som under ledning av förskollärare syftar till utveckling och lärande genom
inhämtande av kunskaper och värden (1 kap. 3 § skollagen). I förarbetena till skollagen anges att undervisning i förskolan innebär att
legitimerade förskollärare ska leda de målstyrda processerna så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. Förskollärare ska ansvara för det
pedagogiska innehållet och för att det målinriktade arbetet främjar varje barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt
ansvar i den verksamhet som arbetslaget genomför gemensamt. För att vara kvalificerad för att ansvara för undervisningen i förskolan krävs att
förskollärarna har en specifik utbildning (Prop. 2009/10:165, s. 218).

Efterfrågad och inskickad dokumentation, samt anteckningar från besök på förskolan

Frågeformulär till rektor

Utbildningen organiseras på så sätt att förskollärare har möjlighet att ansvara för
undervisningen.
Kompletterande frågor ställs vid intervjun.

Undervisningen

Undervisningen organiseras på så sätt att den stimulerar barns utveckling och lärande.
Kompletterande frågor ställs vid intervjun.

Värdegrundsarbete

I förskolan bedrivs ett aktivt och medvetet värdegrundsarbete.
Kompletterande frågor ställs vid intervjun.

Lärmiljön

Förskolan utformar miljön så att barnens delaktighet och inflytande, samt utveckling och
lärande stimuleras.
Kompletterande frågor ställs vid intervjun.

Arbete med barn i behov av särskilt stöd, modersmål och teckenspråk, frågor till rektor
Modersmål och teckenspråk

Särskilt stöd.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Avdelningen för stöd och utveckling

Arbete med övergångar, frågor till rektor
Övergångar

Forum för samråd och information till hemmet, frågor till rektor
Samråd

Information till hemmet

Utvecklingssamtal

Övrigt

Övrigt material
 Minnesanteckningar från intervju samt besök på förskolan finns dokumenterat i ärendet.
 All inskickad dokumentation, redovisning mm finns registrerad i ärendet.
Utvecklingsområden, anmärkning eller eventuella brister

Datum för eventuell uppföljning

Protokoll över tillsyn förskola
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Avdelningen för stöd och utveckling

Underlag
 Skollagen (2010:800)
 Läroplan för förskola (Lpfö 18)
 Allmänna råd förskola
 Region Gotlands riktlinjer fristående förskola med enskild huvudman
 Socialtjänstlagen
 Lagen om registerkontroll av personal
Ansvariga för genomförande av regelbunden tillsyn:
Karin Sandberg Täpp
Kvalitetsutvecklare
Utbildnings- och arbetlivsförvaltningen

Marina Ljungman
Kvalitetscontroller
Utbildnings- och arbetlivsförvaltningen

RSF ekonomistöd för genomförande av regelbunden tillsyn:
Benny Gillros och Carina Norman
Controllers Regionstyrelseförvaltningen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

9 oktober 2020

Informationsbrev till huvudman
för fristående förskolor

Regelbunden tillsyn enligt skollagen, 26 kap
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen utövar, på uppdrag av barn- och
utbildningsnämnden, regelbunden tillsyn över godkända fristående förskolor
enligt skollagen (2010:800) 26 kap.
Med tillsyn avses en självständig granskning med syfte att kontrollera om
verksamheten uppfyller de krav som lagar och föreskrifter anger.
Region Gotlands målbild har fokus på alla barns lika värde. En verksamhet där alla
barn oavsett könstillhörighet får en god kvalitet i sin utbildning, likvärdiga
kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn ska ges möjlighet att
utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Inför tillsynen kommer ansvariga vid Utbildnings-och arbetslivsförvaltningen
efterfråga viss dokumentation. Efter besöket kommer vi att sammanställa ett
protokoll som ni får ta del av vid ett bokat möte. Ni får möjlighet att gå igenom
och faktagranska materialet/protokollet och även lämna de synpunkter ni
eventuellt har till oss.
Från den 1 januari 2019 ställs nya krav på enskilda huvudmän. De nya
bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad
insikt i de förskrifter som gäller för verksamheten samt lämplighet att bedriva
denna. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även
andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet. De nya
bestämmelserna förtydligar även kravet på att huvudmannen har ekonomiska
förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens
ekonomi.
För att ansvariga vid Utbildnings-och arbetslivsförvaltningen ska kunna göra
denna bedömning behöver du som huvudman fylla i och bifoga efterfrågade
dokument i e-tjänsten, https://etjanst.gotland.se/oversikt/overview/987

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

alt registrator-gvn@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

I nedan bilaga 1 finns information om vad som skall fyllas i samt bifogas i etjänsten.


Onsdag den 11 november kl. 8:30-12:00 genomför vi ett
verksamhetsbesök hos er.

Inför verksamhetsbesöket skickar vi ut en enkät till personalen där de får svara på
frågor utifrån skollag och läroplan Lpfö 18.
Skicka in personalens e-mailadresser till Marina Ljungman
marina.ljungman@gotland.se så snart ni kan.
Vi följer er i verksamheten, observerar och ser över inne- och utemiljö enligt våra
bedömningsunderlag. Informera personal, vårdnadshavare/föräldrar och barn att
vi eventuellt kommer att prata med dem under besöket.
Vi vill uppmana er att informera föräldrar/vårdnadshavare om att tillsyn kommer
ske i verksamheten genom att lämna ut bifogat informationsbrev, bilaga 2.


Fredag den 27 november kl. 09:00 – 11:00 vill vi träffa huvudman och
rektor för ett uppföljande samtal och genomgång av pågående tillsyn
inför beslut. Vi möter er i Region Gotlands reception.

Hör gärna av er om ni har funderingar eller frågor gällande kommande tillsyn.
Vi ser framemot givande och utvecklande tillsyn och samtal.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Avdelning stöd och utveckling

Med vänliga hälsningar
Karin Sandberg Täpp karin.sandberg-tapp@gotland.se
Marina Ljungman marina.ljungman@gotland.se
Bilagor
1. E- tjänst för att registrera och anmäla ändring av ägar- och ledningskrets
samt underlag i samband med tillsyn
2. Informationsbrev vårdnadshavare/föräldrar
3. Bedömningsunderlag förskola
4. Uppföljning om verksamheten brister
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

[Dokumentets rubrik]

Inledning och bakgrund
För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och för att
vård och omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas behövs en omställning.
Cancerfonden konstaterar i sin rapport för 2020 att kostvanor och tobak utgör de största
riskerna för sjukdomsbörda. Övervikt eller fetma innebär enbart inom cancerområdet ökad
risk för minst 13 diagnoser. På Gotland har varannan kvinna övervikt eller fetma, bland
männen är det ännu vanligare. Dessutom röker en av tio personer. Bland elever i årskurs 9
röker var tionde (dagligen eller ibland), i gymnasiet är motsvarande siffra var tredje flicka
respektive var femte pojke. Bland gotländska fyraåringar hade 2020 drygt var tionde övervikt eller fetma. Barn som har övervikt eller fetma i början av skolåldern löper stor risk att
ha fortsatt övervikt eller fetma som vuxna. Cancerfonden uppskattar att om ökningen av
övervikt och fetma fortsätter öka i samma takt som de senaste åren så kommer det ackumulerade antalet cancerfall i Sverige att vara ca 11 000 fler år 2045. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakar ohälsosamma levnadsvanor 80 procent av alla hjärtsjukdomar
och stroke, liksom 30 procent av all cancer. För att medborgare i Sverige ska må så bra som
möjligt så länge som möjligt behövs en förändring av levnadsvanor.

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Förutom onödigt lidande för den enskilde innebär dåliga levnadsvanor hos befolkningen
sammantaget att belastningen på vården och omsorgen ökar. Behovet av goda levnadsvanor handlar därför även om att samhällets förmåga att fortsätta erbjuda välfärdstjänster av
god kvalitet. Det behövs också en omställning av hur vården och omsorgen utformas. När
hälso- och sjukvårdsstrukturerna formades, såsom vi huvudsakligen känner dem idag, var
läget annorlunda. De flesta utmaningarna i sjukvården var av akut karaktär, såsom olycksfall och infektioner. Andelen äldre i befolkningen var betydligt lägre, livslängden kortare,
andelen patienter med konstaterade kroniska sjukdomar färre och de medicinska kunskaperna goda men ändå begränsade i förhållande till idag. Svensk hälso- och sjukvård kom till
i en annan tid med andra utmaningar än vad systemet ska kunna hantera i dag. Samtidigt innebär den tekniska och digitala utvecklingen nya möjligheter än tidigare. Den demografiska
utvecklingen på Gotland innebär att en omställning här är särskilt angelägen. Ö-läget i form
av tydlig geografisk avgränsning i kombination med att ha region och kommun i samma organisation innebär olika förutsättningar exempelvis möjlighet till helhetsperspektiv och integrerade lösningar. Det är tydligt att detta är en unik fördel att vara rädda om och göra det
mesta möjliga av till förmån för de som bor på Gotland. Förutsättningarna innebär också
utmaningar exempelvis i form av vissa begränsningar gällande samarbete med andra men
framförallt den stora utmaningen att ha förmåga att upprätthålla och resurssätta välfärdssystemet lokalt. Region Gotland har i andra sammanhang beskrivit att ö-läget innebär att
verksamhet behöver finnas som befolkningsmängden i sig inte motiverar.
Omställningen till god och nära vård handlar primärt om att ställa om för att klara välfärden och arbeta effektivt. Omställningen till god och nära vård är inte formulerat som ett
besparingsuppdrag. Samtidigt ska poängteras att mycket av det som ligger inom ramen för
omställningsarbetet t ex förebyggande insatser, aktiv involvering av individen och digitalisering etc bedöms innebära bättre resurseffektivitet.
Denna färdplan har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och regionsstyrelseförvaltningen.
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Färdplanen tydliggör vägen
Omställningen till god och nära vård är i sin helhet komplex. Parallellt med framtagande av
denna färdplan har en målbild för Gotland tagits fram, syftet med målbilden är att visa riktningen. Färdplanen är det dokument där de olika stegen som behöver tas konkretiseras.
Färdplanen är inte tänkt att ge en komplett bild utan fokuserar på de övergripande och
större förflyttningarna. Färdplanen som dokument vänder sig till verksamheter inom organisationen Region Gotland och verksamheter som arbetar på direkta uppdrag av Region
Gotland. Poängteras bör samtidigt att omställningen i sin helhet naturligtvis är större än så.
Dialog behövs även med andra aktörer, se även bilagd beskrivning av relationen till genomförandeprogram social välfärd, likaså behövs dialog med externa aktörer på verksamhetsnivå i genomförandet av aktiviteterna. Kraften från ideella intresseorganisationer behöver
tas tillvara.
Omställningen är komplex och kräver ett angreppssätt där insikter och lärdomar tillåts påverka utformningen, vilket även färdplanen behöver spegla Arbetet hittills visar tydligt på
behovet av ödmjukhet inför att nya insikter medför behov av löpande revidering. Färdplanen kommer därför att successivt uppdateras och utvecklas i samarbete mellan berörda förvaltningar och nämnder. Färdplanen ska dessutom följas upp kontinuerligt för att säkerställa att arbetet fortgår i önskad riktning. Arbete utifrån färdplanen och uppföljning ska integreras i ordinarie styrning och ledningsprocesser.
Alla aktiviteter ska långsiktigt gå i linje med målbilden. Tanken med färdplanen är att den
ska ha en tydligare planering för närmast kommande två år. Ambitionen är att majoriteten
av aktiviteterna till stor del ska genomföras under denna period. I flera fall behöver aktiviteterna genomföras i samverkan, i vissa fall kan de drivas av en förvaltnings/nämnds egen
kraft. Programstrukturen håller ihop arbetet utifrån planen och tydliggör aktiviteterna exempelvis genom att formulera uppdrag eller projektdirektiv. För detta används Region
Gotlands uppdragsmodell respektive projektmodell. För att tydliggöra utförandeansvaret
anges även vilka förvaltningar som är berörda av respektive aktivitet. För de aktiviteter som
är planerade att utföras inom programstrukturen anges detta särskilt.

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Coronapandemin har haft stor påverkan på val av aktiviteter, både i form av att vissa aktiviteter fått en ordentlig skjuts då de understött arbetssätt som är viktiga under pågående pandemi exempelvis inom digitalisering, men också i form av att vissa aktiviteter behövts prioriteras ned exempelvis utifrån behov av att fokusera på att hantera pandemin.
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Temaområden där omställning bedöms behövas och övergripande aktiviteter

Involvering av
medborgare

Fokus på hälsa
och förebyggande insatser

Stärka egen
kraft och förmåga

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Samordnade
insatser nära
individen

•
•
•
•

Genom att under 2021-2022:
Föra samtal med medborgare utifrån målbilden
Tillämpa tjänstedesign i verksamhetsutveckling
Aktivt inhämta medborgares erfarenheter och
åsikter

• Genom att under 2021-2022:
• Ta fram en regiongemensam primärvårdsplan
• Tydliggöra uppdrag för verksamheter som förväntas ta ett särskilt ansvar för förebyggande insatser
• Beskriva vad medborgare ska kunna förvänta sig
• Testa småskaliga projekt för att stärka hälsa
• Tydliggöra hur rehabiliterande insatser ska erbjudas

• Genom att under 2021-2022:
• Implementera första linjens digitala hälso- och
sjukvård

• Genom att under 2021-2022:
• Stärka tillgänglighet till primärvården
• I samskapande med patienter implementera patientkontrakt
• Öka antalet patienter med fast läkarkontakt
• Utveckla förutsättningarna att styra och leda för
koninuitet
• Använda möjligheter för informationsdelning genom vårdprocessen
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Temaområde: Involvering av medborgare

Omställningen till ett hälsosystem för god och nära vård handlar om att i högre grad utgå
från individen, dennes förutsättningar och livssituation. Att i mötet ställa frågan ”Vad är
viktigt för Dig?”. Dialog med medborgaren ska därför föras i olika sammanhang och på
olika nivåer. Dialogen behöver prioriteras utifrån en visshet att det leder till ett bättre
resultat och att det därför är välinvesterad tid.
Det ska vara enkelt för medborgare att dela sina erfarenheter och det behöver finnas
strukturella förutsättningar erfarenheterna ska tas tillvara. Ungefär 10 % av befolkningen
är anställd inom Region Gotland varför det dessutom bör finnas strukturer för att fånga
medarbetares erfarenheter, antingen som direkt mottagare av Region Gotlands tjänster
eller som anhörig till någon som är mottagare.
Det behöver också finnas förutsättningar för verksamheter att enkelt involvera medborgare i utvecklingsarbete som ska göras. Verksamhetsutveckling behöver innefatta involvering av och dialog med medborgare.
Aktiviteter 2021-2022
Samtal med medborgare utifrån målbilden i
både befintliga och nya forum

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Systematiskt involvera medborgare i verksamhetsutveckling
Aktivt inhämta medborgares erfarenheter
och åsikter

Målsättning med aktiviteterna
Sprida kunskap om vad omställningen handlar om
Möjliggöra lärande om vilka förändringar som behöver göras
Medborgarnas erfarenheter och åsikter ska tas tillvara och integreras i verksamhetsutveckling
Medborgarnas erfarenheter och åsikter ska tas tillvara och integreras i verksamhetsutveckling

Utförare
Program

HSF, SOF,
RSF, UAF
HSF, SOF,
RSF, UAF
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Temaområde: Fokus på hälsa och förebyggande insatser

Det framtida hälsosystemet behöver utformas så att insatser i högre grad syftar till hälsa än
behandling av sjukdom. Förbyggande insatser som stöttar goda levnadsvanor bedöms
kunna förebygga, eller förbättra, 90 procent av sjukligheten i kroniska sjukdomar. Om man
betänker att nästan varannan vuxen svensk har en kronisk sjukdom så blir det tydligt att ett
annat fokus har potential till mycket stor effekt för såväl den enskilde som för samhället.
För att ändra beteende och vanor behöver medborgare både kunskap och olika sorters
stöd. Även för den som har insjuknat behövs ett större fokus på hur hälsa kan stärkas. För att förebyggande arbete ska få verklig effekt behöver det integreras och bli en naturlig del i basverksamheten Även det förebyggande arbetet ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. Goda vanor grundläggs tidigt i livet, skolan har därför en central roll i
att stärka hälsan. Goda relationer, sociala sammanhang och aktiv fritid är viktiga byggstenar
för god hälsa.
I den nationella målbilden för god och nära vård beskrivs att primärvården ska vara navet i
hälso- och sjukvårdssystemet som samspelar med andra. Primärvård bedrivs av såväl regioner som kommuner, i både offentlig och privat regi. Den nationella utredningen har också
pekat ut att primärvården är den primära arenan för hälso- och sjukvårdens förebyggande
arbete. Primärvården bedöms vara den aktör som har bäst förutsättningar att finnas nära
människor över tid, vilket också är viktigt för att fånga individer som tenderar att inte tillgodogöra sig förebyggande insatser i samma omfattning. En stärkt primärvård bidrar till
jämlik vård. Riksdagen har fattat beslut om ett nationellt grunduppdrag för primärvården
som träder ikraft 1 juli 2021. Grunduppdraget består av fem delar bland annat förebyggande insatser på individuell nivå och befolkningsnivå samt samordningsansvar där det är
mest ändamålsenligt. Uppdraget åläggs regioner och kommuner.
Idag finns inte en lokal samsyn kring vilka verksamheter som har uppdrag på primärvårdsnivå inom Region Gotland. Det är vanligt att primärvård likställs med vårdcentraler, vilket
är en feltolkning även om en stor del av den primära vården hanteras där. Flera verksamheter vittnar om att hälsofrämjande och förebyggande arbete ofta prioriteras ned till förmån
för mer akuta frågor. Det behövs en gemensam strategisk planering för den primära
vården. Förväntningar på verksamheter som förväntas ta ett särskilt ansvar måste tydligt
framgå i respektive uppdragsbeskrivning. Region Gotland har, både utifrån särställningen
som region/kommun samt litenheten, en särskild möjlighet att ta fram integrerade lösningar utifrån befolkningens behov. Kanske särskilt intressant på områden som tenderar att
vara ”allas eller ingens” verksamhets naturliga ansvarsområde. Att använda denna möjlighet
på bästa sätt bör ingå i den strategiska planeringen.

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

För att åstadkomma förändring i mötet med medborgaren behövs också ändrat förhållningssätt och andra arbetssätt inom vården (oavsett vårdnivå) och omsorgen exempelvis
ska hälsofrämjande och rehabiliterande perspektiv ingå i patientkontrakt (se även temaområde samordnad vård och omsorg nära mig).
Som en del i förändringen till mer fokus på hälsa och förebyggande insatser ska övervägas
namnbyte för nuvarande vårdcentraler till hälsocentraler. Det är dock viktigt att ett sådant
sker samtidigt med att medborgaren kan förvänta sig något annat i mötet med vården.
Namnbytet blir då ett sätt att tydliggöra förändringen.
I januari 2020 lämnade regeringens utredare Anna Nergårdh sitt sista betänkande. Betänkandet besvarar den sist tillkomna delen i uppdraget, om hur personer med psykisk ohälsa
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bättre kan få sina behov tillgodosedda i primärvården. Hur de förslag och bedömningar
som utredningen lyfter fram bör omhändertas på Gotland behöver analyseras och konkretiseras. Eventuella aktiviteter behöver samordnas med planerad revidering av Region Gotlands handlingsplan för psykisk hälsa.
Fokus på hälsa och förebyggande insatser:
Aktiviteter 2021-2022

Målsättning med aktiviteterna

Utförare

Ta fram en regiongemensam primärvårdsplan

Gemensam långsiktig strategisk planering
för det gemensamma åtagandet primärvård

Program

Revidering av uppdraget för vårdcentralerna formulerat i Krav- och kvalitetsboken, bland
annat särskilt slå fast att vården ska utgå från en
personcentrerad ansats och ha ett större fokus på
att stärka hälsa
Revidering av uppdrag för hemsjukvården,
formulerat i uppdrag och kvalitetskrav för hemsjukvård, bland annat särskilt slå fast vikten av förebyggande insatser

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Beskrivning till medborgare om vad de kan förvänta sig i mötet med hälso- och sjukvårdssystemet och vad de kan förvänta sig under omställningsresan
Testa hälsoprojekt i samverkan på primärvårdsnivå och i samskapande med individer projekten
riktas till
Beskriva hur rehabiliteringsinsatser ska erbjudas
till patienter med rehabiliteringsbehov
Tydliggöra elevhälsans roll och förutsättningar för
att stärka en god hälsa hos medborgarna på Gotland

Stärka Primärvården
Vårdcentralerna pekas nationellt ut att ha
en särställning i den primära vården. I deras uppdragsbeskrivning behöver tydliggöras vad denna förväntan innebär
Stärka Primärvården
Tydliggöra förväntningar på hemsjukvården avseende deras roll gällande fokus på
hälsa och förebyggande insatser
Stärka Primärvården
Skapa engagemang hos medborgare om
vad omställningen ska resultera i

I småskalighet testa nya arbetssätt för att
främja hälsa
Erbjuda samordnad och personcentrerad
rehabilitering
Integrera hälsoperspektivet tidigt i människors liv för att förbereda blivande vuxna
med ett bra perspektiv på hur man kan påverka sin hälsa

HSF

SOF

Program

Definieras
för varje
projekt
HSF, SOF
UAF
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Temaområde: Stärka egen kraft och förmåga

Individens egen kraft ska tas tillvara på ett bättre sätt. Alla, oavsett situation, har egna förmågor. Den egna kraften kan stärkas på en mängd olika sätt. För en individ utan vård- eller
omsorgsbehov kan det handla om lättillgängliga råd om goda levnadsvanor. Lättare
åkommor kan individen hantera själv med egenvård. Egenvård har en stor plats även vid
kroniska sjukdomar, då ofta i samverkan med vården eller omsorgen. Genom samverkan mellan aktörer som har förutsättningar att stärka hälsa kan den egna kraften stärkas
ännu mer. För den med komplexa behov kan det handla om att utforma en överenskommelse mellan individen samt vården och omsorgen där det är tydligt vad individen, med
hjälp av sina nätverk, gör för att stärka sin egen hälsa samt vad vården och omsorgen gör.
Utgångspunkten är individens behov, livssituation och förutsättningar.
Med hjälp av digitala verktyg kan invånaren göras mer delaktig i sin vård. Digitala kontaktvägar ökar tillgängligheten, underliggande standardiserade och evidensbaserade bedömningsunderlag bidrar till en mer jämlik vård. Digitala verktyg passar inte alltid alla, men genom att följa devisen ”digitalt först fysiskt när det behövs” så frigörs resurser. Större volymer kan hanteras med självservice, vilket frigör kapacitet för dem som behöver något annat. Att, i samarbete med Inera, skapa första linjens digitala vård är en del av omställningen till god och nära vård. Första linjens digitala vård består av flera olika delar: 1177 via
webben och genom app, invånartjänster/e-tjänster samt 1177 telefoni. Till första linjens digitala
hälso- och sjukvård ska medborgare kunna vända sig för att sedan lotsas till egenvårdsråd,
digitala vårdbesök eller till tidsbokning inom primärvården. En förstärkning av 1177 vårdguiden är ett viktigt steg för en ökad närhet till vården i hela landet.
Stärka egen kraft och förmåga:
Aktiviteter 2021-2022

Målsättning med aktiviteterna

Utförare

Implementera första linjens digitala hälso- och
sjukvård genom:

Stärkta förutsättningar för hälsa och egen
omsorg

HSF, SOF,
RSF, UAF

Öka användandet av tjänster som ingår i 1177-konceptet, och övriga tjänster i Ineras portfölj (gäller
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen
och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)

Ökad delaktighet för medborgare och patienter

Öka kunskapen hos medarbetare om vilka tjänster
och system som finns samt vilka möjligheter dessa erbjuder
Ta fram en plan för vilka 1177-tjänster som ska prioriteras (utgå från den plan som Inera har tagit fram tillsammans med regionerna)

Förbättrad tillgänglighet till första linjens
hälso- och sjukvård
Fler patienter kommer till rätt vårdnivå
direkt
Standardiserade och evidensbaserade råd
– jämlik vård
Effektivare resursanvändning

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Översyn av organisationen för implementering och
förvaltning av 1177-tjänster
Tydliggörande i vilken information som ska publiceras
på 1177.se respektive på gotland.se.
Tydliggöra 1177 telefoni som en del i konceptet första
linjens digitala hälso- och sjukvård
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Temaområde: Samordnad vård och omsorg, nära individen

Vården och omsorgen måste hänga ihop och vara begriplig för individen. Det innebär att
vården och omsorgen inom flera områden behöver samverka i än högre grad än idag på
såväl strategisk som operativ nivå. Samordning innebär också att en del av den komplexitet som många patienter vittnar om, som ibland uttrycks som att ”man måste vara
frisk för att orka vara sjuk” behöver flyttas från den enskilde till att hanteras av vården
och omsorgen. Digitala verktyg ska stödja samordningen så den kan ske effektivt.
En annan del av samordning avser ett förhållningssätt där det är naturligt att aktivt bidra för att stärka andra delar av processen än där min verksamhet/mina arbetsuppgifter finns.
Nära behöver utgå från individen. För någon innebär nära att snabbt kunna få råd och
stöd, för någon annan kan det vara att ha en fast vårdkontakt som känner mig och min historia. Nära kan innebära tillgänglighet i olika former: fysiska och digitala möten, kontaktmöjligheter eller öppettider. Vården ska kunna erbjuda flera tjänster för samma behov som
patienten själv kan anpassa efter situation och behov. Hur stort ansvar var och en kan och
vill ta varierar över tid och situation då egen kraft är en färskvara. Nära handlar för dem
mer med komplexa behov ofta om relationer och möjlighet till kontinuitet, trygghet,
samordning och rätt kompetens. För att kunna bygga relationer är en god kontinuitet en
förutsättning. Kontinuitet gynnar personligt ansvarstagande, är relationsskapande och leder
till ökad trygghet i befolkningen. Kontinuitet i vården kan utgå från en fast läkarkontakt, en
fast vårdkontakt eller ett helt vårdteam med flera olika professioner. Nära kan också handla
om den fysiska platsen där vården i högre grad behöver kunna anpassa var vården utförs
med utgångspunkt från vad som blir bäst för patienten.
Patientkontrakt är ett strukturerat sätt att öka samskapandet mellan patient och hälso- och
sjukvården. Kärnan är en överenskommelse mellan patienten och vården som säkerställer att
allt hänger ihop och utgår från vad som är viktigt för patienten. Där det är tydligt vad patienten gör, själv eller med hjälp av sina nätverk, för att stärka sin egen hälsa samt vad vården
gör. Patienten vet alltid sitt nästa steg och är delaktig i sin hälsa och vård, tider bokas i samråd. Patienten känner trygghet i en sammanhållen planering och får vid behov stöd av fast vårdkontakt. Den fasta vårdkontakten hjälper till med samordning av vården. I patientkontrakt ingår även hälsofrämjande och förebyggande insatser. Den fasta vårdkontakten ska utses utifrån individens behov och kan vara olika yrkeskategorier t ex distriktsköterska, fysioterapeut eller
administrativ funktion.

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Fast läkarkontakt i primärvården syftar till att öka kontinuiteten i vården. Fast läkarkontakt ska på sikt kunna erbjudas alla som vill ha det. Initialt är fokus särskilt på patienter med
komplicerade/komplexa behov. En särskild målgrupp är därför äldre på särskilt boende.
I omställningen till en god och nära vård betonas återkommande vikten av att nyttja digitaliseringens möjligheter. Digitala stöd ska även stödja nya effektiva arbetssätt exempelvis
genom att medarbetare har tillgång till rätt information för att göra bra bedömningar och
ge adekvata insatser.
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Målsättning med aktiviteterna

Utförare

Utveckla och förbättra tillgänglighet till primärvården

HSF, SOF

Erbjuda olika kontaktvägar till primärvården
Ökat förtroende för vårdcentralen
I samskapande med patienter implementera
patientkontrakt

Personer med omfattande och komplexa
vårdbehov ska erbjudas patientkontrakt

Öka antalet individer som har fast vårdkontakt i
den primära vården (hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen)

Ökad patientupplevd trygghet och delaktighet

Integrera arbetet med implementering av patientkontrakt i arbetet med implementering av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

HSF, SOF

Ökat fokus på att stärka hälsa
Ökad kunskap om patientkontrakt såväl internt som externt

Tydliggöra och sprida information om innebörden
av patientkontrakt
Öka antalet individer som erbjuds fast läkarkontakt med särskilt fokus på personer som bor i särskilt boende
Utveckla rutiner för systematisk uppföljning av
kontinuitet
Utveckla samordnad sjukvård i ordinärt boende
Säkerställa fullt användande av möjligheter inom
befintlig lagstiftning för informationsdelning
Öka kunskapen hos medarbetare om den juridik
som möjliggör informationsutbyte

Ökad patientupplevd kontinuitet med fokus
på särskilt sårbara
Behov av färre akuta sjukhusinläggningar
Säkerställa möjlighet till styrning och aggregerad uppföljning utifrån kontinuitet
Erbjuda samordnad vård hemma till dem
som behöver det
Informationen följer patienten genom vårdflödet – förbättrad kontinuitet och ökad patientsäkerhet

HSF

HSF, SOF

HSF, SOF
HSF, SOF,
RSF, UAF

Enklare för medarbetare att göra rätt –
ökad trygghet
Stärkta förutsättningar för verksamhetsutveckling

Former och förutsättningar för omställningsarbetet på Gotland

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Tillsättning av programstruktur

Gotlands förutsättningar med region och kommun i samma organisation ger oss unika
möjligheter att integrera flera perspektiv i omställningsarbetet. Det är tydligt att detta är en
unik fördel att vara rädd om och göra det mesta möjliga av till förmån för de som bor på
Gotland. Gemensam styrning och ledning är en förutsättning för att omställningen ska
lyckas.
En programstruktur med programledning och styrgrupp har tillsatts under hösten 2020
med ansvar för att omställningen genomförs. I styrgruppen finns hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildning- och arbetslivsförvaltningen samt regionstyrelse11 (17)
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förvaltningen representerade. För att få ytterligare kraft i omställningsarbetet har en programledningsgrupp tillsatts. Även här är de fyra ovan nämnda förvaltningarna representerade. Deltagarna är utsedda utifrån att de i ordinarie funktioner har roller som förändringsledare, ingår i ordinarie ledningsgrupper och har mandat att fatta beslut. Programledare och
biträdande programledare är båda anställda i hälso- och sjukvårdsförvaltningen, deras uppdrag i programmet är att ha ett regionalt helhetsperspektiv.
Programmet formulerar uppdrag till befintlig verksamhet och följer upp genomförande. I
vissa fall sker även genomförande inom programstrukturen. Befintliga regionala samverkansstrukturer särskilt kring barn/unga, vuxna/äldre , e-hälsa och social hållbarhet har centrala roller i att bidra i det konkreta genomförandet av färdplanen. Former för hur arbete
för ökad psykisk hälsa ska se ut håller på att utvecklas och kommer också att ha en central
roll i att bidra till genomförande.
Andra viktiga utvecklingsinsatser som driver på förflyttningen och skapar förutsättningar i
linje med målbilden är pågående arbete med organisationskultur, utifrån Region Gotlands
ledarstrategi och arbete för att stärka kvalitetsarbetet. Region Gotlands satsning på utbildning av chefer i förändringledning bidrar i samma riktning.
Hur ska omställningen gå till

Att aktivt lära av egna och andras erfarenheter och goda exempel är centralt. SKR stöttar
regionernas och kommunernas arbete på olika sätt bland annat genom att sprida goda exempel och tillhandahålla kunskapsbas inom olika områden. I det regionala arbetet används
särskilt kunskap om att driva förändringsarbete i komplexa system.
Arbetet utgår från ett systemperspektiv och genomförs i en öppen process med mycket
dialog. Det är eftersträvandevärt att dialogerna sker med deltagande över organisatoriska
gränser och inkluderar medborgare. Programmet strävar även efter att fånga, synliggöra
och bygga på de goda idéerna och de goda exemplen. Små förändringar i rätt riktning på
alla nivåer och i många delar av berörda verksamheter ger stor kraft och förflyttning.
Identifiera och träna förmågor som krävs för att nå målet

Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Omställningen till god och nära vård handlar om en systemomställning som även brukar
benämnas paradigmskifte. Att göra en systemomställning innebär per definition att systemet behöver ändras, gränser prövas och flyttas. Det är rimligt att anta att en sådan omställning kommer att innebära att kräva nya förmågor av Region Gotland som organisation.
Genom att utgå från frågan ”vilka förmågor behöver vi för att nå målbilden?” är syftet
dessutom att skapa långsiktig hållbarhet.
SKR stödjer regionernas och kommunernas omställning på olika sätt bland annat genom
att tillhandahålla kunskapsbas för förändringsarbete i komplexa system. För att identifiera
och träna förmågor som bedöms viktiga för att klara omställningen och nå målbilden i god
och nära vård bör programledningen systematiskt utgå från detta förhållningssätt, med särskild
tyngdpunkt i den kunskapsbas som SKR tillhandahåller kring komplexa förändringar. Därigenom är det sannolikt att det kommer att uppdagas systemproblem som behöver adresseras för att omställningen ska lyckas.
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Framgångsfaktorer som är särskilt viktiga och strategier för att adressera dem

I ett så pass stort och omfattande förändringsarbete finns framgångsfaktorer som är särskilt
viktiga och som behöver adresseras. I flera fall finns ovan aktiviteter för att adressera dessa.
Framgångsfaktorerna kommer sannolikt att till del variera över tid beroende på vad som är
aktuellt att genomföra. Framgångsfaktorer som bedöms särskilt centrala:
Framgångsfaktorer

Strategier

ingen "quick-fix", långsiktigt lokalt ägarskap behövs på såväl tjänstemannanivå som politisk nivå.

Bygga på ordinarie strukturer och integrera omställningsarbetet i ordinarie verksamhet, inte
skapa parallella spår. Aktivt involvera. God förståelse och insikt i behovet av förändring och målbilden är avgörande.

Uthållighet över tid och på flera nivåer - det finns

Personcentrering och involvering av medborgare
– avgörande för resultatet är att de som det
handlar om involveras, gäller såväl individuell som
strukturell nivå. I detta sammanhang viktigt att
poängtera skillnaden på att få information om något och att ges möjlighet att vara delaktig och påverka innehållet i en process. Viss förståelse och
insikt i behovet av förändring och målbilden är
avgörande.

Involvering av medarbetare – på motsvarande
sätt som det är avgörande att medborgare involveras är det avgörande att involvera medarbetare. Det är i mötet mellan medborgare och medarbetare värdet skapas. Det blir ingen hälso- och
sjukvård eller omsorg utan medarbetarna. Medarbetare måste ges goda förutsättningar. Viss förståelse och insikt i behovet av förändring och
målbilden är avgörande.

Fortsatt bred dialog på olika nivåer och mycket
lyssnande, aktivt involvera. Kommunikationsinsatser är av central betydelse.

Orka kraftsamla och kunna ta tydliga steg

Prioritera tydliga aktiviteter och säkerställa genomförande. Kommunikationsinsatser är av central betydelse.

Finansiering - en förutsättning både på kort som

På kort sikt verka för att medel som tillskjuts i
form av överenskommelser kopplat till omställning
till god och nära vård förbehålls aktiviteter utifrån
färdplanen. På lång sikt behöver finansieringsfrågor lyftas i ordinarie budgetprocess. Se även särskilt avsnitt.

lång sikt. På kort sikt för att kunna göra och för
hållbarhet över tid måste omställningen synas i
budgetarbetet.

Samverkan, samarbete och lärande - på såväl organisatorisk nivå, genom tydliga strukturer för
samverkan, som på verksamhetsnivå arbeta tillsammans. Lära av egna och andras goda exempel.
Ärendenr HSN 2020/252 Datum

Bred dialog och mycket lyssnande, aktivt involvera, se specifikt temaområde. Kommunikationsinsatser är av central betydelse.

Ett hälsosystem som hänger ihop och är tydligt
för medborgaren – som fokuserar på hälsa och
förebyggande insatser och utgår från individens
behov och situation.

Verka för ökad samverkan. Aktivt omvärldsbevaka,
såväl internt som externt, och dela goda exempel
exempelvis genom SKR nätverk.

Beskriva vad man som medborgare ska kunna förvänta sig i mötet med hälso- och sjukvårdssystemet och vad man kan få hjälp med vart. Kommunikationsinsatser är av central betydelse.
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Som nämnts ovan är det flera andra utvecklingsarbeten inom Region Gotland som dessutom skapar förutsättningar i linje med målbilden särskilt avseende gemensam organisationskultur och helhetssyn, förändringsförmåga och ledarskap samt kvalitetsorientering.
Dessa pågår parallellt varför det inom ramen för färdplanen inte finns någon särskild strategi för att adressera dessa.
Riskbedömning

Några identifierade risker som kan göra att målbilden eller förflyttningen inom temaområdena inte förverkligas:
 Strategin införlivas inte i strategiska planer och verksamhetsplaner och blir ett arbete vid sidan om det dagliga arbetet i verksamheterna.
 Chefer upplever otillräckligt stöd för att leda omställningsarbetet.
 Utvecklingsarbetet kommer i skymundan av den dagliga produktionen.
 Kultur och starka traditioner som vill bevara gamla strukturer.
 Oförmåga att involvera och skapa engagemang hos medborgare och medarbetare.
 Otillräcklig samverkan internt mellan verksamheter såväl som med andra vårdgivare
och olika aktörer.
 Oförmåga att behålla angelägenhetsgrad och motivation till omställning över tid.
Politisk delaktighet och förankring

Ett politiskt ägandeskap i berörda politiska forum är avgörande. God förståelse och insikt i
behovet av förändring och vad målbilden handlar om är därför centralt. För att omställningen ska lyckas behövs också en långsiktighet som står sig över enskilda mandatperioder,
bred dialog och förankring är därför centralt. Omställningen kommer att utmana nuvarande strukturer och innebära behov av prioriteringar. En samsyn om den långsiktiga inriktningen, målbilden, är en förutsättning.
Förtroendevalda har dessutom en särskilt viktig roll i att bära målbilden i dialogen med
medborgare.
Under våren 2021 tillhandahåller Sveriges kommuner och regioner ett ledarskapsprogram.
Upplägget är två parallella spår: ett riktat till förtroendevalda och ett riktat till tjänstemän
där deltagarna har vissa tillfällen gemensamt. Förtroendevalda i berörda presidier har bjudits in att delta.
Program God och nära rekommenderar att berörda nämnder i sina forum har omställningen till god och nära vård som en återkommande punkt på sina agendor.
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Medarbetarperspektivet

Utgångspunkten i omställningen är medborgaren. Det blir dock ingen hälso- och sjukvård
eller omsorg utan medarbetarna. Det innebär att stärkta förutsättningar för medarbetarna
ingår i omställningsarbetet. Den nationella utredningen (SOU 2018:39) har i sitt arbete uttryckt det som att de i alla sina förslag också ska tänka att förslagen skall bidra till hållbar
arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. På Gotland är drygt 10 procent av befolkningen dessutom anställda inom Region Gotland. Det innebär dubbla skäl varför medarbetarperspektivet är viktigt att beakta i omställningsarbetet. Inom området finns flera pågående utvecklingsinsatser som skapar förutsättningar och driver förflyttningen i linje med målbilden ex-
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empelvis insatser för att attrahera och behålla medarbetare, bredda rekrytering, sänka sjuktal och heltidsresan.
Finansiering och finansiell påverkan

Region Gotland har i andra sammanhang beskrivit att ö-läget innebär att verksamhet behöver finnas som befolkningsmängden i sig inte motiverar, vilket medför stor utmaning att ha
förmåga att upprätthålla och resurssätta välfärdssystemet lokalt.
Omställningen till god och nära vård handlar primärt om att ställa om för att klara välfärden och arbeta effektivt. Omställningen till god och nära vård är inte formulerat som ett
besparingsuppdrag. Samtidigt ska poängteras att mycket av det som ligger inom ramen för
omställningsarbetet t ex förebyggande insatser, aktiv involvering av individen och digitalisering etc bedöms innebära bättre resurseffektivitet. Vilka finansiella konsekvenser omställningsarbetet innebär behöver successivt belysas.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har med 2018 års produktion som bas beräknat att förväntad befolkningsförändring till 2027 innebär behov av motsvarande en ytterligare slutenvårdsavdelning. Behovet av förändrade levnadsvanor för att förhindra insjuknande och därmed minska behov av kostsamma insatser är uppenbart. Pågående pandemi har tydligt illustrerat att människors beteende har stor påverkan på om man dels som individ löper stor
risk att insjukna och dels hur det sammantaget gör vilken belastning som vården och omsorgen har att hantera.
Den nationella utredaren Anna Nergårdh har tydligt slagit fast att omställningen innebär
puckelkostnader och pekat på behovet av att staten tillskjuter medel för att möjliggöra omställning. Detta görs i form av överenskommelser mellan staten och SKR. Utredaren har vidare föreslagit att dessa medel ska utformas i två delar en mer generell del och en del med
mer styrning. Programstrukturen god och nära vård vill framhålla vikten av att medel som
tillskjuts i form av överenskommelsen specifikt benämnd god och nära vård förbehålls aktiviteter utifrån färdplanen. Dessa medel är dock att betrakta som tillfälliga. Programmet har
därför ett särskilt ansvar att beakta att aktiviteter inte leder till långsiktig ofinansierad verksamhet.
För att säkra långsiktighet ansvarar respektive förvaltning/nämnd för att signalera förändringar/behov i ordinarie budgetprocess.
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I finansieringssammanhang är det viktigt att påminna om bakgrunden till omställning dvs
att systemet inte är hållbart. Ökad efterfrågan i form av behov av mer resurser (budget, lokaler mm) är att se som tydliga tecken på behovet av omställning. Förmågan att värna resursmässigt utrymme för omställning samtidigt med ökad efterfrågan utifrån reella ökade
behov är fullständigt avgörande för omställningsarbetet.
Finansiella principer inom program god och nära:
- Ansvarsfullt användande av resurser.
- Inte understödja uppbyggnad av långsiktigt ofinansierad verksamhet.
- Välja aktiviteter där förutsättningar är goda, inte understödja ”tomtebloss” aktiviteter som snabbt dör ut.
- Vid förändrade uppdrag ska resursfrågan belysas.
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Kort om kopplingar till andra styrande dokument

Färdplanen går i linje med och bidrar till flera av målen i koncernstyrkortet. Målbilden som inriktning och innehållet i färdplanen behöver skrivas in i strategisk plan för respektive förvaltning. Det som finns i närtid integreras i respektive förvaltnings verksamhetsplan. Programmet
har därmed ett ansvar att tidsmässigt följa årshjulet för ordinarie planarbete. Arbetet utifrån
färdplanen går även i linje med program för god, jämlik, jämställd hälsa.
Färdplanen går också väl i linje med, och bidrar till, förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin. I februari 2021 antog regionfullmäktige en ny regional utvecklingsstrategi,
”Vårt Gotland 2040”. Tre genomförandeprogram föreslås som ska ta arbetet vidare och
konkretisera insatser för gemensam kraftsamling mellan gotländska utvecklingsaktörer. Ett
av dessa genomförandeprogram avser inriktning social välfärd. I regionfullmäktiges beslut
att ge uppdraget att ta fram en färdplan framgår att relationen till den regionala utvecklingsstrategin och dess genomförandeprogram särskilt ska beaktas. Som bilaga finns därför en
mer utförlig beskrivning av relationen mellan dessa dokument. Sammantaget konstateras
att planerna i flera fall driver åt samma håll men att de också delvis har olika perspektiv och
syften. En skillnad är att de vänder sig till olika målgrupper: färdplanen riktar sig till verksamheter inom organisationen Region Gotland och genomförandeprogrammen till alla utvecklingsaktörer på Gotland. Utifrån Gotlands litenhet är det särskilt viktigt att integrera
omställningsarbetet till ett hälsosystem för god och nära vård med arbetet kring social välfärd i vidare bemärkelse.

Bilaga – Fördjupande beskrivning av relation färdplan och genomförande program social välfärd
Beskrivning av relationen mellan styrande dokument ”Region Gotlands färdplan för omställning till ett
hälsosystem för god och nära vård på Gotland” och ”Genomförandeplan social välfärd” utifrån regionala
utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040”.
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Regionfullmäktige fattade i december 2020 beslut att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en ”färdplan för omställning till
en god och nära vård”. I beslutet framgår även att i arbetet ska särskilt relationen till den regionala utvecklingsstrategin och dess genomförandeprogram beaktas varvid relationen tydliggörs genom
denna bilaga.
Genomförandeprogram social välfärd blir ett av tre konkretiseringsprogram kopplat till den
regionala utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040” som antogs i februari 2021. Utvecklingsstrategin ska, med siktet inställt på 2040, leda till bästa möjliga framtid för dem som
bor och verkar på Gotland och besökare. I genomförandeprogrammen konkretiseras vad
de gotländska utvecklingsaktörerna behöver göra på kort sikt, för att nå de långsiktiga målen. Kort sikt kan vara en mandatperiod eller längre om det bedöms lämpligt. Siktet för den
första omgången genomförandeprogram är 2027. Syftet är att skapa handlingskraft i frågor där
ingen enskild aktör ensam kan stå för genomförandet och där det är särskilt viktigt med stärkt samverkan
och koordinering. Genomförandeprogram social välfärd ska tas fram med början 2022, beslutas av Regionfullmäktige och vänder sig till alla utvecklingsaktörer på Gotland. Programmet underlättar regelbunden uppföljning och utvärdering av regionala utvecklingsinsatser
och regionalt utvecklingsarbete.
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Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för god och nära vård på
Gotland syftar till att konkretisera steg som verksamheter inom Region Gotland behöver ta för en omställning till god och nära vård. Målsättningen är att skapa ett system som har hälsa i fokus, är
resursmässigt möjligt att upprätthålla, ger bästa möjliga resultat för medborgaren och därmed uppfattas trovärdigt. Omställningen avser ett systemskifte som kan sägas ta sin utgångspunkt i hälso- och sjukvårdens bidrag till social välfärd. För att det hälsofrämjande arbetet verkligen ska ge effekt behöver dock fler aktörer hjälpas åt för att skapa ett system
som stärker hälsa. Andra regionala verksamheter med stora förutsättningar att kunna stärka
förutsättningar för hälsa ingår i omställningsarbetet exempelvis omsorg och skola. Samordning och samverkan mot en gemensam målbild är centralt. Den primära vården bedöms
vara den hälso- och sjukvårdsaktör med bäst förutsättningar att arbeta nära tillsammans
med invånarna, i bred dialog med berörda aktörer, och över tid. Primärvården har också
bäst förutsättningar att nå socioekonomiskt svaga grupper som tenderar att inte tillgodogöra sig förebyggande åtgärder i lika hög utsträckning.
Arbetet med omställning till god och nära vård bedrivs samtidigt nationellt på flera nivåer
(exempelvis statlig, regional och kommunal) och ur flera perspektiv (exempelvis adresseras
även kompetensförsörjning och digitalisering). Staten tillskjuter medel för omställningen i
form av statsbidrag. Statsbidraget har en generell del där insatser kan göras utifrån lokala
förutsättningar och en styrd del utifrån nationellt överenskomna viljeinriktningar. Färdplanen pekar ut ett antal förflyttningsområden samt aktiviteter som behöver genomföras av
verksamheter inom Region Gotland. Färdplanen löper till 2027 med en närzonsplanering
på ca två år och uppdateras kontinuerligt. Färdplanen beslutas och följs löpande upp av Regionfullmäktige.
Region Gotland är unikt i landet, genom att vara en kommun med landstingsuppgifter och
regionalt utvecklingsansvar, allt i samma organisation och med samma geografiska
avgränsning. Det ger genomförandekraft och möjligheter inom både de regionala och
kommunala uppdragen. Den regionala utvecklingsstrategin är därför en central utgångspunkt för styrningen av Region Gotlands nämnder och bolag. Med Gotlands litenhet blir
det särskilt viktigt att integrera omställningsarbetet med social välfärd i vidare bemärkelse.
Litenheten gör kraftsamling av flera aktörer möjligt på ett unikt vis.
Genom att riktningen för god och nära vård kan synliggöras i genomförandeplan för social
välfärd, som vänder sig till alla utvecklingsaktörer på Gotland, finns möjlighet att skapa en
större rörelse än färdplanen kan göra, som vänder sig till vissa verksamheter inom Region
Gotland. Det ger unika möjligheter att skapa ett hälsosystem där många aktörer driver åt
samma håll.
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Omställningen till god och nära vård adresserar många (inte alla) aspekter av social välfärd.
Färdplanen kan därmed även beskrivas ha rollen som ett av organisationen Region Gotlands styrande dokument för att förverkliga delar i ”Vårt Gotland 2040” utifrån sina förutsättningar och behov.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Målbild för omställningen till ett hälsosystem för god och nära
vård på Gotland
Förslag till beslut

• Nämnden står bakom framtagen målbild och avser att verka för en omställning i
linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde.
• Nämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställa målbilden för en God och nära
vård på Gotland.
Sammanfattning

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att vi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda vård och omsorg av god kvalitet
behövs en omställning. Medborgaren måste ta ett större ansvar för sin hälsa genom
att ha goda vanor i vardagen. För det krävs kunskap och olika sorters stöd. Det
behövs också en omställning av hur vården och omsorgen utformas.
Arbetet är en långsiktig stegvis process där flera aktörer behöver arbeta samtidigt i
samma riktning och som kommer att kräva stor uthållighet från alla inblandade. För
att lyckas behövs en bred politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig
över flera mandatperioder. Krav kommer också att ställas på uthållighet på flera
nivåer: både politiskt och tjänstemannanivå. Arbetet med omställningen pågår
nationellt såväl som lokalt.
För att stödja arbetet har en nationell målbild tagits fram. Genomförda dialoger och
workshopar har fastlagt behov av en lokal målbild som visar riktningen för oss på
Gotland. Målbilden har tagits fram i samarbete mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
och regionsstyrelseförvaltningen. Framtaget förslag presenteras för dessa fem
nämnder parallellt under april.
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Ärendebeskrivning

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att vi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda vård och omsorg av god kvalitet
behövs en omställning.
Cancerfonden konstaterar i sin rapport för 2020 att kostvanor och tobak utgör de
största riskerna för sjukdomsbörda. Övervikt eller fetma innebär enbart inom
cancerområdet ökad risk för minst 13 diagnoser. På Gotland har varannan kvinna
övervikt eller fetma, bland männen är det ännu vanligare. Dessutom röker en av tio
personer. Bland elever i årskurs 9 röker var tionde (dagligen eller ibland), i gymnasiet
är motsvarande siffra var tredje flicka respektive var femte pojke. Bland gotländska
fyraåringar hade 2020 drygt var tionde övervikt eller fetma. Barn som har övervikt
eller fetma i början av skolåldern löper stor risk att ha fortsatt övervikt eller fetma
som vuxna. Cancerfonden uppskattar att om ökningen av övervikt och fetma
fortsätter öka i samma takt som de senaste åren så kommer det ackumulerade antalet
cancerfall i Sverige att vara ca 11 000 fler år 2045. Enligt Världshälsoorganisationen
(WHO) orsakar ohälsosamma levnadsvanor 80 procent av alla hjärtsjukdomar och
stroke, liksom 30 procent av all cancer. För att medborgare i Sverige ska må så bra
som möjligt så länge som möjligt behövs en förändring av levnadsvanor.
Förutom onödigt lidande för den enskilde innebär dåliga levnadsvanor hos
befolkningen sammantaget att belastningen på vården och omsorgen ökar. Behovet
av goda levnadsvanor handlar därför även om att samhällets förmåga att fortsätta
erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.
Det behövs också en omställning av hur vården och omsorgen utformas. När hälsooch sjukvårdsstrukturerna formades, såsom vi huvudsakligen känner dem idag, var
läget annorlunda. De flesta utmaningarna i sjukvården var av akut karaktär, såsom
olycksfall och infektioner. Andelen äldre i befolkningen var betydligt lägre,
livslängden kortare, andelen patienter med konstaterade kroniska sjukdomar färre
och de medicinska kunskaperna goda men ändå begränsade i förhållande till idag.
Svensk hälso- och sjukvård kom till i en annan tid med andra utmaningar än vad
systemet ska kunna hantera i dag. Samtidigt innebär den tekniska och digitala
utvecklingen nya möjligheter än tidigare. Den demografiska utvecklingen på Gotland
innebär att en omställning här är särskilt angelägen.
Medborgaren måste ta ett större ansvar för sin hälsa genom att ha goda vanor i
vardagen. Den digitala utvecklingen innebär möjligheter exempelvis bättre stöd för
att fler ska kunna hantera enklare åkommor med egenvård, så att vårdens och
omsorgens resurser kan frigöras till dem med störst behov. Egenvård kan också ske i
samverkan med vården genom digitala verktyg exempelvis genom att du som har en
kronisk sjukdom övervakar din sjukdom och delar dina värden med vården. Om
behovet inte kan tillgodoses genom egenvård ska vård och behandling i första hand
erbjudas i den primära vården. Om vårdbehovet inte kan tillgodoses där så finns den
specialiserade vården, i första hand som öppenvård. Integrationen mellan egenvård,
primärvård, och specialistvård vård behöver på olika sätt både förstärkas och
utvecklas. Oavsett vårdnivå behöver vården utformas nära medborgaren. Att vården
upplevs som nära ökar förtroendet och känslan av trygghet, vilket i sin tur stärker
individens förutsättningar.

2 (8)

Tjänsteskrivelse
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

HSN 2020/252

Arbetet med omställningen pågår nationellt såväl som lokalt. I den nationella
utredningens slutbetänkande, som lämnades i april 2020, understryker utredaren att
omställningen till en god och nära vård innebär en samordnad utveckling mot ett
gemensamt mål och är en betydande utmaning. Arbetet är en långsiktig stegvis
process där flera aktörer behöver arbeta samtidigt i samma riktning och som kommer
att kräva stor uthållighet från alla inblandade. För att lyckas behövs en bred politisk
förankring som gör att beslut och inriktning står sig över flera mandatperioder. Krav
kommer också att ställas på uthållighet på flera nivåer: både politiskt och
tjänstemannanivå.
Andra utvecklingsarbeten inom Region Gotland driver åt samma håll som
omställningen till god och nära vård. Särskilt kan nämnas organisationskulturarbetet
och arbetet inom kvalitetsorientering.
I december 2020 gav regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en
”färdplan för omställning till en god och nära vård”.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) stöttar arbetet på olika sätt bland annat
genom att sprida goda exempel och tillhandahålla kunskapsbas inom olika områden.
Bland annat kunskap om att driva förändringsarbete i komplexa system. Forskning
visar att i dessa sammanhang handlar förändringsledning om att fokusera på att
tydliggöra målbild för att visa riktning, delaktighet, förståelse och insikt av berörda
för att de ska kunna agera i riktning mot målet. Som stöd för att säkerställa att
förändringen går i önskad riktning behövs uppföljning och feedback som möjliggör
justering. Mer om metodiken för arbetet finns att läsa i färdplanen.
Målbilden har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen. Framtaget förslag presenteras för dessa fem nämnder
under april.
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Målbilden ger riktningen

För att stödja arbetet har en nationell målbild tagits fram. Målbilden har sedan
utvecklats av regeringen. I november 2020 slog riksdagen fast denna riktning:
Hälso- och sjukvården bör ställa om så att primärvården är navet i vården och samspelar
med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.
Målet med omställningen av hälso- och sjukvården bör vara att patienten får en god,
nära och samordnad vård som stärker hälsan.
Målet bör också vara att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser
och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås.

Arbetet med omställningen ska leda till att den nationella målbilden uppnås.
Målbilden är vägledande men ger inga detaljerade svar. Det är tydligt uttalat att
lösningar ofta behöver se olika ut i landet eftersom förutsättningarna varierar. Med
ovanstående formulering som bas har en del regioner, kommuner och organisationer
tagit fram egna målformuleringar och visualiseringar för att förtydliga vad
omställningen handlar om i deras kontext.
Identifierade lokala behov som målbilden behöver tillgodose

Genomförda dialoger och workshopar har fastlagt behov av en lokal målbild som visar
riktningen för oss på Gotland. Dialogerna har också givit insikter som varit vägledande
för hur målbilden utformats:
-

-

-

En språklig balans är viktig för bred delaktighet. Ord som ”patient” och ”vård”
uppfattas utifrån nuvarande system vilket riskerar att exkludera. Att jämföra
med ”medborgare” och ”hälsa” som istället ger en bredare ingång, vilket är
viktigt för en bred dialog om hur ett hälsosystem där hälso- och sjukvården
och i synnerhet den primära utgör motorn bör utformas. Verksamheter med
primärvårdsuppdrag, medborgare och andra aktörer med förutsättningar att
påverka hälsa behöver inkluderas.
Individens egen roll behöver synliggöras. Det är centralt att målbilden inte utformas
på ett sätt som uppfattas alltför löftesrikt. Samhället ska på en mängd olika
sätt, utifrån individens behov, stötta och skapa förutsättningar för hälsa men
individens egen roll och ansvar för att må så bra som möjligt så länge som
möjligt behöver synas tydligt.
En visualisering av målbilden behövs som underlag för fortsatt brett samtal om dess
innebörd.

Målbilden, dess innebörd och behov av påföljande aktiviteter ska definieras utifrån
medborgaren. Syftet med målbilden är att visa riktningen, vad den i sin tur i praktiken
innebär i form av vilka aktiviteter som behöver göras i enskilda verksamheter och av
olika aktörer behöver utforskas av, och i dialog mellan, dessa. Att medborgaren
involveras som en självklar aktör är avgörande.
Vilka steg som behöver tas inom Region Gotland konkretiseras i färdplanen.
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Lokal målbild

För att måna om att dialogen kan påverka innehållet i målbildsframtagandet lämnas
nedanstående målbild för layoutmässig bearbetning efter att hälso- och
sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden ställt sig bakom den.
För att säkerställa att visualiseringen som tas fram fyller funktionen som underlag för
det fortsatta samtalet har bilden under framtagandet presenterats såväl externt som
internt och justerats efter inkomna inspel.

Det omställningen syftar till är att jag som medborgare på Gotland ska må så bra
som möjligt, så länge som möjligt – ”hälsa genom hela livet”.
Goda vanor i vardagen

Jag som medborgare är mån om min hälsa och strävar efter att skapa och bibehålla
goda vanor i min vardag, genom hela livet. Framförallt avseende mat, rörelse, sömn,
stress, återhållsam konsumtion av alkohol samt avhållsamhet från tobak och droger.
Mina goda vanor grundläggs tidigt i livet.
Stöd att främja hälsa

När jag behöver stöd erbjuds jag det utifrån de behov jag har och utifrån intentionen
att stärka min hälsa. Aktörer med förutsättningar att stärka min hälsa erbjuder sociala
sammanhang (ofta i samspel med andra), kunskap, tjänster och produkter (såväl
fysiska som digitala), som gör det lättare för mig att skapa och behålla goda vanor i
min vardag utifrån mina behov och min livssituation.
Egen kraft och förmåga

Alla individer har egen kraft i form av egna förmågor och resurser t ex nätverk.
Omfattningen av min egen kraft och förmåga varierar såväl mellan individer som
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genom livet. Att jag känner trygghet är av grundläggande betydelse för att stärka min
egen kraft. Omsorg samt vård och behandling, på alla vårdnivåer, ska utformas så att
min egen kraft och förmåga stärks.
Samordnade insatser nära mig

När jag som medborgare på Gotland har behov av vård och omsorg är den
evidensbaserad och utgår från mig, mina behov och mina förutsättningar. Vården
och omsorgen hänger ihop och vården utformas så att jag upplever att den finns nära
mig. Vad nära innebär skiljer sig åt såväl mellan individer som vilket sammanhang det
handlar om. Det kan handla om såväl tillgänglighet i olika former:
kontaktmöjligheter, öppettider, fysiska besök och digitala möten som relationer och
möjlighet till kontinuitet.
Mitt Liv

Syftet är att jag som medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt, så länge som
möjligt ”hälsa genom hela livet”. Det handlar om Mig, att jag som medborgare månar
om Min hälsa och får förutsättningar att göra det utifrån Min livssituation. Att jag i
mötet med vården och omsorgen får frågan ”vad är viktigt för Dig?”. Sociala
sammanhang och goda relationer, utifrån Min livssituation, stärker Mig och skapar
förutsättningar för god hälsa.
Hur kan hälsosystemet för att uppnå målbilden se ut?

Nedanstående text syftar till att beskriva hur ett hälsosystem som når målbilden
skulle kunna se ut. Hur det faktiskt ska se ut, vilka aktörer som har vilka
uppdrag/roller och hur gränssnitt ser ut kommer att behöva adresseras under
omställningen. Syftet med beskrivningen är att förstärka målbilden genom att
exemplifiera hur ett system skulle kunna se ut definierat utifrån medborgaren.
Stärkta förutsättningar för god hälsa genom livet
Goda vanor grundläggs tidigt i livet. Som barn och ungdom på Gotland får jag
återkommande kunskap i hur goda levnadsvanor ser ut och vad de innebär anpassat
till min ålder för att jag tidigt ska skapa förståelse och insikt. Jag får också lära mig,
och träna på, var jag kan själv kan söka information, råd och stöd kring levnadsvanor
och hälsofrågor. För att sänka trösklar, särskilt till syfte att öka rörelse, får jag
möjlighet att testa olika sorters aktiviteter för att se vad som passar mig. Det är enkelt
för mig och min vårdnadshavare att hitta mer information om sociala sammanhang
där aktiviteter utförs, som kopplar till de goda levnadsvanorna, och det finns ett rikt
utbud av sådana sammanhang. Där jag är i min vardag finns hälsoperspektivet alltid
integrerat i de verksamheter som möter mig exempelvis i form av hur mina dagar
planeras av andra såväl som fysiska miljöer så att jag får faktiska förutsättningar att
leva och agera efter min kunskap om goda vanor.
Som vuxen på Gotland har jag ett stort eget ansvar för att måna om min hälsa. Det
finns många olika sammanhang där jag dels kan utöva aktiviteter och dels få stöd för
att etablera och bibehålla mina goda vanor. Det är också lätt att hitta information om
dessa sammanhang. Är jag anställd så tar min arbetsgivare ett ansvar för att skapa
förutsättningar.

6 (8)

Tjänsteskrivelse
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

HSN 2020/252

Stärkt hälsa vid symptom och vid sjukdom
Vid enklare vårdbehov får jag hjälp med egenvårdsråd, anpassade till mig och min
livssituation, vilket stärker min egna kraft. Det finns en tydlig ingång till vården som
gör det lätt för mig att veta var jag ska vända mig, oavsett var i Sverige jag bor.
Genom digitala stöd kan jag klara att göra mycket själv, jag har också möjlighet att få
stödet vid den tidpunkt som passar mig.
Beroende på vilka behov, och vilken livssituation, jag som medborgare har kan
egenvård även ske i samverkan med vården exempelvis om jag har en kronisk
sjukdom. Detta gäller alla vårdnivåer.
Behöver jag vård och behandling får jag det på rätt vårdnivå, ofta är det inom
primärvården. Den specialiserade vård och primärvård samarbetar nära för att mitt
behov ska kunna tillgodoses på lägsta effektiva vårdnivå. I de fall mitt vårdbehov inte
kan tillgodoses inom primärvården finns den specialiserade vården. Vården sker då
företrädelsevis i öppenvård och ofta utanför sjukhuset.
God tillgänglighet och möjlighet att få kontakt på det sätt som passar mig ökar även
mitt förtroende för hälso- och sjukvården. Vården är alltid baserad på evidensbaserad
kunskap, personcentrerad och utgår från mina behov och min livssituation. Jag
upplever att vården finns nära mig, vilket ger mig trygghet. Nära definieras utifrån
mig och betyder olika för olika individer. Någon upplever att nära handlar om god
tillgänglighet när jag behöver det (fysiskt och/eller digitalt). För någon annan handlar
det om var vården geografiskt utförs. Nära kan också handla om kontinuitet,
samordning och kompetens. Ingen lösning passar alla, vården ska kunna erbjuda
olika lösningar för samma behov så att jag kan välja det som passar mig bäst.
Har jag mer komplicerade behov finns ofta en etablerad kontakt med vården och
mina kontaktvägar kan därför anpassas utifrån mina behov. Vill jag ha en fast
vårdkontakt som hjälper mig med samordning av vården erbjuds jag detta. Min egna
kraft stärks genom en tydlig planering där allt hänger ihop och utgår från vad som är
viktigt för mig. Planeringen tydliggör vad jag kan göra, själv eller med hjälp av mina
nätverk, för att stärka min hälsa samt vad vården kan göra för mig. Planeringen
tydliggör också vad mitt nästa steg är vilket skapar trygghet. Jag är självfallet delaktig i
framtagandet och kan också påverka hur mina kontakter med vården sker och mina
tider för vårdbesök. Planeringen ger mig till överblick och finns tillgänglig på 1177.se
så att jag kan nå den om och när jag vill.
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Vilka vill vi som möter medborgaren vara?
Som medarbetare är jag engagerad i mitt arbete, trivs på min arbetsplats och känner
att jag gör ett bra jobb. Mina förmågor och kompetenser tas tillvara på ett bra sätt.
Jag har en god balans mellan arbete och familj/fritid.
Som medarbetare inhämtar jag aktivt erfarenheter från de medborgare jag möter. De
samlade erfarenheterna utgör en viktig del i utvecklingen av verksamheten.
Utgångspunkten i mötet är frågan ”vad är viktigt för dig?”. Det präglar också hur jag
som medarbetare möts av min närmaste chef. När utmaningar och hinder dyker upp
löser jag dem i dialog med kollegor i min egen eller andras verksamheter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-12- Målbild för omställningen till ett hälsosystem för god
och nära vård på Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Emma Norrby
Verksamhetsutvecklare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Färdplan för omställning till god och nära vård
på Gotland
Förslag till beslut

• Nämnden står bakom färdplanen och avser att genomföra de aktiviteter som ligger
inom sitt ansvarsområde.
• Nämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställa färdplanen för en god och nära
vård på Gotland.

Sammanfattning

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att vård och omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas
behövs en omställning. Den demografiska utvecklingen på Gotland innebär att en
omställning här är särskilt angelägen.
I december 2020 gav regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en
”färdplan för omställning till en god och nära vård”. Färdplanen har tagits fram i
samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen och regionsstyrelseförvaltningen. Framtaget förslag
presenteras för dessa fem nämnder under april.
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Ärendebeskrivning

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att vård och omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas
behövs en omställning.
Förutom onödigt lidande för den enskilde innebär dåliga levnadsvanor hos
befolkningen sammantaget att belastningen på vården och omsorgen ökar. Behovet
av goda levnadsvanor handlar därför även om att samhällets förmåga att fortsätta
erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Den demografiska utvecklingen på Gotland
innebär att en omställning här är särskilt angelägen.
Som medborgare måste vi alla ta ett större ansvar för vår hälsa genom att ha goda
vanor i vardagen. Den digitala utvecklingen innebär möjligheter exempelvis bättre
stöd för att fler ska kunna hantera enklare åkommor med egenvård, så att vårdens
och omsorgens resurser kan frigöras till dem med störst behov. Egenvård kan också
ske i samverkan med vården genom digitala verktyg exempelvis genom att den som
har en kronisk sjukdom övervakar sin sjukdom och delar sina värden med vården.
Om behovet inte kan tillgodoses genom egenvård ska vård och behandling i första
hand erbjudas i den primära vården. Om vårdbehovet inte kan tillgodoses där så
finns den specialiserade vården, i första hand som öppenvård. Integrationen mellan
egenvård, den primära vården, och specialistvården behöver på olika sätt både
förstärkas och utvecklas. Oavsett vårdnivå behöver vården utformas nära
medborgaren. Att vården upplevs som nära ökar förtroendet och känslan av trygghet,
vilket i sin tur stärker individens förutsättningar.
Arbetet med omställningen pågår nationellt såväl som lokalt. I den nationella
utredningens slutbetänkande, som lämnades i april 2020, understryker utredaren att
omställningen till en god och nära vård innebär en samordnad utveckling mot ett
gemensamt mål och är en betydande utmaning. Arbetet är en långsiktig stegvis
process där flera aktörer behöver arbeta samtidigt i samma riktning och som kommer
att kräva stor uthållighet från alla inblandade. För att lyckas behövs en bred politisk
förankring som gör att beslut och inriktning står sig över flera mandatperioder. Krav
kommer också att ställas på uthållighet på flera nivåer: både politiskt och
tjänstemannanivå. En nationell färdplan har tagits fram av den nationella utredaren
Anna Nergårdh (SOU 2018:39). Den nationella färdplanen tydliggör att
omställningen behöver göras på flera nivåer samtidigt: på individuell nivå, medarbetar
nivå, såväl som på regional/kommunal och statlig nivå. I färdplanen finns också
angivet ett antal milstolpar som är beslutade respektive som ska beslutas. Färdplanen
betonar också att arbetet redan påbörjats och att omställningen kommer att ta tid.
Både Socialstyrelsen och myndigheten för vård och omsorgsanalys har i uppdrag att
följa upp hur omställningen till en mer nära vård i regionerna och kommunerna
utvecklas.
I december 2020 gav regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en
”färdplan för omställning till en god och nära vård”. I arbetet ska särskilt relationen
till den regionala utvecklingsstrategin och dess genomförandeprogram beaktas. I
underlaget för regionfullmäktiges beslut står mer att läsa om varför omställningen
behöver göras och vad den syftar till.
Färdplanen har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
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regionsstyrelseförvaltningen. Framtaget förslag presenteras för dessa fem nämnder
under april.
För att stödja arbetet och för att alla regioner och kommuner ska arbeta åt samma
håll har en nationell målbild tagits fram och fastslagits i riksdagen. Syftet med
målbilden är att visa riktningen. Genom målbilden kan små och stora
utvecklingsarbeten, inom och mellan verksamheter, göras i linje med önskad
inriktning. Vad målbilden i sin tur i praktiken innebär i form av vilka aktiviteter som
behöver göras i enskilda verksamheter och av olika aktörer behöver utforskas av, och
i dialog mellan, dessa. Det är tydligt uttalat att lösningar ofta behöver se olika ut i
landet eftersom förutsättningarna varierar. Med den nationella formuleringen som
bas har en del regioner, kommuner och organisationer tagit fram egna
målformuleringar och visualiseringar för att förtydliga vad omställningen handlar om
i deras kontext.
Genomförda dialoger och workshopar har fastlagt behov av en lokal målbild och
givit insikter som varit vägledande för hur den bör utformas. I dessa dialoger har
även framkommit vikten av att ta fram en visualisering av målbilden som kan
användas som underlag för det fortsatta breda samtalet om dess innebörd.
Parallellt med framtagande av denna färdplan har därför en målbild för Gotland
tagits fram.
Bedömning

Omställningen till god och nära vård är i sin helhet komplex. Färdplanen är det
dokument där de olika stegen som behöver tas konkretiseras. Färdplanen kommer
inte att ge en komplett bild utan fokusera på de övergripande och större
förflyttningarna. Färdplanen som dokument vänder sig till verksamheter inom
organisationen Region Gotland och verksamheter som arbetar på direkta uppdrag av
Region Gotland. Poängteras bör samtidigt att omställningen i sin helhet naturligtvis
är större än så. Dialog behövs även med andra aktörer, se även bilagd beskrivning av
relationen till genomförandeprogram social välfärd, likaså behövs dialog med externa
aktörer på verksamhetsnivå i genomförandet av aktiviteterna.
Färdplanens tidsperspektiv för omställningen är 2027, vilket är detsamma som den
nationella bedömningen. I färdplanen pekas ut inom vilka temaområden förflyttning
bedöms behövas och övergripande aktiviteter inom dessa områden, med en tydligare
planering om ca två år. Färdplanen kommer att uppdateras och utvecklas successivt.
Temaområdena hänger i flera fall samman exempelvis genom att en aktivitet kan
påverka förflyttning för flera temaområden. Aktiviteten har då tydligare kopplats till
ett av områdena och bara kort nämnts den i andra sammanhang för igenkänning. För
varje temaområde finns nyckelord markerade. Temaområdets beskrivning är ofta
vidare än aktiviteterna för närzonsplaneringen för att visa på kommande behov.
Temaområdena ska leda till effekter, effektmål för temaområdena ska utarbetas.
I ett så pass stort och omfattande förändringsarbete finns framgångsfaktorer som är
särskilt viktiga och som behöver adresseras. I färdplanen finns därför även beskrivet
framgångsfaktorer som bedöms särskilt centrala och strategier för att hantera dessa.
Omställningen till god och nära vård handlar primärt om att ställa om för att klara
välfärden och arbeta effektivt. Omställningen till god och nära vård är inte formulerat
som ett besparingsuppdrag. Samtidigt ska poängteras att mycket av det som ligger
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inom ramen för omställningsarbetet t ex förebyggande insatser, aktiv involvering av
individen och digitalisering etc bedöms innebära bättre resurseffektivitet.
Vilka finansiella konsekvenser omställningsarbetet innebär behöver successivt
belysas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-12 - Färdplan för omställning till god och nära vård på
Gotland
Färdplan - Vår ö, vår hälsa - Region Gotlands färdplan för omställning till ett
hälsosystem för god och nära vård

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/221, GVN 2021/87
16 mars 2021

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden/
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Projektet. God och nära vård på Gotland
Förslag till beslut målbild

Nämnden står bakom framtagen målbild och avser att verka för en omställning i
linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde.
 Nämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställa målbilden för en God och nära
vård på Gotland.


Förslag till beslut färdplan

Nämnden står bakom färdplanen och avser att genomföra de aktiviteter som ligger
inom sitt ansvarsområde.
 Nämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställa färdplanen för en god och nära
vård på Gotland.


Sammanfattning

I december 2020 fattade Regionfullmäktige beslut att hälso- och sjukvårdsnämnden
skulle ta fram en färdplan och målbild. Detta skulle göras i nära samverkan med
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt regionstyrelsen.
Underlagen från samverkan är de som ligger som underlag för beslut i detta ärende.
Under ärendets gång har dialog varit med presidierna. I styrgruppen för projekt finns
berörda förvaltningschefer.
Beslutsunderlag
Målbild för omställningen till ett hälsosystem för god och nära vård på Gotland, 2021- 03-12
Färdplan för omställning till god och nära vård på Gotland, 2021-03-02
Färdplan
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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